Zápis z XII. valné hromady, která se konala
v sobotu 19. dubna 2014 od 15 hodin „na půl cesty“ - v restauraci U Pavla v Kunraticích
Valnou hromadu v 15 hodin zahájila J. Tůmová, předsedkyně OspS. Uvítala 24 přítomných členů
sdružení. Celkem 50 členů sdružení se však nedostavilo, z této skupiny se omluvilo pouze 11 členů
OspS. Dosti smutné zjištění.
Přítomen byl pan Kužel, majitel kovárny v Kunraticích, který projevil zájem stát se novým členem
OspS. Jeho zájem uvítali přítomní potleskem. Stal se dalším členem OspS, a to zcela prvním
z Kunratic.
Úvodem bylo oznámeno, že v minulém týdnu zemřel pan Kaválek, chalupář ze Studeného. Další
zpráva ohlásila ve stejném týdnu narození dcery Aničky paní H. Bělinové, která restaurovalo obrazy
z Johnovy kaple. Přednesena byla žádost pana Romana Keila ze Studeného o případné zřízení nového
pracovního místa obcí Kunratice a umožnění prodeje občerstvení (pivo, limo), současně s
propagačními předměty OspS v IC ve Studeném. Pan Friml doporučil, aby dostal šanci. Následně
proběhlo hlasování a podpora žádosti byla většinou zamítnuta.
1.) Předsedkyně přítomné členy OspS seznámila s „Výroční zprávou“ a dále s informací o finančním
hospodaření a kontrole účetních operací v roce 2013 hospodářkou sdružení paní V. Maškovou. Paní
hospodářce přejí členové OspS hodně zdraví po prodělané kardiochirurgické operaci. Tuto předloženou
zprávu odsouhlasil předseda kontrolní komise pan M. Řeřicha. Pro ty členy, kteří budou mít zájem se
s údaji seznámit, sdělujeme, že jsou uvedeny na www.podstudencem.cz . „Výroční zpráva za roku 2013“
je od 21. 4. 2014 k nahlédnutí v tištěné podobě u Mrákotů v „Klubu U Nádraží“ ve Studeném.
2.) OspS je členem MAS Šluknovsko – zástupce sdružení je v představenstvu MASky. Zastupováním
případných nepřítomností J. Tůmové je s plnou mocí pověřena čestná členka OspS paní H. Kracmanová.
3.) Komunikace s CHKO Labské pískovce a SNPČS – ochrana jedliček nad Lipnicí – akce je v přípravě.
4.) Počátkem března 2014 proběhla návštěva členů OspS na „Masopustu“ v Ostašově. Předán byl dárek
„Ostašovákům“ – „základní kámen“ pro varhany. Bylo to pěkné a účastníci byli moc spokojeni.
5.) Oznámení o zavedení internetu do obce Studený.
6.) Informace o tom, že během léta 2014 vyjde „Tulákům Jetřichovicka“, dlouho očekávaná publikace
autorky N. Belisové. Od 6. ledna 2014 OspS v zastoupení J. Tůmovou více než aktivně podporuje autorku
ve snaze zajistit 650 tisíc korun, nezbytných pro úhradu tisku publikace, která je obdivuhodně krásná,
zajímavá a poučná. Generální záštitu nad vydáním knihy převzalo Občanské sdružení pro záchranu a
konzervaci kulturní památky Dolský mlýn – více na www.tulakumjetrichovicka.cz. Kniha je nabízena
k zakoupení již nyní, tedy předem, za 559,-- Kč se slevou 191,-- Kč oproti konečné ceně. Podány byly
žádosti o dotaci na ÚKN, Fond Ústeckého kraje, Česko-německý fond budoucnosti. Informace byla
podána i na semináři na setkání starostů Ústeckého kraje a setkání s mnoha dárci. Osloveno bylo velké
množství místních úřadů a podnikatelů. OspS darovalo částku 2 tisíce korun a zakoupilo se slevou 5 ks
publikace, které si objednali členové našeho sdružení.
7.) Informace o tom, že byla konečně podepsána smlouva k dotaci od města Česká Kamenice. OspS
žádalo 8 tisíc na slavnostní požehnání sochy sv. Jana Nepomuckého a současně dalších 10 tisíc na
celoroční provoz sdružení. Město se dosud nijak nepodílelo na rekonstrukci této významné památky
lidové zbožnosti, která stojí na katastru města, přesto nám dalo celkem pouze 10 tisíc korun. Tedy o
částku 8 tisíc korun méně, než sdružení nezbytně potřebuje.
Navrhované aktivity během roku 2014:
a) Byla podána v pořadí již šestá žádost o dotaci na doplnění chybějících financí na dokončení
rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého. Tentokrát u ÚKN. Výsledek bude znám počátkem
června 2014.
b) Plánována turistická trasa Pavliným údolím a rozjednána příprava projektu s LESY ČR, s.p.
Pokud z nějakého důvodu nebude projekt realizován, nabízí pro OspS pan Ing. Jaroslav Janda,
chalupář ze Studeného, že by uhradil 2 lavičky, což by bylo dle našeho názoru zcela dostačující.
Po domluvě by se práce ujal pan J. Václavek, člen OspS.
c) V průběhu jara a léta 2014 bude v dílnách restaurátora pana MgA J. Fedorčáka v Č. Lípě probíhat
rekonstrukce sv. Jana Nepomuckého z Lísky. Dokončena má být podle uzavřené smlouvy o dílo
nejpozději do začátku měsíce září 2014, ještě před začátkem Mariánské poutí v České Kamenici.

d) Dne 21. 6. 2014 se v „Radnici“ v Chřibské uskuteční seminář. Při této příležitosti přednese člen
OspS S. Tůma přednášku o reformách zdravotnictví, které zavedl Napoleon I. Bonaparte. Tyto
reformy jsou v celé Evropské unii platné i dnes.
e) Setkání u rozhledny na Studenci.
f) Uspořádání pietní akci k výročí rakousko – pruského vojenského střetnutí 1757 (v termínu okolo
19. 7. 2014). Členové OspS se nabízejí, že vytvoří slavnostní věnce k Lehmannovým pomníkům
do Lísky, na Křížový Buk a k pomníkům u Studeného. Musíme však včas požádat majitele
Biofarmy Lipnice a CHKO Labské pískovce o možnost postavení vojenského tábora v Lipnici.
g) Slavnostní požehnání obnovené sochy sv. Jana Nepomuckého v Lísce v návaznosti na
Mariánskou pouť v České Kamenici. Požádáme starostku města Č. Kamenice paní Ing. H.
Štejnarovou o laskavou spolupráci a hlavně požádáme pana kanovníka P. K. Jordána Červeného
o náboženský akt.
h) Návrh případné možnosti uspořádání semináře k uctění výročí slavných rodáků – F. Preidl – 125
let od úmrtí a J. Seidel – 155 let od narození. V případě, že by se seminář uskutečnil (patrně
v knihovně v České Kamenici), budou přednášejícími pan P. Joza a pan Ing. P. Hudičák.
i) Předložen byl rozpis termínů pro zajištění chodu IC ve Studeném a prodeje propagačních
předmětů během letní sezóny 2014. K této činnosti se dosud přihlásila pouze dvojice z Lipnice a
to - H. Michálková a Z. Kába. Na další týden se zaregistrovala ještě rodina Frimlů, také z Lipnice.
Co k tomu dodat?
j) Paní E. Tuháčková již provedla údržbu v okolí Mariánské kaple v Hluboké rokli.
k) Na konci Valné hromady prováděla paní H. Michálková výběr členského příspěvku na rok 2014
(200,-- Kč/rok). Ti ´členové, kteří neprovedli úhradu, mohou tak jednoduše učinit bankovním
převodem na účet sdružení - č. ú. 2900259180/2010, nebo osobně ve Studeném u paní P.
Šafaříkové, v Lipnici u paní H. Michálkové a v Lísce u Rausů. Dále již nebudeme úhradu čl.
příspěvku OspS připomínat. Jedná se o základní povinnost každého z členů.
l) Příští valná hromada bude po dohodě svolávána tak, aby se již nejednalo o rozšířený víkend díky
svátkům. Termín bude zvolen tak, aby se setkání mohli zúčastnit i ti členové, kteří většinou na
valné hromady nechodí, protože v tyto dny mají jiné povinnosti. Prosíme ty členy, kteří by chtěli
své členství ve sdružení ukončit, aby tuto skutečnost oznámili písemně.
m) Návrhy jednotlivých členů na další činnost OspS v průběhu roku 2014: Nový člen sdružení, pan
Kužel, nabídl možnost prohlídky kovářské dílny, která je dochována v jeho rekreační chalupě.
Dále bylo jednáno o budoucím záměru - rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého u mostku
v Kunraticích. Jedná se o velice vzácnou památku lidové zbožnosti z roku 1719. Tohoto záměru
se s Obecním úřadem Kunratice organizačně ujme pan Kužel (Kunratice). Pan Kužel současně
OspS věnoval dar 2.000,-- Kč. Darovací smlouva bude vyhotovena, stejně jako darovací smlouva
manželům Vrtílkovým.
n) Transformace sdružení na „Spolek“ bude v průběhu Občanským zákoníkem stanovené lhůty tj. do
konce roku 2016, připravována. Předsedkyně OspS nabídla možnost a vyzvala přítomné, zda by
se transformace chtěl ujmout někdo z mladších členů sdružení a stát se novým představitelem
zaregistrovaného Spolku.
Zápis pořídil: Prof. MUDr. S. Tůma, CSc.
Odsouhlasila a parafovala: J. Tůmová, předseda výkonné rady OspS

