
Vážení členové Občanského sdružení pod Studencem, svoláváme  
VII. valnou hromadu,  

která se bude konat v sobotu 23. dubna 2011 od 15 hodin  
v prostorách penzionu Kamzík ve Studeném 

Program: 
1. Informace s ohlédnutím za děním v Občanském sdružení pod Studencem během roku 2010.  

a. Závěrečná zpráva za rok 2010, účetní závěrka. 
b. Dary během roku 2010, sumář dotací a darů od roku 2007 – 2010. 
c. Poděkování J. Vojáčkovi za iniciativní dobrovolnou činnost - úpravy zničené přístupové cesty do 

Pavlinina údolí. 
d. Informace o transféru obnoveného „Školního kříže“ po katastrofáních záplavách v létě 2010. 

 
2. Navržené aktivity sdružení na rok 2011: 
a) OspS navrhlo svolání schůzky – „Ošetření přerostlých stromů na vrcholu Studence“. Schůzku svolal majitel 

stavby kulturní památky rozhledny na Studenci – město Česká Kamenice. Informace o výsledku jednání 
přednese paní H. Michálková.  

 
b) Obnova, ošetření, péče a ochrana parku v obci Studený, zbudovaného v roce 2009, který je zdevastován 

okusem vysokou zvěří. Převzetí péče o park v obci. Informace, jmenovitě účastníci úpravy. 
 

c) Udržba okolí obnovených drobných památek. Jmenovitě účastníci. 
 

d) Letos v dubnu se bude opět konat „Maratonský běh na Studenec“- účast a prodej propagačních předmětů 
při této příležitosti. Jmenovitě účastníci. 

 
e) Publikace „Krajina pod Studencem v proměnách doby“ – příprava překladu do němčiny – informace. 

 
f) Připravovaná přednáška – „Sklářská výroba v našich končinách“ – Sklářské muzeum v Kamenickém 

Šenově - dohodnout termín. 
 

g) Připravované grantové projekty – zpracování podkladů gratových projektů: 
Upozornění na přípravu druhé pietní akce – „Rekonstukce bitev v roce 1757“, která se uskuteční v červenci 2012. 

a. Připravený projekt ČEZ – DVD Rekonstrukce bitev z roku 1757 – vyhlášení výsledku soutěže 
b. KNEL – pokračování projektu virtuální prohlídky Českokamenicko – podáno. 
c. LESY ČR, s. p. - na podkladě zpracovaných podkladů obnovy Austenova kříže – zastavení sv. 

Michaela v Hluboké rokli, provedou během roku 2011 jeho celkovou obnovu – dohoda. 
d. ČSOB Nadace VIA - případné obnovení zničené ozdobné stříšky – Johnova kaple - koordinátor 

prací V. Forejt – podáno. 
e. Nadace VIA, Nadace OF - návrh na případnou obnovu drobné sakrální památky v obci Líska – 

v přípravě. 
 

3. Detailní rozpis členů, kteří zajistí provoz Informačního centra v bývalé Hasičské zbrojnici ve Studeném 
během víkendů v červenci a srpnu roku 2011. Prosím o předem připravené termíny! 
 

4. Výběr členských poplatků. 
 

5. Různé. 
 
Svoji případnou neúčast laskavě oznamte nejpozději do 20. dubna 2011 - SMS, telefonicky, nebo e-mailem. 

 
Těšíme se na Vaši milou účast 

Jitka Tůmová 
předseda výkonné rady 

mobil: 737 340 045, nebo 725 240 048 
tumova@podstudencem.cz 
www.podstudencem.cz 


