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V České Kamenici 10. března 2010 
 
 
 

Vážení přátelé a příznivci našeho sdružení, 
 
 uplynul třetí rok, naplněný bohatou spolkovou činností a událostmi, které jsou v konečné podobě 
poměrně hodně dobrou vizitkou naší práce, od vzniku občanského sdružení a máme tu čest předložit Vám 
výroční zprávu o naší činnosti v roce 2009. Podařilo se nám zvládnout a dovést do zdárného konce velké 
množství drobných, ale i velkých projektů. Úspěchem bylo dokončení obnovy kulturní památky – stavby 
rozhledny na Studenci, které vyvrcholilo slavnostním otevřením. Z počátku se ani nechtělo uvěřit, že už opět 
stojí studenecká krasavice na svém původním místě a leskne se v plné kráse nově opravených šatů. Byl to 
úspěch nás všech. Úspěch, ve který jsme mnohdy už ani nedoufali. Úspěch naší společné snahy, ale i 
podpory velkého množství drobných dárců, kteří věnovali svoje osobní, soukromé finanční prostředky, aby 
mohl nastat právě ten krásný okamžik, kdy se dalo říci… „a je hotovo“. Děkujeme. 

Po odsunu německy hovořících obyvatel o památky v místech pod Studencem nikdo nepečoval a ty 
pouze chátraly. Vztah ke kulturnímu dědictví regionu trpěl narušením historické kontinuity. Objekty trpěly 
mnohaletým nedostatkem zájmu a celkovou ztrátou obecného povědomí o jejich hodnotách. Kulturní dědictví 
však tvoří součást historie krajiny a formuje estetický a kulturní cit současných místních obyvatel, zvláště těch 
mladých, kteří zde vyrůstají a žijí již ve třetí a čtvrté generaci. Kvalitně dokončená oprava vyhlídkové věže na 
Studenci a drobných památek ve Studeném a Hluboké rokli přináší pocit uspokojení nad naší snahou o 
zachování a obnovu kulturního a přírodního dědictví v krajině na rozhraní Českého Švýcarska a Lužických 
hor.  

Ještě jednou děkujeme Vám všem, kteří jste se na této činnosti jakkoliv podíleli, podporovali jste 
finančně nebo svojí pomocí či nápady. 

Těšíme se na další rok naší činnosti a pěknou tvůrčí spolupráci s vámi všemi. 
 

 
S úctou za výkonnou radu  
Jitka Tůmová 
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Základní údaje  

Dne 20. 2. 2007 bylo MV ČR zaregistrováno Občanské sdružení Studený a Lipnice  
pod č. j.: VS/1-1/66636/07-R Změna stanov byla zaregistrována MV ČR dne 28. 3. 2008 
IČ: 270 56 864 
kontakt:  Karoliny Světlé 782, 407 21  Česká Kamenice 
mobil: +420737340045, +420725240048 
email:  info@podstudencem.cz 
web: http://www.podstudencem.cz 

 http://www.rozhlednastudenec.cz 
 http://www.aussuchtsturm.cz 

Občanské sdružení je dobrovolným, nevládním a neziskovým sdružením občanů a právnických osob, 
sdružených k aktivní činnosti, jejímž cílem je mapování, ochrana a obnova místního kulturního a přírodního 
bohatství, ochrana přírody a krajiny. Vyvíjí činnost směřující k poznávání minulosti i přítomnosti krajiny a sídel 
pod Studencem, k jejich zvelebování a k péči o kulturní a historické hodnoty, zejména obnově a údržbě 
drobných památek. Systematicky se zabývá pořizováním fotodokumentace, získáváním vzpomínek 
pamětníků, starých fotografií a pohlednic či písemných pramenů o historických objektech, o drobných 
památkách atp., jejich zpracováváním a prezentací. K mapování kulturního a přírodního dědictví v dané 
oblasti dochází za součinnosti pracovníků památkové péče a ochránců přírody, pomocí při řešení grantové a 
dotační problematiky, zajišťováním finančních příspěvků a získáváním sponzorů. Sdružení aktivně 
spolupracuje s představiteli obecních a městských úřadů v okolí a navazuje spolupráci se sdruženími 
obdobného charakteru. Zajišťuje nejen obstarávání potřebného stavebního materiálu, ale i fyzickou pomoc při 
opravách. Organizační a propagační činnosti občanského sdružení se projevuje zejména při pořádání 
nejrůznějších akcí. K dalším aktivitám náleží dále poradenská, konzultační a informační činnost, pořádání 
seminářů, pracovních setkání a školení. Velice důležitou součástí činnosti sdružení je publikační činnost a 
spolupráce s médii, rozvíjení mezinárodní spolupráce. 

Uvedené činnosti by ve svém důsledku měly spolu s konáním různých kulturně společenských akcí 
přispívat ke zvyšování přitažlivosti této krajiny a k rozvoji turistického ruchu. 

Příkladem činnosti a jedním z důležitých cílů sdružení je podpora obnovy unikátní železné rozhledny 
na Studenci, o jejíž opravu několik let usilovalo Město Česká Kamenice. Tento cíl byl úspěšně završen dne 
14. 3. 2009, kdy se ve 12, 40 hod. letecky vrátila rozhledna po provedené opravě nazpět, na své původní 
místo, na vrchol Studence. Další činnost sdružení vyplývá ze schválených stanov.  

Výkonná rada: 
Předseda:    Jitka Tůmová 
Místopředsedové:    Bc. Tomáš Horyna, Hana Michálková 
Hospodář:     Jonka Glaslová 
Editor a redaktor vlastivědných textů:  Mgr. Hana Slavíčková 
Předseda kontrolní komise:   Miroslav Řeřicha 
Člen kontrolní komise:    Pavlína Fišerová 
 

Ke konci roku 2009 má sdružení celkem 83 členů. 

Vzhledem k vysokému nárůstu členské základny od založení našeho občanského sdružení a s 
přihlédnutím k faktu, že hranice osad Studený a Lipnice byly tímto mnohonásobně překročeny, byla navržena 
a odsouhlasena změna názvu sdružení. Již nebylo v našich silách vměstnat do názvu všechny nebo alespoň 
většinu obcí, které jsou nyní v občanském sdružení zastoupeny a které jsou rozprostřené po celé České 
republice a sahají i do zahraničí. Nový název se tedy geograficky zaměřuje na vrch Studenec, na kterém se již 
tyčí nově opravená rozhledna, jejíž rekonstrukce byla hlavním cílem Občanského sdružení Studený a Lipnice 
a jedním z hlavních důvodů jeho založení. Dobrá věc se podařila a změna názvu nám tak alespoň pomůže 
uchovat v paměti hlavní poslání sdružení, které bylo naplněno. Název byl tedy změněn na: 

Občanské sdružení pod Studencem 

MVČR byla odeslána žádost o zaregistrování nového názvu sdružení a ten byl zaregistrován 
dne 6. ledna 2010, s platností  od 2. ledna 2010.  

Oficiální zkratka organizace je OspS.  



 

3 

Činnost v roce 2009 

� V prvním pololetí roku 2009 byla i nadále hlavní náplní činnosti sdružení podpora města Česká 
Kamenice, při rekonstrukci studenecké rozhledny 

Na původní místo na Studenci byla po leteckém transferu přemístěna v sobotu 14. března 2009 obnovená 
rozhledna. Slavnost otevření obnovené stavby vyhlídkové věže se konala dne 21. 6. 2009 za velké účasti 
obyvatelstva. Oslavy se mimo mnoha turistů a milovníků překrásných míst Lužických hor zúčastnili také 
zástupci původního obyvatelstva, představitelé města České Kamenice – pánové Ing. M. Weis, Ing. V. Marek, 
a M. Drdek společně se starostou partnerského města Bad Schandau a dále europoslancem za KSČM, 
panem Ing. J. Kohlíčkem, CSc. Dalšími velmi vzácnými hosty byli pánové Ing. J. Janatka – statik stavby 
s manželkou, pan J. Beránek se zaměstnanci společnosti LANA, s. r. o., piloti ze společnosti Aerocentrum 
s. r. o. letiště Mělník-Hořín, pan Prof. Ing. J. Nouza, PhDr. P. Nádvorník za Amici Decini, V. Bažant za KČT, 
režizér pan B. Ludvík, primátor města Děčín pan Ing. V. Raška, předseda Klubu přátel rozhleden, zástupci 
archivu Děčín - pánové Mgr. J. Němec a P. Joza, starosta města Chřibská J. Navrátil společně se zástupci 
spřáteleného Sdružení Tadeáše Haenkeho. Tentokrát sice nevlály prapory a hudební produkci zajistil pouze 
pan Bedřich Ludvík skladbou z  pořadu ČT „Rozhlédni se, člověče“, přesto vládla slavnostní nálada všech 
zúčastněných. Členové O. s. SaL nabízeli propagační předměty, lidé se zapisovali do vrcholové knihy a 
radovali se. Byl to slavný okamžik, jenž naplnil touhu a přání všech, kteří se zasadili, aby byla kulturní 
památka - rozhledna na Studenci zachována pro další generace. 
Podrobné informace o průběhu obnovy rozhledny včetně fotodokumentace a reportáží z TV najdete na 
www.rozhlednastudenec.cz 

� Péče o kulturní památky a obnova kulturního dědictví 

Již tradičně členové sdružení na jaře vyčistili, od nánosu zimního posypu a starého listí, okolí 
Lehmannových pomníků. Odpad odvezli zaměstnanci Obecního úřadu Kunratice. Ošetřeno bylo také okolí 
pomníku padlých z I. světové války a u Školního kříže na návsi ve Studeném, kde byly vysazeny květiny. 
   

V přípravné fázi kompletní obnovy sakrálního prostoru v Hluboké rokli se uskutečnily celkem tři pracovní 
soboty, kterých se zúčastnili členové O. s. SaL a místní obyvatelstvo. Bylo vyhrabáno staré listí v prostoru 
před skalní mariánskou kaplí a na přístupové cestě k ní. Vyčištěn byl též prostor před místy po původních 
deskových obrazech v okolí silnice a byly vyřezány veškeré náletové dřeviny. Odpad byl rovněž odvezen 
pracovníky Obecního úřadu Kunratice. Vše bylo po dohodě připravováno k vybudování odpočinkového altánu, 
který později zhotovil podnik LESY ČR, s. p. Prostor byl po celou sezónu pravidelně udržován kosením trávy - 
prováděl pan J. Václavek na náklady Obecního úřadu Kunratice. Touto činností členů sdružení a obyvatel se 
obnovila dřívější funkce „Okrašlovacích spolků“, které v každé, byť malé, vsi dobře fungovaly. Bývalo ctí, 
starat se o zkrášlení prostředí obce a zdobení veřejných prostranství. 

 
Zpracovány a podány byly žádosti o dotaci - Nadace VIA, Purkyňova nadace a proběhlo osobní jednání 

zástupců O. s. SaL s vedením  podniku LESY ČR, s. p. LS Rumburk panem Ing. P. Bikem a Ing. T. 
Sedláčkem. Dotace byly získány a byla zadána zakázka na obnovu tří deskových obrazů v Hluboké rokli u 
restaurátora pana J. pokorného z Děčína na náklady podniku LESY ČR, s. p. 

 
V červnu se uskutečnila kontrola realizace projektu Obnovy Stelzigova kříže zástupci Purkyňovy nadace, 

kteří byli spokojeni s průběhem prací a na základě konstruktivního osobního jednání přislíbili podporu 
připravované publikace „Krajina pod Studencem v proměnách doby“. 

 
Počátkem července 2008 bylo opět ve Studeném otevřeno IC, provozované o sobotách a nedělích. 

� Obnova „Stelzigova kříže“ ve Studeném 

Zemní práce a přípravu nutných zemních úprav nezbytných k transferu soklu obnovovaného 
Stelzigova kříže provedli pánové J. Procházka, P. Mrákota, dále J. Vojáček a Jan Stibitz. 
Vyhloubili a zabetonovali základovou desku do nezamrzné hloubky. Stavební materiál byl 
uhrazen z finančních prostředků O. s. SaL. Po provedené obnově kříže, sochařem Janem 
Pokorným z Děčína, došlo k transferu této sakrální památky na soukromý pozemek kat. č. 
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1211/2, k. ú. Studený/Kunratice. O obnovenou památku pečují členové O. s. SaL, kteří 
obnovu iniciovali. Obnovená drobná nezapsaná sakrální památka i nadále zůstává bez 
zapsaného majitele. 
Obnovu realizoval restaurátor a sochař pan Jan Pokorný z Děčína. Dotaci na obnovu „kříže“ v 
hodnotě 20 tisíc korun poskytla Purkyňova nadace, 25 tisíc Nadace VIA. Na úhradě se také 
podíleli členové O. s. SaL. 

� Obnovené drobné sakrální památky v Hluboké rokli  

V prostoru pod vrchem Studencem se nachází řada historických pietních míst a objektů. 
Některé z nich, především ty, které se v průběhu doby soustředily v Hluboké rokli (Tiefen 
Loch), leží na rozhraní osad Lipnice a Studený. Mariánská kaple, ve zmíněné lesní rokli, je 
vytesána do velkého skalního bloku. Její zřízení se datuje rokem 1733 a je spojeno s 
díkůvzdáním za uzdravení dvojice dětí z morové nákazy, která postihla Českokamenicko v 
roce 1713. Přestože ve druhé polovině 20. století kaplička chátrala, dočkala se nakonec 
obnovy, zejména zásluhou Lesů České republiky, s. p. V září 2002 se zde poprvé sešli zdejší 
lidé s německými rodáky. Další slavnostní shromáždění se konalo v roce 2008. Poslední 
inovace objektu byla provedena v roce 2009. 

U Mariánské kaple v Hluboké rokli se zastavovala procesí ze Studeného při pouti do 
České Kamenice, objekt však byl užíván i při jiných příležitostech. Proto bylo jeho nejbližší 
okolí časem obohaceno o další velký skalní výklenek s deskovým obrazem Nejsvětější 
Trojice. Obraz byl v 50. letech 20. století zničen, ale jeho obnova mohla být provedena podle 
dochované fotodokumentace, stejně tak jako Obraz Korunování Panny Marie. Votivní obraz 
Panny Marie Pomocné a klečící dívky, pocházející z roku 1850, je spojen s konkrétním 
příběhem mladé dívky z rodu Lehnertů. Deskový obraz P. Marie s adorantkou je upomínkou 
na štěstí při nehodě, při níž dívka z této skalky spadla. Malba byla v 50. letech 20. století 
zničena a její obnova, byla provedena podle dochované fotodokumentace. 

Většinu těchto památek na základě staré fotodokumentace, kterou poskytlo naše 
občanské sdružení, renovoval děčínský restaurátor Jan Pokorný. Obnova objektů byla 
provedena na náklady státního podniku Lesy České republiky, v rámci Programu 2000, který 
též uhradil zhotovení odpočinkového místa v těsné blízkosti přístupové cesty ke skalní 
mariánské kapli. O údržbu okolí obnovených objektů pečují členové sdružení. 

� Ochrana a zachování přírodního bohatství  

� Úklidové práce a údržba v Hluboké rokli členové O. s. SaL - jmenovitě - pánové P. Mrákota, 
Z. Kába, L. Bernát, Ing. K. Ondráček, J. Vojáček, Dr. S. Tůma, dále paní L. Mrákotová, D. 
Řeřichová, H. Nedopilová, J. Glaslová, H. Šnáblová, J. Tůmová 

� Pomáháme ošetřit vysazené malé jedličky - členové sdružení se od poloviny srpna 2009 
dobrovolně podílejí při ochraně malých jedlí vysázených v oplocence nad osadou Lipnice. Část 
oplocení spadla a tak mohla zvěř stromky okusovat a ničit. O. s. SaL - jmenovitě Z. Kába, L. 
Bernát, H. Michálková, M. Řeřicha, J. Vojáček a Dr. S. Tůma – se snaží nejenom o záchranu 
stromků ale i vyjádřit touto formou poděkování s. p. Lesy ČR za obnovení sakrálních památek a 
vybudování odpočinkového místa, v dnes již kompletně uzavřeném sakrálním prostoru, 
v Hluboké rokli. 

� Informační panel v Hluboké rokli o historii obnovených drobných sakrálních památkách - 
Fotografie z archivu J. Micky a texty k jednotlivým památkám připravila J. Tůmová, grafické 
zpracování UFD – umění fšeho druhu, Praha a finanční prostředky na propagaci laskavě 
poskytla o.p.s. České Švýcarsko, Krásná Lípa. 

� Informační panel o obnově kulturní památky rozhledny na Studenci byl zbudován na 
parkovišti ve Studeném - Podklady připravila J. Tůmová, grafické zpracování zajistilo UFD – 
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umění fšeho druhu, Praha; stojan a tisk posteru zpracovala firma DESIGN - Š. Záruba, Děčín; 
finanční prostředky na propagaci laskavě poskytla o.p.s. České Švýcarsko, Krásná Lípa. 

Počátkem měsíce října 2009 bylo na náklady Obecního úřadu Kunratice upraveno okolí 
parkoviště a Informačního centra, které provozuje občanské sdružení. Vysazené keře, stromy a 
velice pěkná parková úprava tohoto prostoru znamená celkové zkulturnění samého středu 
osady Studený, ke kterému došlo poprvé od konce druhé světové války. 

 

� Konání přednášek, pěstování vlastivědy a pořádání výstav 

� Vydání trojjazyčné verze brožury „ Záchrana rozhledny na Studenci“ - krátké připomenutí 
historie v obrazové části zasycení stěžejních okamžiků obnovy rozhledny v období 09/2007 – 3/2009. 

Finanční prostředky v hodnotě 43 tisíc poskytla společnost ČEZ, Distribuce a. s. Děčín. Publikaci 
vydala firma Delta Print - Z. Čvančara, Děčín. 

� Vydání tří různých typů historických pohlednic rozhledny na Studenci – k příležitosti otevírání 
nově obnovené vyhlídkové věže na vrcholu Studence. 

� „Jaká je pravda o nemoci Bedřicha Smetany“ – za velké účasti posluchačů se v prostorách 
Městského úřadu Chřibská v sobotu 18. července 2009 uskutečnila zajímavá přednáška pana Doc. 
MUDr. J. Ramby, DrSc. Více informací o práci Doc. Ramby získáte v jeho knize Slavné české lebky. 
V málokteré populárně naučné publikaci se prolíná tak hluboké studium historických reálií 
s odbornými znalostmi jako je tomu v antropologicky pojatém výkladu doc. MUDr. Jiřího Ramby, 
DrSc., odborníka v ústní, čelistní a obličejové chirurgii.  Kniha je věnována zkoumání tří poúrazových 
nálezů u známých případů z historie našeho národa. Je uvedena obecným výkladem významu 
obličeje a jeho výrazu v průběhu dějinného vývoje. 

� Vysílání - Host rádia ČRo SEVER - v pondělí 17. srpna proběhlo povídání s hostem paní J. 
Tůmovou o znovuotevření rozhledny na Studenci a o dalších zajímavých aktivitách sdružení. 

� Putovní fotovýstava „Studenec 100x jinak“ - vystavené práce místních fotografů zvučných jmen – 
V. Sojka, Z. Patzelt, J. Stejskal, Z. Čvančara, L a R. Masárovi a další. Fotografie byly instalovány do 
nově pořízených výstavních panelů, které pro sdružení vyrobil truhlář pan B. Nowak. Výstava byla 
v červenci zahájena v Chřibské v Penzionu Stará Pila, dále po přemístění do výstavních prostor 
v Galerii TOVÁRNA v Krásné Lípě, Městském divadle Děčín, kde výstava byla instalována u 
příležitosti zahájení nové divadelní sezóny 2009 – 2010. Následně byla výstava přesunuta do 
Argentiny, kde bude zahájena v březnu 2010 v Buenos Aires a bude putovat po dalších argentinských 
městech. 

Finanční prostředky nezbytné k uspořádání putovní foto výstavy, propagaci a náklady na pořízení 
výstavních panelů poskytla společnost ČEZ Distribuce, a. s., Děčín v hodnotě 35 tisíc korun. 

� Příprava k uspořádání fotovýstavy k uctění významného a slavného rodáka z obce Líska – 
fotografa Josefa Seidela – sdružení navázalo spolupráci s museem Fotoateliér Seidel již v roce 
2008. V rámci této spolupráce v  roce 2010 uspořádáme výstavu k uctění významného a slavného 
rodáka Josefa Seidela v jeho rodišti. Výstava bude zahájena v úterý 25. května 2010 vernisáží na 
zámku Děčín. V doprovodném pořadu bude promítání filmu „Včely letěly krásně“. Film v režii Karla 
Čtveráčka pojednává o Fotoateliéru Seidel a vzniku muzea. Tato významná kulturní akce se stane 
také prezentací rodiště významného fotografa Josefa Seidela. 

� Setkání původního a současného obyvatelstva - v sobotu 5. 9. 2009 se konalo slavnostní setkání 
původního a současného obyvatelstva při příležitosti požehnání dalších obnovených drobných 
sakrálních památek v osadě Studený a v Hluboké rokli.  Začalo v 15 hod. u Stelzigova kříže. 
Účastníky přivítala starostka obce Kunratice K. Božíková, za sdružení J. Tůmová. Poděkovala 
sponzorům obnovené památky - Purkyňově nadaci a Nadaci VIA. Při příležitosti předávání fotografie 
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Stelzigova kříže zástupcům obou nadací, došlo ze strany Purkyňovy nadace k velkorysému daru 
padesáti tisíc korun, který umožní O. s. SaL pokračovat v započaté práci na historické publikaci. Za  
německé rodáky promluvil R. Heinrich z Německa, přímý potomek dávného donátora lesní Mariánské 
kaple v Tiefen Loch Ch. Austena, rychtáře ze Studeného, a i v další historii významné studenecké 
rodiny Austenů. Obnovený Stelzigův kříž posvětil děkan P. K. Jordán Červený z kostela sv. Jakuba 
Většího v České Kamenici. Hudební vystoupení zajistili zástupci ze Sdružení Tadeáše Haenkeho 
z Chřibské. Následně se účastníci poutního mariánského setkání přesunuli do Hluboké rokle, kde 
proběhla od 17 hod. druhá část slavnosti. Českokamenický děkan P. K. Jordán Červený celebroval 
krátkou pobožnost a požehnal nové deskové obrazy, umístěné v nejbližším okolí kaple: obraz 
Nejsvětější Trojice, obraz Korunování Panny Marie a votivní obraz Panny Marie Pomocné s klečící 
dívkou. Obnovy těchto sakrálních památek a zbudování odpočinkového místa v Hluboké rokli se ujal 
státní podnik LESY ČR, a je třeba vyjádřit velký dík za jejich iniciativu a financování celé akce. Také 
zde se o hudební doprovod postarala děvčata ze Sdružení Tadeáše Haenkeho a za  státní podnik 
Lesy ČR - promluvili pan ing. Pavel Bik a ing.  Tomáš Sedláček. Obnovené drobné památky společně 
s lesní Mariánskou kapličkou vytvářejí uzavřený sakrální prostor, kde byla v roce 2008 obnovena 
tradice poutních slavností. Slavnosti se též zúčastnili zástupci obou nadací - za Purkyňovu nadaci 
pan Dalibor Černý a paní Blanka Černá, za Nadaci VIA paní Alžběta Mattasová a její kolegové. 
Čestným hostem byl pan Bc. Radek Vonka, radní Ústeckého kraje. Na celé slavnosti se sešlo velké 
množství lidí, kteří společně prožili slavnostní okamžik navrácení původních krásných ozdob místní 
krajiny, jež vytvořilo původní obyvatelstvo. Opět budou obohacovovat návštěvníky, přicházející do 
míst na rozhraní Lužických hor a Českého Švýcarska. Nedělní hlavní poutní mše svatá v Poutní kapli 
Panny Marie v České Kamenici byla opět umocněna překrásným hudebním zážitkem, kterým všechny 
přítomné obdařili hudebníci ze Sdružení Tadeáše Haenkeho z Chřibské. Je velmi potěšující vidět 
množství lidí, kteří obdivují krásy drobných památek a využívají magická místa sakrálního prostoru 
v Hluboké rokli. 

 

� 2. ročník ceny za firemní a individuální filantropii VIA BONA 2009 
Cena VIA Bona je určena firmám i jednotlivcům, kteří pomáhají svému okolí, a to 
nejen finančními dary. Jejím cílem je přispět k tomu, aby se dárcovství a 
dobročinnost staly přirozenou součástí našeho života a firemní filantropie stále více 
využívanou složkou konceptu společenské odpovědnosti. Cena VIA Bona je dobrou 
cestou mezi dárci a obdarovanými. Občanské sdružení nominovalo svého 
významného sponzora a dárce pana Jiřího Sedláka, který se v této soutěži umístil 
na čestném třetím místě v kategorii individuální dárce. Slavnostní vyhlášení ceny 

VIA Bona proběhlo dne 22. 9. 2009 v rezidenci velvyslance USA. 

 
� Od počátku měsíce listopadu se zástupce sdružení zúčastňoval vzdělávacího semináře 

„Cesta k udržitelnosti/profesionalizaci místních NNO“ pořádaného Komunitní nadací Euroregionu 
Labe. 

 
� V dalším 16. grantovém kole Komunitní nadace Euroregionu Labe jsme získali finanční částku 

20 tisíc korun na projekt „Krajina pod Studencem v proměnách doby“. 
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Sponzoři a dárci, kteří finančně podpořili a umožnili činnost sdružení v roce 2009 
 

 
 
 
 

Obecní úřad Kunratice 
manželé Janečkovi 

Mgr. J. Novotná 
manželé Šnáblovi 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mnohokrát děkujeme, Vám všem, za laskavou pomoc, bez které bychom nebyli schopni uskutečnit 
takové množství krásných a přínosných projektů. 
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Zpráva o finančním hospodaření a kontrole účetních operací v roce 2009 
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Foto příloha 
 

  

14. března 2009 ve 12, 40 hodin se zdařil transfer konstrukce rozhledny na původní místo na Studenci 

 

 

  

 
Slavnost otevírání obnovené rozhledny na Studenci dne 21. června 2009 
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Hloubení základové desky Stelzigova kříže „Jaká je pravda o nemoci Bedřicha Smetany“ 

  

  

Odpočinkové místo v Hluboké rokli 

  

  

Pomáháme ošetřit vysazené malé jedličky Výlet k Dolskému mlýnu uspořádaný k uctění J. 
Janečka 
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Deskový obraz Nejsvětější trojice Stelzigův kříž ve Studeném 

  

  

Deskový obraz Korunování Panny Marie Obraz Panny Marie s klečící dívkou 
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Zima ve Studeném  

 

 


