
 
 

Ve Studeném, 14. září 2010 
Vážená paní předsedkyně,  

s politováním a upřímnou omluvou přistupuji k překvapivé informaci z Vaší stížnosti, 
určené starostovi města Ceská Kamenice, Děkanství Česká Kamenice, Občanskému sdružení 
pod Studencem a starostovi města Chřibská. 

K účinkování při slavnostní mši svaté, která zakončovala poutní slavnosti ve městě Česká 
Kamenice v Poutní kapli Narození Panny Marie, Vás, vážená paní předsedkyně, a Sdružení 
Tadeáše Haenkeho oslovilo Občanské sdružení pod Studencem, které zastupuji. Cítím se 
jednáním policistů, potažmo představitelů města Česká Kamenice zaskočena a, ba co více, 
nesmírně provinile. O tom, že při mši svaté bude probíhat hudební vystoupení pod hlavičkou 
Sdružení Tadeáše Haenkeho, o.s. společně s  vystoupením členů komorního sdružení hudebníků 
Šluknovského výběžku a ve spolupráci s pražskou sopranistkou Helenou Krausovou bylo vedení 
města dlouhodobě předem z několika stran dostatečné informováno – minimálně z vlastních 
webových stránek a také z Kamenických novin, kde podrobná informace o Vašem koncertním 
vystoupení s programem byla anoncována. Plakáty s pozvánkou a programem byly rozvěšeny po 
městě včetně IC města Česká Kamenice. Nechápu, z jakého důvodu nebyla vůbec žádným 
způsobem provedena přechodná dopravní změna a tak minimálně ošetřena možnost 
krátkodobého parkování nejenom pro účinkující, ale i pro některé rodáky, kteří se v tomto roce již 
po desáté poutních slavností ve městě zúčastnili.  

Město, v němž v současnosti (započato zcela krátce před zahájením pouti) probíhá 
rozsáhlá rekonstrukce náměstí 28. října a přilehlé Janáčkovy ulice, by mělo mít při podobné akci 
dostatečně zajištěnu součinnost s městskou, ale i státní policií. Nerozumím, proč nebylo 
dostatečně také ošetřeno místo před Poutní kaplí Narození Panny Marie, kde se závěrečná 
poutní mše svatá s koncertním vystoupením konala. Minimálně na počátku a konci mše svaté 
mohli příslušníci policie pomoci účinkujícím a poutníkům s příjezdem a odjezdem. Mimochodem - 
náčelníkem městské policie je pan starosta města Česká Kamenice, který se sám osobně této 
slavnostní závěrečné poutní mše zúčastnil. Rychle však prostor opustil, aniž by cokoli učinil proti 
zásahu již vartujících strážníků. Musel je přece minout a tak se mohl alespoň optat na důvod 
jejich nenadálé mohutné pohotovostní přítomnosti. Na místo toho jste byli vystaveni perzekuci, 
kterou se snažil osobně uchlácholit důstojný pán P. Karel Jordán Červený. Nemohl tudíž vůbec 
dostatečně vychutnat a prožít vysoký duchovní zážitek z mše, která byla vskutku nádherná. Vaše 
vystoupení na závěr pouti v České Kamenici se konalo již potřetí. Nikdy však nebylo tolik 
účastníků mše svaté a zážitek byl tentokrát opravdu mohutný, krásný, povznášející a přinášel 
smíření a sounáležitost mezi všechny účastníky bez rozdílu národnosti a věku. Bylo to opravdu 
nádherné a pan děkan P. Jordán Červený mohl mít dobrý dojem a pocit ze své záslužné práce. 
Leč neměl! 

 Mnoho rodáků nám s pláčem děkovalo nejenom za sobotní požehnání obnovené 
sakrální památky Schiffnerova kříže v Lipnici, ale hlavně za hudbou překrásně umocněnou mši 
svatou, která jejich pouť do rodiště zakončila. Paní Margareta Stelzig se s pláčem loučila se slovy 
díků za to, že jsme s panem děkanem P. Jordánem Červeným našli sošku studenecké poutní 
madony z roku 1835. Její matka tuto sošku ukryla v roce 1946 při jejich odsunu ze Studeného 
v prostorách kostela sv. Jakuba Staršího, její babička vždy šila její slavnostní šaty. Díky naší 
práci a činnosti nyní mohou rodáci se soškou vykonat již podruhé pouť v ambitech Poutní kaple 
Narození Panny Marie. Rodáci jsou velmi staří lidé, kteří si váží činnosti vedoucí ke smíření 
našich národů a pozdvižení kulturní úrovně a obdivuhodné péče o sakrální památky, které zde 
zbyly po jejich předcích. Je obrovskou a opravdu neodpustitelnou ostudou, pokud pocit 
sounáležitosti narušilo extempore s příslušníky policie, které na Vás dokonce někdo zcela 
záměrně povolal. Příslušníci policie adresně vědí, kdo to byl. 



Za Vaše vystoupení jsme Vám nemohli dosud dostatečně poděkovat a již vůbec ne 
zaplatit a Vy jste žádnou finanční odměnu ani nežádali. Sobotní požehnání a pohoštění u 
Schiffnerova kříže jsme uhradili osobně společně s několika členy sdružení ze svých soukromých 
finančních prostředků, votivní obraz sv. Antonína Paduánského – patrona obce Studený a Lipnice 
- darem věnoval restaurátor pan Jan Pokorný z Děčína. Připadám si jako žebrák a chápu, že se 
mohu opravdu jevit jako „bláznivá baba“, jak mne někteří nazývají. Nikdo z úředníků města Česká 
Kamenice patrně necítí nadšení a úctu k životu města, tak je cítí Váš pan Josef Navrátil, starosta 
města Chřibská. Vždy jsem Vám pana starostu velice záviděla a litovala jsem, že jsme nenašli 
podobnou podporu, jaké se Vám dostává při Vaší práci. Nyní Vám závidím více  o svoje obrovské 
zahanbení a zklamání. Cítím opravdu mohutnou touhu okamžitě přestat s marnou snahou a 
činností, která je spíše trnem v oku radním a úředníkům Městského úřadu Česká Kamenice, 
místo aby ctili a vážili si toho, co pro jejich město a náš překrásný kraj a region nadšeně, zcela 
dobrovolně a s láskou společně děláme.  

Doufám a věřím, že přijmete Vy, hudebníci a hlavně pan děkan P. Jordán Červený naši 
hlubokou omluvu. Cítím se špatně a velmi se Vám všem já osobně omlouvám za potupné 
vystoupení, kterému jste na místo velkých díků, jež Vám patří, byli vystaveni. 

Za členy Občanského sdružení pod Studencem,  s úctou  obdivem k Vaší práci 
 
 
 

Jitka Tůmová 
předseda výkonné rady 

 
 

 


