Zápis z XVII. Valné hromady SPS konané v sobotu 5. května 2018 od 15 hodin
„na půl cesty“ - v restauraci U Pavla v Kunraticích
Z celkového počtu 43 členů Spolku Pod Studencem bylo přítomno 23 členů. Předem bylo omluveno
11 a bez omluvení zůstalo 9 členů spolku - viz. uložená prezenční listina.
Na počátku valné hromady přivítala předsedkyně výkonné rady J. Tůmová všechny přítomné
členy spolku a současně i zastupitele obce Kunratice, starostu pana P. Kryštůfka, místostarostu L.
Kolesníkovou, Bc. M. Hlavničku a manželku starosty, paní M. Kryštůfkovou.
Předsedkyně se omluvila za to, že si dovolila zásadně změnit původní program valné hromady.
Vedla ji k tomu nezbytnost a zcela zásadní důležitost okamžitého řešení nepříjemné situace vzniklé
kolem obhájené dotace - v rámci programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury
dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018 - na předložený a schválený projekt Sloup se
sochou sv. Jana Nepomuckého z r. 1719 – Kunratice u České Kamenice - rekonstrukce.
Předsedkyně spolku podala ke vzniklému problému podrobné vysvětlení: Žádost byla pečlivě
připravena se všemi požadovanými přílohami, na kterých bylo dokonce několikrát zdůrazněno, že
památka je v majetku obce Kunratice, který je současně majitelem pozemku p. p. č. 1265/ k. ú.
Kunratice. Obec Kunratice udělila oficiální pověření SPS k podání žádosti a následnému řešení projektu.
Žádost byla odeslána doporučeným dopisem 29. 1. 2018. V dalším týdnu bylo ze strany spolku ještě
telefonicky ověřeno, zda byly dodány a jsou zcela v pořádku veškeré požadované přílohy v podané
žádosti o dotaci. Odpověď …“ pokud budou zjištěny jakékoliv nedostatky, dají nám z Odboru kultury a
památek ÚK obratem vědět“. Tak se nestalo, domnívali jsme se tedy, že je vše zcela v pořádku. O
výsledcích dotačních projektů měla být uvedena informace na stránkách kraje ke dni 30. 3. 2018. Nebyla
a tak jsem se spojila s paní Mgr. J. Cholinskou – zodpovědnou úřednicí za projekty v tomto vyhlášeném
dotačním programu. Bylo mi oznámeno, že jsme dotaci obhájili v hodnotě 150 tisíc. Sláva a velká radost
provázená mohutným díkem a hurá. Dne 25. 4. 2018, tedy za více než 3 týdny, jsem obdržela doporučený
dopis s dodejkou, kde nebyla smlouva, jak jsem předpokládala, ale výzva, abychom ponížili rozpočet o 2
866,00 Kč. Rozpočet musí kopírovat skutečnou částku získané dotace a celkového rozpočtu. Tedy, že
příjemce dotace z celkových nákladů na projekt uhradí 30% a odsouhlasená dotace pokryje 70%
celkových nákladů projektu. Ihned druhý den, tedy 26. 4. 2018, jsem toto i přes nebývale velkou osobní
časovou tíseň provedla a elektronicky upravený rozpočet odeslala. Od paní Mgr. J. Cholinské obratem
došlo el. potvrzení, že je vše v naprostém pořádku a ona nám posílá smlouvu na adresu spolku do České
Kamenice. V pozdním odpoledni telefonicky oznámila vedoucí úřednice oddělení paní Mgr. J. Kuráňová,
že dotaci nemůže SPS získat, pokud není, či ani dodatečně nebude, vlastníkem památky. Navrhla pro nás
řešení, které však bylo a je pro spolek zcela nepřijatelné. Spolek složený převážně z aktivních seniorů
(věkový průměr členů je 67 let) si nemůže dovolit vzít do svého majetku památku, která má značnou
hodnotu. Připravovaná rekonstrukce představuje částku cca 420 tisíc, a to nezmiňuji historickou a kulturní
hodnotu zcela unikátní památky z roku 1719. (Také na probíhající XVII. Valné hromadě bylo toto řešení
nadpolovičním počtem přítomných členů SPS zásadně odmítnuto).
Dne 2. 5., kdy úřednice zodpovědná za projekt přestala čerpat dovolenou, jsem se snažila zjistit, zda by
mohlo mít význam oslovit vedoucího odboru kultury a památek, anebo dokonce pana hejtmana, a při té
příležitosti požádat o laskavou pomoc. Reakce: s konečným efektem – nebylo, protože to není možné.
Přesto jsem se osobně telefonicky obrátila na vedoucího odboru. Byl vstřícný a navrhl, že proberou
možné řešení, které nám následně musí písemně oznámit úřednice, která problém ovlivnila tím, že nikoho
neupozornila na fakt, že je u projektu jiný žadatel a jiný vlastník, což pravidla dotací v současné době
vylučují. Po zvážení a po diskusi se zastupiteli obce Kunratice pod vedením pana starosty a odsouhlasení
nadpoloviční většiny přítomných členů SPS se kloníme k navržené variantě 3). – Tedy: Pokud socha sv.
Jana Nepomuckého zůstane v majetku obce Kunratice, bude dotace převedena na účet obce Kunratice po

doplnění všech příloh k podané žádosti o dotaci, včetně smlouvy o dílo s restaurátorem panem
Fedorčákem. V tomto případě je nutno hradit finanční spoluúčast z rozpočtu obce. Dotace bude
poskytnuta na základě písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Dotaci lze použít jen na
účel uvedený ve smlouvě při dodržení závazných ukazatelů.
Stanovisko obou stran k navrženému řešení: Vedení obce Kunratice i SPS souhlasí s bodem 3).
Formality okolo dodání všech potřebných příloh bude v zastoupení SPS okamžitě řešit předsedkyně
výkonné rady.
Vzhledem k nepříjemným okolnostem okolo dotace, které jsme museli vyřešit, jsme vypustili pro
tento rok úpravu stanov a také projednávání případného navýšení členského příspěvku. Chtěli jsme
navrhnout zvýšení členského příspěvku o sto korun, tedy na 300,-- Kč/ rok. Již předem jsme se setkali
s nesouhlasným stanoviskem členů. Proto jsme se rozhodli tento návrh nepodávat, ale požádat ty členy,
pro které navýšená částka nebude vekou zátěží, aby ji laskavě uhradili. Paní Tuháčková tak činila již cca
6 let… Pro ostatní zůstává částka stále stejná, tedy 200,-- Kč. Žádost o úhradu 300,-- Kč vyslyšelo celkem
9 z přítomných členů.
1.) Z loňského roku zůstává několik nedodělků = oprav ve Studeném. Nátěr zastávky autobusu Provedou v průběhu roku pracovníci obce. Nátěr nového oplocení pomníku padlým v I. světové válce –
je to záležitost obce – starosta přislíbil, že to zařídí. Dále bude potřeba udělat nový mostek ke studánce záležitost obce – starosta přislíbil, že to zařídí. Opakovaně jsme připomínali panu Ničovi z KČT
nezbytnost instalovat novou turistickou mapu do velkého stojanu na parkovišti - zatím nebylo vyřečeno,
bude ve snaze pokračovat až do zdárného konce.
Je potřebné opravit opěrnou zeď u bývalého koupaliště, dnes protipožární nádrže ve Studeném. Jsou tam
vypadlé velké pískovcové štuky - Bude se opravovat během prováděných oprav na navigaci Studeného
potoka, která bude pokračovat cca za 1 měsíc.
2.) Co přináší osmičkový rok pro obce pod Studencem? První písemná zmínka o vsi Kunratice – před
638 roky, u Lipnice - před 626 lety, o Studeném - před 590 lety a o Lísce - před 620 roky. Rozhledna na
Studenci bude v letošním roce slavit 130. výročí od svého otevření 15. července 1888. Dne 11. 11. 2018
v 11 hodin uplyne 100 roků od konce I. světové války a 100 roků také uplyne od vzniku Československa.
Jsou to významná výročí, která snad budeme slavit v prostředí demokratické republiky. Vrtílkovi nabídli,
že udělají 2 ozdobné věnce, které budou položeny k oběma pomníkům věnovaným padlým při příležitosti
oslav ukončení I. světová války. Den 11. 11. 2018 přichází na neděli. Položení věnců doporučujeme
provést v sobotu 10. 1istopadu 2018.
3.) Aktivity během roku 2018
a) Informace o aktivitách spolku, které proběhly od počátku roku: Děti z Dětského domova Země
dětí v Č. Kamenici na podkladu jednání se SPS již 2x upravili okolí Bratrského oltáře. Město Č. K. vrátilo
zcizené XII. zastavení a provedlo další opravy – zlámaných a zcizených křížků, opravena byla dřevěná
konstrukce oltáře a další úpravy. V Lipnici má pomník věnovaný padlým mužům během I. světové války
opět desku se jmény vojáků. Nainstaloval ji kameník, pan M. Nepomucký. 500,-- Kč uhradila ze svých
soukromých prostředků J. Tůmová. Podpořené byly projekty „ Obnova zničeného Zeckertova kříže“ –
Nadace OF 30 tisíc, + Ústecká komunitní nadace 50 tisíc, + dárci, SPS + Obec Kunratice. Jak dopadl
projekt - sloup sochy sv. Jana Nepomuckého v Kunraticích již víme. Dotace bude po vyřízení všech
formalit a podepsání smlouvy převedena na účet obce. Město Č. Kamenice nepodpořilo ani jeden
z podávaných projektů spolku. Žádali jsme o 4 tisíce na pohřební prkno + 6 tisíc na režii činnosti spolku.
O to jsme za celou dobu 11 let naší činnosti nikdy nepožádali, přesto, že takový program v grantech města
opakovaně a trvale je…. Barvy obrazu Panny Marie s klečící dívkou v Hluboké rokli opravil na své

finanční náklady, jako dar a obdiv k práci spolku, restaurátor pan J. Pokorný. Na doporučení restaurátora
bude třeba zasadit před obraz k zastínění malby strom – provede obec. Záchrana bývalé Dětské
ozdravovny v Jetřichovicích – pomoc obci. Na popud našeho spolku se uskutečnila přednáška pana
Křivánka MECENÁŠI ČESKÉHO ŠVÝCARSKA, aneb co všechno vlastně odpočívá v Dittrichově
hrobce 19. 4. 2018 v Č. Kamenici. Proběhla II. brigáda na líseckém hřbitovu v součinnosti členů SPS,
obce Kunratice a Funebráků ze všemilského hřbitova. Dubový kříž + Pohřební prkno + očištění a
následné napuštění lněným olejem "Zeleného kříže" – na své náklady zajistili členové spolku z Lísky paní
prof. I. Štětkářová a ing. M. Prokop a další 3 dárci spolku z Lísky, kteří podpořili výrobu kříže. Náklady
na výrobu Pohřebního prkna v plné výši uhradil ze svých vlastních prostředků SPS.
b) Informace o plánovaných akcích: 130. výročí zbudování a otevření rozhledny na Studenci. Navrženo
bylo uspořádat setkání u rozhledny. Datum 15. 7. bude tento rok v neděli. Navrhujeme setkání uspořádat
v sobotu 14. 7. 2018. Předseda s oznámením bude kontaktovat KČT.
Podzimní III. brigáda = revitalizace líseckého hřbitova. Termín bude upřesněn.
Slavnostní setkání obyvatelstva spojené s požehnáním obnoveného Zeckertova kříže, památky, které bude
v listopadu 2018 již 250 let. Vysvěcení dubového kříže u líseckého hobitova – dojedná spolek ve
spolupráci s panem Bc. Hlavničkou. Termín bude upřesněn podle dokončení prací restaurátorem, panem
J. Fedorčákem.
4.) Další iniciativní návrhy jednotlivých členů na činnost spolku v průběhu roku 2018 + rozdělení
pravidelných činností spolku + ošetření památek a zajištění provozu Informačního centra ve
Studeném.
Lehmannův pomník v Lísce a příprava rozpočtu na výrobu holubice a výrobu oplocení pro případné
zadání výroby podnikem Lesy ČR – provedou ing. Prokop a prof. Štětkářová I.
Okolí Mariánské kaple v Hluboké rokli již uklidila v pátek 4. 5. 2018 paní Hana Šnáblová.
Informační centrum se jako každoročně otevře koncem června- provedou paní Michálková a pan Kába
společně s Hrochovými. Na prodej se zatím přihlásil pouze pan Friml, ale služba bude průběžně řešena.
Obec vyvěsí na budovu bývalé Hasičské zbrojnice - Info centra vlajku obce.
Označení cesty na kunratický hřbitov + případná revitalizace tohoto prostoru a turisticky vyznačené
propojení hřbitovů od líseckého ke kunratickému – bude organizovat obec Kunratice v součinnosti se
spolkem.
Návrh - v Dolní části Lísky je kamenná schrána po drobné sakrální památce - jsou sice podklady
z akce pasportizace památek prováděné o.p.s. České Švýcarsko, ale bez vyobrazení námětu, který ve
schráně byl. Panuje obava z toho, že drobná památka stojí na soukromém pozemku a tak bude
problém nejenom se získáním souhlasu majitele, a tím i získáním dotace. Pokusí se zjistit předseda
výkonné rady – již vyřizováno.
Dotaz na adresu přítomného pana starosty zda by podpořil záměr nátěru rozhledny v letošním
významném roce otevření vyhlídkové věže. – akce je městem Česká Kamenice připravovaná (zápis ze
zasedání města Č. K.) na letošní rok. Starosta přislíbil součinnost.
Předložení výroční zprávy s informací o finančním hospodaření a kontrole účetních operací za rok 2017.
Bylo odsouhlaseno požádat paní účetní spolku o odepsání 2 nedobytných pohledávek.
Výběr členského příspěvku v hodnotě 200 korun na rok 2018 - prováděla paní Hana Michálková.
Písemné upozornění na povinnost úhrady členského příspěvku, které může být provedeno na účet spolku
anebo u paní Michálkové v obchodu.
Na závěr Valné hromady poděkoval starosta s vedením obce Kunratice a předal kytici paní Tůmové,
velké dojetí a radost z její strany a jako poslední její poděkování dárcům.
Zápis provedl: prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc.
Zodpovídá: Jitka Tůmová, předseda výkonné rady

