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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: +420737 340 045, +42072 5240 048 
email: info@podstudencem.cz 
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 k 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 činnost 
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. 

Výkonná rada: 
Předseda:   Jitka Tůmová 
Místopředsedové:    Bc. Tomáš Horyna, Hana Michálková 
Hospodář:    Jonka Glaslová 
Editor a redaktor vlastivědných textů:  Mgr. Hana Slavíčková – ke dni 12. 12. 2010 na funkci rezignovala 

Předseda kontrolní komise:   Miroslav Řeřicha 
Člen kontrolní komise:   Pavlína Fišerová 
 
Ke konci roku 2010 má sdružení celkem 83 členů. 
 

Činnost v roce 2010 
Péče o kulturní památky a obnova kulturního dědictví - Členové sdružení v průběhu roku 
2010 pečovali o obnovené památky na území osad Lipnice a Studený. Bylo ošetřeno okolí pomníku padlých z I. 
světové války, Školního a Stelzigova kříže na návsi ve Studeném, kde byly vysazeny květiny. Také v Hluboké 
rokli se členové sdružení postarali o úklid okolí obnovených drobných sakrálních památek. Uklizení se dočkal 
též prostor Lehmannových pomníků nad obcí Studený. Úklid proběhl také u obnovovaného Schiffnerova kříže 
v Lipnici. 
Transfér obnoveného Školního kříže - V průběhu léta 2010 byl kříž akutně ohrožen opakovaným 
rozvodněním Studeného potoka během bleskových povodní. Památka musela následně být přesunuta z obecního 
pozemku na bezpečnější místo na soukromý pozemek rodiny Mrákotů. Náklady na přesun drobné sakrální 
památky z velké části uhradila paní Jitka Tůmová ze svých soukromých finančních prostředků. Školní kříž je 
dále v majetku obce, pečuje o něj OspS. 
Stelzigův kříž - při této příležitosti byl dodělaný obklad základů drobné sakrální památky. Úhradu práce 
provedla paní Jitka Tůmová ze svých soukromých finančních prostředků. Kříž stojí na soukromém pozemku, 
dále je v majetku obce, pečuje o něj OspS. 
Obnova „Schiffnerova kříže“ v Lipnici - Počátkem roku 2010 byly podány dvě žádosti o dotaci na obnovu 
Schiffnerova kříže v Lipnici, které však sdružení poprvé neobhájilo. O to potěšující byla skutečnost, že se našlo 
velké množství drobných dárců, kteři darovali soukromé finanční prostředky potřebné na opravu drobné 
sakrální památky. Je to potěšující obraz rozvoje občanské společnosti. Opravu již tradičně provedl restaurátor 
Jan Pokorný z Děčína.  
Instalace informačních tabulek k jednotlivým obnoveným památkám. 
Setkání původního a současného obyvatelstva -  V sobotu 11. 9. 2010 odpoledne se v hojném počtu 
sešlo současné obyvatelstvo společně s rodáky, kteří přijeli již na desáté setkání u příležitosti konání Mariánské 
pouti v České Kamenici. Počasí bylo překrásné a vládla milá atmosféra. Společné posezení u prostřeného stolu 
dodávalo pocit sounáležitosti a vzájemného smíření. 
Mnoho rodáků organizátorům v neděli děkovalo nejenom za sobotní požehnání obnovené sakrální památky 
Schiffnerova kříže v Lipnici a votivního obrázku sv. Antonína Paduánského, které vykonal děkan P. Karel Jordán 
Červený z kostela sv. Jakuba Staršího v České Kamenici. Hlavní dík byl za hudbou překrásně umocněnou mši 
svatou, která jejich pouť do rodiště zakončila v neděli 12. září v kapli Narození Panny Marie. Zde se během 
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slavnostní poutní mše pod hlavičkou Sdružení Tadeáše Haenkeho, o. s., konalo koncertní vystoupení členů 
komorního sdružení hudebníků Šluknovského výběžku ve spolupráci s pražskou sopranistkou Helenou Krausovou. 
Hudební vystoupení probíhalo v rámci již několikaleté spolupráce sdružení Tadeáše Haenkeho z Chřibské s 
Občanským sdružením pod Studencem.  
Škoda, že tato vskutku evropská slavnost byla zakončena mezinárodní ostudou, kdy byla hudebníkům ze 
spřáteleného o. s. Tadeáše Haenkeho vyměřena pokuta za parkování v těsné blízkosti Mariánské kaple, které 
nijak neošetřilo vedení města Česká Kamnice. 

Péče, ochrana a obnova přírody – Oblast Podstudenecka byla během roku 2010 několikrát 
zasažena přírodní katastrofou. Dne 9. 6. 2010 došlo k bleskovým záplavám po přívalovém lijáku, které poškodily 
nejenom obec Kunratice, Lipnici a Studený. Smutný pohled se naskýtá na následky krátké, avšak o to více 
ničivé povodně, která postihla okolí Českokamenicka. Došlo k zničení turistické infrastruktury, byly strženy 
mnohé mosty, zničené silnice a také došlo k značnému poškození majetku obyvatelstva.  
Opakování katastrofy nastalo v sobotu 7. srpna 2010, kdy v časných ranních hodinách došlo v oblasti 
Podstudenecka po nočním vytrvalém prudkém dešti k dalšímu rozvodnění všech vodních toků a opakovanému 
vylití vody z koryt. Celý sobotní den v oblasti vydatně pršelo a situace se stále zhoršovala. Nejhorší okamžiky u 
nás nastaly okolo 13. hodiny, kdy voda vystoupila z koryt potoků, která jsou zdevastována záplavou z června 
2010. Záplava 9. 6. 2010 napáchala nedozírné škody, ze kterých se oblast v okolí Studence není schopna bez 
finanční pomoci státu vůbec vzpamatovat. Vzhledem k této smutné zkušenosti jsme se snažili při nové 
povodňové vlně pomoci starostům a místnímu obyvatelstvu alespoň tím, že jsme se aktivně snažili dosáhnout 
vyhlášení stavu nebezpečí v postižené oblasti. Katastrofální povodně se již v menší míře ještě opakovaly 
v přůběhu léta 2010. Na tomto místě je třeba vyjádřit poděkování panu Jiřímu Vojáčkovi za iniciativní 
úpravy povodní zničených přístupových cest do Pavlinina údolí, které zcela zmizely po katastrofických 
záplavách a povodních. 
Pomáháme ošetřit jedličky - členové sdružení se dobrovolně podílejí při ochraně malých jedlí vysázených 
v oplocence nad osadou Lipnice.  
Paní Jaroslava Brzáková společně se svojí sestrou objevila na Studenci louku kvetoucích lilií. Zde byl použit 
„pachový ohradník“, který však k naší velké lítosti nebyl účinný a došlo k okusu květin zvěří. Stejně byl vysokou 
zvěří během zimních měsíců zdevastován park v okolí Informačního centra, vybudovaný v roce 2009. Nemalé 
finanční prostředky investované do parkové úpravy jsou zničeny. 
 

Konání přednášek, pěstování vlastivědy a pořádání výstav 

Běh na Studenec aneb MARATONSTAV - ČESKÝ POHÁR V BĚHU DO VRCHU - 1. ročník závodu 
CENA MĚSTA CHŘIBSKÁ – aktivní účast členů sdružení při pořadatelské činnosti během závodu. 

Uspořádání foto-výstavy k uctění významného a slavného rodáka z obce Líska – fotografa 
Josefa Seidela – OspS. díky dlouhodobé spolupráci s Museem Fotoateliér Seidel mohlo 
přivítat pana Ing. P. Hudičáka a Mgr. P. Kříšťanovou, kteří přijeli do rodiště fotografa 
Josefa Seidela a přivezli s sebou ukázky jeho tvorby. Umožnili tak nejenom místním 
lidem, kteří se v hojném počtu dostavili na vernisáž, ale jistě i dalším mnohým 

návštěvníkům, kteří po celou dobu trvání výstavy mohli přicházet, seznámit se s prací rodáka z obce Líska, 
který sice po celý svůj dospělý život žil a tvořil v Českém Krumlově, jeho rodiště je však zde u nás na severu 
Čech. Tento fakt však tady v jeho rodišti doposud téměř nikdo neznal a tak se výstava stala velkou propagací a 
vzácnou možností uctění života a díla nejenom významného rodáka Josefa Seidela, ale i původní tvorby 
Fotoateliéru Seidel.  
Slavnostní okamžik umocnilo hudební vystoupení a hlavně zpěv H. Krausové ze STH z Chřibské, které předvedlo 
skladby barokního rumburského mistra J. CH. Kridela. Po zhlédnutí vystavených fotografií a po promítnutí filmu 
„Včely letěly krásně“ režiséra K. Čtveráčka, který se osobně vernisáže zúčastnil, se na závěr ozval mohutný 
potlesk přítomných, mezi kterými byl primátor statutárního města Děčín pan Ing. V. Raška s manželkou, radní 
města Děčín I. Vepřek,  ředitelka Zámku Děčín, paní Ing. I. Krupičková, generální konzulka České republiky v 
Drážďanech paní PhDr. J. Krejčíková, ředitel odboru kultury Ústeckého kraje pan PhDr. P. Novák. Dále byli 
přítomni zástupci o.p.s. České Švýcarsko, starostové některých okolních obcí, významní donátoři, archiváři a 
množství lidí z širokého okolí. Všichni účastníci vespolek byli v údivu nad obrovskou mravenčí prací, kterou 
Museum Fotoateliér Seidel vykonalo, aby vytvořilo neuvěřitelně krásnou a nebývalou expozici. Expozice ukazuje 
mistrovství fotografů Josefa a Františka Seidel a přibližuje jejich tvorbu, ale i obyčejný život a práci ve 
fotoateliéru. Zahájená výstava byla určena všem milovníkům fotografie a to jak portrétní, tak krajinné. 
Ukončena byla v září 2010.  
 

Pokračování putovní fotovýstavy "Studenec 100x jinak“ - Vystavené práce místních fotografů 
zvučných jmen – V. Sojka, Z. Patzelt, J. Stejskal, Z. Čvančara, L. a R. Masárovi a další. Výstava byla přesunuta 
do Argentiny, kde byla zahájena v březnu 2010 v Buenos Aires a následně bude putovat po dalších 
argentinských městech. 
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Koncem června 2010 bylo opět ve Studeném otevřeno Informační centrum, provozované o sobotách a 
nedělích. Provoz zajišťovali členové sdružení, kterým je potřeba poděkovat za aktivní účast na činnosti 
občanského sdružení. 

Virtuální Panoramatická prezentace mikroregionu Českokamenicko - V 17. grantovém kole 
Komunitní nadace Euroregionu Labe obhájilo sdružení podanou přihlášku a získalo finanční částku 20 tisíc korun 
na projekt „Virtuální panoramatická prezentace mikroregionu Českokamenicko“. Finanční prostředky poskytl 
generální partner společnost Heineken Česká republika, a. s. a Občanské sdružení pod Studencem. Snahou 
OspS. do budoucna bude projekt doplňovat, rozšiřovat a přinášet další tradiční i netradiční pohledy a výhledy 
na překrásnou magickou krajinu a kulturní památky mikroregionu ležícího na rozhraní Českého středohoří, 
Českého Švýcarska a Lužických hor. Virtuální panoramatická fotografie umožňuje návštěvníkovi libovolný 
pohled všemi směry, přibližování či oddalování objektů nebo automatické procházení ze snímku do další lokace. 
Poděkování patří nejen zmíněné nadaci a sponzorovi, ale také společnosti Virtual Panorama, která celou 
prezentaci v roce 2010 zhotovila. Současně je nutné poděkovat i Bc.Tomáši Horynovi z OspS., který celý projekt 
uvedl v život. Preznentaci najdete na adrese: http://www.virtualniceskokamenicko.cz 

Závěrečná zpráva projektu „Krajina pod Studencem v proměnách doby“ – V průběhu plnění 
grantového úkolu postupně docházelo k vyhledání a zpracovávání historických údajů a podkladů, sběru a 
zaznamenávání orální historie, sběru a výběru fotodokumentačních materiálů. Na této činnosti se aktivně 
podíleli rodáci z obcí Českokamenicka, žijící v Německu. Někteří z nich jsou členy Občanského sdružení pod 
Studencem. Následně došlo k třídění sebraných podkladů a identifikací objektů podle katastrálních map. 
Pokračovala dále příprava a zpracování rozpočtu úkolu včetně zajištění finančního krytí projektu v rámci dotací 
grantových úkolů, a zajištění dalších finančních prostředků od právnických i fyzických donátorů. Byla 
dokončena smluvní ujednání o dílo s realizátory projektu a zajištění licenčních smluv zajišťujících ochranu 
autorských práv. Díky finanční podpoře Českoněmeckého fondu budoucnosti, Purkyňovy nadace, Krajského 
úřadu Ústeckého kraje, Komunitní nadace Euroregionu Labe a dalších právnických i fyzických donátotů, byly 
zajištěny dostatečné finanční prostředky, takže bylo možné se plně věnovat realizaci a následně celkovému 
zpracování a dokončení realizace projektu.  
Zpracovaný projekt předkládá čtenářům kvalitní dílo překrásně graficky zpracované s množstvím unikátních 
fotografií a sebraných dokumentů. Podle pochvalného ohlasu mnoha čtenářů je možné konstatovat, že došlo 
k naplnění jednoho z hlavních cílů a dopadů projektu, to je vzbudit a posílit prostřednictvím publikace 
historické povědomí současné, zejména mladší populace. Seznámit ji nejen s událostmi a děním v průběhu 
staletí, ale také s kulturním odkazem minulých generací a s problematikou novodobého vývoje severočeského 
pohraničí. Tak jako v celém pohraničí někdejšího Československa i na sledovaném území změnil vývoj po roce 
1945 obraz zdejších obcí i celé krajiny, jejíž tradice a historické souvislosti mohly být zcela zapomenuty. 
Závěrem zpracovaného projektu vznikla neobyčejně přínosná publikace, rozšiřující čtenářům historické znalosti 
a celkové přiblížení míst pod Studencem a tím i sblížení s krajinou, ke které díky historickým skutečnostem 
mnoho z nich teprve nyní pracně hledá svůj jakýkoliv, či dokonce osobní vztah. Přípravné práce a plnění celého 
grantového projektu přinesly a odhalily množství podkladů a materiálů, které bylo možné následně dobře 
využívat v další aktivní a přínosné práci občanské společnosti v oblasti Podstudenecka. 
Na projekt „Krajina pod Studencem v proměnách doby“ získalo Občanské sdružení pod Studencem celkovou 
částku na zpracování a vydání publikace 428 956,00 Kč. Ke slavnostnímu uvedení publikace na knižní trh došlo 
11. 12. 2010 v Dětském domově „Země dětí“ v České Kamenici za účasti představitelů města Česká Kamenice, 
zástupců rodáků, členů spřáteleného sdružení Tadeáše Haenkeho z Chřibské a přibližně 130 zájemců. Výstupem 
z vernisáže publikace byla reportáž v Českém rozhlase Radio SEVER, která proběhla v pondělí 13. prosince 2010 
a článek v Děčínském deníku. 
Z nedostatku finančních prostředků, ale i z časových důvodů, se nezdařilo během plnění grantového úkolu 
zároveň přeložit texty do německého jazyka, aby také původní obyvatelstvo - rodáci, kteří se aktivně podíleli 
na sběru dat a fotodokumentace, mohli získat informace o historii míst, kde se narodili a kde po staletí žily 
rodiny jejich předků. To oni zde dlouhodobě vytvářeli dějiny magických míst, která se díky současné občanské 
společnosti a její aktivní činnosti pozvolna vynořují ze zapomnění, obnovují se zbylé drobné památky a 
navazuje se zcela zpřetržená historie, ale i lidská pospolitost současného obyvatelstva s 
obyvatelstvem původním. Vzhledem k pokročilému věku rodáků vyvstává zcela akutní nezbytnost texty 
urychleně přeložit. OspS. navrhlo rodákům možnost najít finanční prostředky z grantového projektu, který si 
samostatně předloží rodáci Česko německému fondu budoucnosti. Česká strana zastoupená Občanským 
sdružením pod Studencem projekt doporučí a podpoří. Na projektu bude OspS. spolupracovat a finančně jej 
případně podpoří maximálně do poloviny finančních nákladů na grafické zpracování německé verze publikace - 
proti faktuře grafika. Podklady textu a popisek fotodokumentace k zhotovení překladu v el. podobě budou 
poskytnuty pouze v případě, že bude německé straně potvrzeno finanční krytí celého projektu. Musí být 
vypracovaná a oběma strnami podepsaná „LICENČNÍ SMLOUVA“, která specifikuje a ošetří podmínky. V zájmu 
snížení nákladů na vydání publikace v německém jazyce se nabízí případná možnost využití internetového 
vydání. 
V průběhu měsíce prosince 2010 bylo zpracováno vyúčtování grantových projektu a připraveny a odeslány 
závěrečné zprávy úkolů pro jednotlivé donátory. Tak byly splněny veškeré nálažitosti spojené s plněním 
grantového projektu. 
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Připomínka 200. výročí narození Franze Preidla v Lísce -  Významný severočeský podnikatel Franz 
Preidl, jeden z nejúspěšnějších průkopníků industrializace a nakonec velkoprůmyslník, byl zakladatelem a 
majitelem přádelen, tkalcoven, niťáren a barvíren na Českokamenicku a v Rumburku. Narodil se 26. prosince 
1810 v obci Líska. Stal se velkorysým mecenášem, založil četné nadace a štědře podporoval obecně prospěšná a 
sociální zařízení; v letech 1870-1874 a 1879-1883 byl starostou České Kamenice. V roce 1887 byl povýšen do 
šlechtického stavu s predikátem „von Hassenbrunn“. Preidlovy zásluhy ocenil r. 1876 císař František Josef I. 
udělením rytířského kříže Řádu Františka Josefa a r. 1885 papež Lev XIII. Propůjčením Řádu sv. Řehoře 
Velikého. Dvousetleté výročí narození pana Franze Preidla se stalo příležitostí uctít život významného ropdáka 
a vzpomínkou vzdát dík za přínos pro Českokamenicko. Den po vernisáži knihy „Krajina pod Studencem 
v proměnách doby“, v neděli 12. 12. 2010, uspořádalo občanské sdružení pietní akci u jeho rodného domu 
v Lisce čp. 7, dnes Chata Bábinka. Sešlo se obyvatelstvo, rodáci a zástupci města Česká Kamenice. Po krátké 
uvítací řeči byla na rodný dům instalována pamětní deska připomínající narození člověka, který se ve své době 
stal požehnáním pro Českokamenicko. Desku vyrobil a darem občanskému sdružení věnoval pan Štěpán Záruba 
z Děčína.   

Sponzoři a dárci, kteří finančně podpořili a umožnili činnost sdružení v roce 2010.  

 

 
 

 
 
 
 

Obec Kunratice, Masojídek Zdeněk – Výtahy DC s.r.o., Biofarma Lipnice – Moudrý Jaroslav ml., Čvančara 
Zdeněk, Dančák František Ing., Fabichová Kateřina, MUDr., Heinrich Gisela a Rainer, Hoch Edeltarga, 
Hudlíková Kateřina, Hypš Kamil a Kamila, Janečková Jarmila, Kühn Walpurga a Dietrich, Kunick Hildburga, 
Loudová Milada, RNDr., CSc., Marešová Eva, Němcová Miroslava, Němec Zdeněk, JUDr., Novotná Jana, 
Mgr., Stiebitzová Monika, Mgr. J. Stiebitz Jan, Šnáblová Hana a Karel, Tůma Stanislav, Prof, MUDr., CSc., 
Tůmová Jitka, Worm Ernest a Günter. 

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 2010 

Podle výkazu zisku a ztrát k 31. 12. 2010 činily: 
celkové náklady (výdaje)  341 173,-- Kč 
celkové výnosy (příjmy)  494 216,-- Kč 
hospodářský výsledek – zisk  153 042,-- Kč 
 
Vykázaný zisk nepodléhá zdanění. Daňové přiznání bylo v řádném termínu odesláno Finančnímu úřadu Děčín. Sestavy 
účetnictví sdružení jsou archivovány s doklady organizace. 
 
Přechod z vykázané ztráty ve výši 31 836,-- Kč k  31. 12. 2009 do uvedeného zisku byl ovlivněn obhájením grantových 
projektů, získáním darů a členských příspěvků. Částka výdajů byla výrazně ovlivněna ke konci měsíce prosince 2010, kdy 
bylo na sklad převedeno 690 neprodaných výtisků publikace, představující hodnotu 233 910,00 Kč. 
 
Dary od fyzických osob představují částku 127 869,36 Kč, částka obhájených grantových projektů v tomto roce představuje 
220 000,00 Kč. Jediný pravidelný příjem sdružení tvoří pouze členské příspěvky, které v roce 2010 činily hodnotu 17 100,00 
Kč.  
Některé z finančních operací během roku 2010: 
V oblasti výdajů největší položku činily náklady na vydání publikace „Krajina pod Studencem v proměnách doby“ v částce 
428 956,00 Kč. Tato částka byla složena z prostředků sdružení a dále z prostředků obhájených grantových projektů a z 
finanční podpory od velkého množství dárců z řad právnických subjektů i soukromých osob, které soukromé prostředky 
darovaly již od roku 2009. Všichni dárci jsou jmenovitě uvedeni v účetnictví, ve výroční zprávě sdružení za rok 2010 a v 
poděkování v publikaci. Náklady na obnovu Schiffnerova kříže v Lipnici představovaly částku 25 000,00 Kč. Celou tuto 
částku sdružení laskavě věnovali drobní dárci, kterým je třeba poděkovat za krásnou ukázku činnosti občanské společnosti. 
Další položku představuje grantový projekt „Panoramatická prezentace mikroregionu Českokamenicko - I. fáze“ – podpořený 
Komunitní nadací Euroregionu Labe v 17. grantovém kole. Celková hodnota mimořádně zdařilého projektu byla 27 552,00 
Kč. Další z položek tvoří režijní náklady na provoz sdružení v hodnotě 68 719,00 Kč. Poštovné představuje částka 3 147,00 
Kč a paušál za telefony a internet činí 9.600,00 Kč.  
Na bankovním účtu sdružení byla ke dni  31. 12. 2010 zůstatková částka 3 503,00 Kč. V pokladně sdružení k tomu dni byla 
finanční hodnota 20 884,00 Kč.  
 
Stav zásob propagačních předmětů byl snížen a činí hodnotu 27  372,00 Kč + 233 910,00 Kč hodnota dosud neprodaných 
knih. Do položky příjmů výrazně přispěl prodej propagačních předmětů a závěrem roku velkou měrou prodej vydané 
publikace. Tuto činnost ve značné míře zajišťuje paní H. Michálková. K částce za prodej drobných propagačních předmětů 
17 475,00 Kč je třeba přiřadit odepsanou hodnotu 8 400,00 = povodní poškozených předmětů (viz. Výkonnou radou 
odsouhlasený a podepsaný skartační protokol). Po dohodě předsedy a obou místopředsedů výkonné rady byly předány 
propagační předměty odpovídající hodnotě 4 880,00 Kč. Dar byl věnován Městskému úřadu Chřibská na účinnou propagaci 
obnovené rozhledny na Studenci pro účastníky závodu „Maratonstav – běh do vrchu Studenec“, konaného v dubnu 2010. 
 
Závěr: Ke kontrole byly předloženy veškeré účetní sestavy zúčtovaných položek, rozvahy, předvahy a výkazy zisků a ztrát 
k 31. 12. 2010. Následně byly na vyžádání ekonomky sdružení předloženy daší soubory dokladů, osvětlující činnost sdružení 
během roku 2010. Ve všech předložených podkladech nebyly zjištěny žádné rozdíly a nedostatky. Je nutné poděkovat všem, 
kdo se aktivně podíleli na činnosti sdružení a napomáhají svojí prací kvalitní prezentaci a chodu nevládní neziskové 
organizace. 
 
Návrh opatření: Doporučujeme členům sdružení aktivně se podílet na prodeji propagačních předmětů, především publikace 
„Krajina pod Studencem v proměnách doby“, a i nadále stejně pečlivě evidovat prodej a sledovat stav jejích zásob.   
  
Ve Studeném, 23. 4. 2011 
         
Zprávu zpracovala:    Jonka Glaslová, hospodářka OspS. 
 
Kontrolu za revizní komisi provedl:   Miroslav Řeřicha, předseda revizní komise OspS.  


