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Spolek Pod Studencem 

IČ: 270 56 864 

Kontakt: Janáčkova 207, 407 21 Česká Kamenice 

mobil: +420 725 240 048 

email: info@podstudencem.cz 

http://www.podstudencem.cz 

http://obnovenepamatky.cz 

http://virtualniceskokamenicko.cz 

http://bitvapostudencem.cz 

http://www.rozhlednastudenec.cz 

https://www.facebook.com/obcanskesdruzeni 

 

Účet vedený v měně CZK (Česká Koruna) je zřízen u Fio banka, a. s.: č. ú.: 2900259180 / 2010 

a v měně EUR (Euro) je zřízen u Fio banka, a. s., č. ú. : 2001779561/2010 

 

Výkonná rada: 

Předseda:              Jitka Tůmová 

Místopředseda:              Hana Michálková 

Hospodář:               Miroslav Řeřicha 

 

Spolek má ke konci roku 2021 celkem 37 členů. 

Valná hromada v roce 2021 proběhla dne 24. 9. 2021. 

Všechny potřebné doklady spolku k založení do sbírky listin byly včas odeslány poštou na Krajský 

soud Ústeckého kraje. 

 

Péče o kulturní památky a obnova kulturního dědictví 

Člen spolku pan Ing. Z. Zigmund provedl očištění a rekonstrukci stěny a okolí kaple Nejsvětější 

trojice – tzv. Rollbuschkapelle - v Lipnici. Celou svoji činnost prováděl opět na své osobní finanční 

náklady. Výsledek je nádherný. Pomoc mu nabídli Vojta a Lukáš Moudří z Biofarmy Lipnice, kteří 

zbudovali pohodlné přístupové schodiště k památce a odvezli hromady mechu, zeminy a vyřezaných 

náletů, které pan Zigmund z okolí kaple očistil. Také jim patří velký dík. Kaple bude následně 

doplněna obrazem „Nejsvětější trojice“, který původně kapličku podle pověsti zdobil. Malbu bude 

provádět excelentní malíř pan Michal Janovský z České Lípy. Na doporučení paní Mgr. Natalie 

Belisové nebude vyplňovat pouze samostatný výklenek po obrazu, ale bude vyplňovat celý rám kaple. 

Znamená to však zvýšené náklady na úhradu práce malíře. Z toho důvodu jsme se snažilit obhájit 

výzvu v rámci 34. OGK Ústecké komunikace. Projekt bude plněn od 1. 1. 2022. Konec činnosti jsme 

naplánovali na konec 06/2022, kdy bychom chtěli uspořádat slavnostní setkání obyvatelstva u této 

téměř zapomenuté a překrásné památky. 

 

Restaurátor pan Jan Pokorný provedl pozlacení těla Kristova na Schifnerově kříži v Lipnici. Ošetření 

bylo provedeno z daru 18 listů 24 karátového plátkového zlata od paní Katrin Dietzel, rodačky z Kytlice. 

Vyroben byl ručně tesaný 2 m vysoký dubový kříž, který bude nainstalován před vchod na zcela zaniklý 

hřbitov obyvatel Lipnice a Studeného. Patrně k tomu dojde až počátkem roku 2022. Kříž vyrobil pan 

Jan Fabich, kamenickou práci na soklu by měl během roku 2022 provádět pan MgA. Jan Fedorčák. 

 

Péče, ochrana a obnova památek a přírody 

Ošetření okolí Lipnické kaple: 

Okolí Mariánské kaple uklidili členové spolku. Počátkem září v době konání Mariánské pouti v České 

Kamenici ještě jednou upravili celé okolí kapličky. 

Na drobných udržovacích činnostech v okolí drobných památek průběžně pracovali také členové 

spolku. 
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Ošetření okolí Lehmannových pomníků nad Studeným: 

Prováděli manželé Tůmovi. V rámci každoročního pokračování projektu „DOZVUKY BITVY U 

KOLÍNA ROKU 1757 V SEVERNÍCH ČECHÁCH“, při příležitosti 264. výročí krvavých bojů, uctil 

spolek padlé vojáky položením květin dne 24. 7. 2021. 

 

Ošetření okolí Lehmannova pomníku v Horní Lísce: 

Aktivně se ošetřování místa a okolí pomníčku zúčastňovali paní prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., 

MHA, FEAN, a Ing. Martin Prokop. Věnec k uctění památky padlých darovali manželé Miluše a 

Vlastimil Vrtílkovi společně s členkou spolku, paní Janou Schuckovou. 

 

Ošetření okolí další obnovených drobných památek: 

Údržbové práce prováděli majitelé pozemků, na kterých památky stojí. Manželé Forejtovi jako vždy 

celoročně vzorně pečovali o vzhled a výzdobu Johnovy kaple a Polírova kříže ve spodní části 

Studeného. Deskový obraz z Johnovy kaple byl koncem října vyjmut z výklenku kaple a uložen přes 

zimní období u Forejtů. O ostatní památky průběžně pečují členové spolku. 

 

Obnova hřbitova pro kunratické obyvatele – na katastru obce Kunratice: 

Naplánovaná akce se nemohla vzhledem ke koronavirové pandemii uskutečnit. Její konání se 

přeložilo na další rok. 

Spolek Pod Studencem uskutečnil akce na obhájených grantových projektech:  

V rámci 32. OGK Ústecké komunitní nadace byl plněn úkol – Grafické zpracování a překlad knihy 

„ŽIVOT OBYVATEL V KRAJINĚ POD STUDENCEM V BĚHU ČASU“ Historie a současnost 

obyvatelstva v jednotlivých domech vesnic Studený a Lipnice. Vlivem koronavirové pandemie byl 

projekt ÚKN prodloužen až do 03/2021. Spolek však stihl řešení projektu ke konci roku 2020, takže 

počátkem ledna roku 2021 mohl zadat zpracované podklady do tisku. Kniha byla vytištěna a převezena 

do prostor Obecního úřadu Kunratice dne 21. ledna 2021. Od té doby vedení obce Kunratice pomáhá 

s distribucí a prodejem knih. Mnohokrát za to děkujeme. 

Vydání publikace „ŽIVOT OBYVATEL V KRAJINĚ POD STUDENCEM V BĚHU ČASU“ 

Historie i současnost obyvatelstva v jednotlivých domech vesnic Studený a Lipnice.  

Kniha byla tiskárnou PB tisk Příbram vytištěna po předchozí kontrole grafikem O. Tůmou přímo 

v tiskárně, dne 21. ledna 2021. Následně byly knihy doručeny do prostor Obecního úřadu 

v Kunraticích. Složení 3,5 t nákladu se osobně ujal starosta obce pan Pavel Kryštůfek. Kniha se 

poměrně dobře prodává. Ze 600 výtisků si 70 ks publikace převezli rodáci díky laskavé pomoci paní 

Šárky Novákové přes hranice do Německa, kde se kniha prodává. Získané finanční prostředky nám 

rodáci vkládají na bankovní účet vedený v eurech. Ke konci roku zbylo celkem 256 ks knihy. Prodáno 

a darováno bylo za necelý rok celkem 344 knih. Autogramiáda knihy úspěšně proběhla dne 22. 9. 

2021 v IC v České Kamenici v rámci 15. ročníku „Noc literatury“. 

 

V letní sezóně roku 2021 nebyl pro nemoc pana Jaroslava Frimla zahájen provoz v Informačním 

centru ve Studeném. 

 

PR a masmédia:  

O činnosti spolku a jeho projektech pravidelně informujeme v místních masmédiích – Děčínský deník, 

Zpravodaj obce Kunratice, Českokamenické noviny, na webu a FB profilu Spolku Pod Studencem. 

Ve vydání publikace MANDAVA 2021 vyšel již desátý a jedenáctý článek o činnosti spolku. 

Tentokrát o publikaci „ŽIVOT OBYVATEL V KRAJINĚ POD STUDENCEM V BĚHU ČASU“, 

Historie a současnost obyvatelstva v jednotlivých domech vesnic Studený a Lipnice, která volně 

navazuje na knihu „Krajina pod Studencem v proměnách doby“, tu spolek vydal již v roce 2010. 

Druhý z článků představuje ošetření a celkovou rekonstrukci pomníčku „U Zabitého“, který 



připomíná dávnou tragédii, které se v jeho místech stala. Celou rekonstrukci v předešlém roce na své 

osobní finanční náklady provedl pan Ing. Z. Zigmund, člen spolku. Dále mu pomáhali Jaroslav, Lukáš 

a Vojta Moudří z Biofarmy Lipnice. Květinovou výzdobu vysázely paní Ing. Jana Hejduková a 

Martina Michelová. O nově vydané knize, a hlavně obdivuhodné činnosti spolku byla natočena 

reportáž spolku Collegium Bohemicum a dále podcast (audio záznamů + video – nejčastěji rozhovory se 

zajímavými lidmi, nebo komentáře aktuálního dění) s ředitelem o. p. s. České Švýcarsko panem Janem 

Šmídem. Předsedkyně spolku získala za činnost spolku ocenění „Osobnost Lužických a Žitavských 

hor“. Dík však patří všem členům spolku, bez kterých by nebyla úspěšná činnost a následné ocenění 

možné. 

 

Většina činnosti spolku probíhala v období koronavirové pandemie, výsledky celoroční činnosti 

Spolku Pod Studence jsou o to významnější a je třeba poděkovat všem, kteří se na ní aktivně 

podíleli. 

 

Sponzoři a dárci  

V roce 2021 finančně podpořili činnost Spolku Pod Studencem ze soukromých finančních 

prostředků darem: 

Ondřej a Jaroslav Frimlovi, Ing. Vladimír Kužel, opakovaně paní Martina Nádvorníková, Ing. Tereza 

a Tomáš Novákovi, Helena Studecká, prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA, FEAN, MHA, 

FEAN, Miluše, Vlastimil Vrtílkovi, Jana Schucková a Irena Netálová, dále spolek podpořila paní 

Martina Šedivá, Petr Pánek a pan Michael Rajtr. 

V rámci 34. OGK podpořila Ústecká komunitní nadace projekt Spolku Pod Studencem "Malba 

obrazu Nejsvětější trojice do  Rollbuschkapelle v Lipnici". 

  

Mnohokrát děkujeme všem donátorům a dárcům za laskavou pomoc, bez které bychom nebyli 

schopni uskutečnit takové množství krásných a přínosných projektů. 
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