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Občanské sdružení pod Studencem bylo MV ČR zaregistrováno dne 20. 2. 2007 

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: +420 737 340 045, +420 725 240 048 
email: info@podstudencem.cz 
http://www.podstudencem.cz 
http://obnovenepamatky.cz 
http://virtualniceskokamenicko.cz 
http://bitvapostudencem.cz 
http://www.rozhlednastudenec.cz 
 
Ke konci roku 2013 mělo občanské sdružení 71 členů a jednoho čestného člena. 
 
Účet vedený v měně CZK (Česká Koruna) zřízen u Fio banka, a. s.: č. ú.: 2900259180 / 2010 
IBAN: CZ0420 1000 0000 2900 259180 BIC: FIOBCZPPXXX  

Na webu - www.obnovenepamatky.cz najdete přehled obnovených památek a 
informace o vyhlášené veřejné sbírce a možnosti přispět na obnovu drobných 
kulturních památek pomocí dárcovských SMS. Jde poslat dárcovskou SMS ve tvaru 
DMS PODSTUDENCEM na číslo 87 777. Dárce tak přispěje na opravu další kulturní 
nebo přírodní památky na Českokamenicku. 
Vyhlášená veřejná sbírka má samostatné číslo účtu: 2900259201/2010  

 
 
NĚMECKÝ ÚČET ZŮSTÁVÁ NEZMĚNĚN: Účet vedený v měně EURO zřízen u Volksbank 

Löbau-Zittau eG: č. ú.: 4556923901, kód banky: 855 901 00; IBAN: DE36 8559 0100 4556 9239 01 BIC: 
GENODEF1NGS  
Výkonná rada: 
Předseda:   Jitka Tůmová 
Místopředsedové:   Bc. Tomáš Horyna, Hana Michálková 
Hospodář:    Věra Mašková 
Předseda kontrolní komise:  Miroslav Řeřicha 
Člen kontrolní komise:   Pavlína Šafaříková 
Archivářka:   Dagmar Řeřichová 
 

Činnost sdružení v roce 2013 
Předávání DVD – Bitva pod Studencem – První ze škol v Ústeckém kraji, která 31. 1. 2013 

obdržela od OspS DVD určené jako pomůcka k výuce historie – Sedmileté války –, se stala ZŠ Buzulucká 
v Teplicích.  Její studenti jsou nejaktivnějšími v projektu „Čtení pomáhá“ Přítomni byli také zástupci 
magistrátu města Teplice a masmédií. DVD bylo darováno základním a středním školám od Děčína až po 
nejsevernější část  Ústeckého kraje. Předáno bylo také managmentu „Čtení pomáhá“, biskupskému gymnáziu 
v Bohosudově, střední škole v Praze 5, ZŠ škole v Praze 8, základní a střední škole Jedličkova ústavu a gymnáziu 
PORG v Praze 8.  Darovali jsme je také školám v příhraniční části Německa. Celková hodnota darů DVD 
určeného k zpestření výuky historie Českých zemí některým školám v ústeckém kraji a dalším v ČR, činí 
částku 41 850,-- Kč. 
 

Péče o kulturní památky a obnova kulturního dědictví. Malá rekapitulace krajinotvorných 

prvků opravených v průběhu šesti let činnosti Občanského sdružení pod Studencem: Kulturní památka rozhledna 
na Studenci, Lehmannovy pomníky u Studeného, Pomník padlým v I. světové válce ve Studeném, Školní kříž, 
Polírův kříž, Studenecká poutní madona Panny Marie, která je uložena v Poutní kapli Panny Marie Pomocné 
v České Kamenici, Stelzigův kříž, Schiffnerův kříž, 3 deskové obrazy v Hluboké rokli – Korunování Panny Marie, 
Nejsvětější trojice, Panna Marie a klečící dívka. Opravu prodělala také sama Mariánská kaple z r. 1733, která 
v roce 2013 oslavila 280 let od svého slavnostního vysvěcení. Dále to byl Austenův kříž a ošetření se dočkal i 
Lehmannův pomník v Horní Lísce. Nově byl vytvořen votivní obraz sv. Antonína a Zelený kříž v Lísce, který byl 
pořízen na náklady OspS. Kompletní rekonstrukcí prošla Johnova kaple z roku 1760 ve Studeném. Originál 
hlavního deskového obrazu s výjevem Panny Marie Pomocné byl darován Muzeu Děčín; v roce 2013 jej nahradila 
replika. V Horní Lísce byl obnoven kříž z roku 1882, který stojí na soukromém pozemku u rozcestí cesty na 
Studenec a k přírodní památce Zlatý vrch. V průběhu roku 2013 členská základna pečovala o obnovené památky 
na území osad Lipnice, Studený a Líska. Bylo ošetřeno okolí pomníků padlých z I. světové války ve Studeném i 
v Lipnici, Školního a Stelzigova kříže na návsi ve Studeném; zde byly vysázeny květiny. Úklid proběhl také u 
obnovovaného Schiffnerova kříže v Lipnici. V Hluboké rokli se členové sdružení postarali o úklid okolí 

mailto:info@podstudencem.cz
http://www.podstudencem.cz/
http://obnovenepamatky.cz/
http://virtualniceskokamenicko.cz/
http://bitvapostudencem.cz/
http://www.rozhlednastudenec.cz/
http://www.obnovenepamatky.cz/
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obnovených drobných sakrálních památek. Uklizení se uskutečnilo v rámci přípravy slavnostního setkání 
obyvatelstva u příležitosti oslavy výročí Lipnické kaple. 

Rekonstrukce Johnovy kaple ve Studeném byla v roce 2013 již definitivně dokončena. Celková 

rekonstrukce Johnovy kaple z roku 1760 v dolní části obce Studeného (Kunratice) byla definitivně dokončena. 
Stalo se tak po instalaci repliky centrálního obrazu Panny Marie Pomocné, jehož originál byl obnoven a 
následně darován Oblastnímu muzeu Děčín v minulém roce. Kaple je jednou z mnoha obnovených drobných 
kulturních památek v oblasti Českého Švýcarska, kterou provedlo Občanské sdružení pod Studencem. 
Restaurátorka Hana Bělinová přivezla a instalovala repliku deskového obrazu s výjevem Panny Marie Pomocné. 
Jednalo se o vzácný originál obrazu významného místního umělce Ernsta Vatera, který byl objeven během 
restaurátorského průzkumu díla. Manželé Forejtovi, majitelé pozemku, na kterém kaple stojí, darovali 
společně s Občanským sdružením pod Studencem (OspS) originál Oblastnímu muzeu Děčín. 
První a druhou etapu obnovy této památky zajistily finanční prostředky od Nadace VIA, Nadace OF, Ústecké 
komunitní nadace, Občanského sdružení pod Studencem a dobrovolnické činnosti jeho členů společně s 
odbornou prací restaurátorky. Vytvoření repliky obrazu následně finančně podpořil Fond ústeckého kraje, OspS 
a peněžní dary od Ivany Mrázkové, dcery poválečného donátora kaple, pana Ing. Václava Sládka, který se této 
chvíle bohužel již nedožil. Ke zhotovení repliky bylo přistoupeno z velmi prostých důvodů. Jedná se o významné 
dílo, které bylo náhodou objeveno rentgenovými snímky pod nánosy novějších maleb. To nás velmi překvapilo a 
tak jsme původní malbu nechali obnovit. Při představě, že by mohla být poničena nebo by případně došlo ke 
zcizení, jsme se rozhodli ke zhotovení repliky.  

Johnova kaple se stala také součástí nové turistické zážitkové trasy společně s dalšími obnovenými 
kulturními památkami. Za šest let činnosti OspS je jich již šestnáct. Dvě památky byly vytvořeny zcela nově a k 
úctyhodnému číslu je třeba připočíst i zcela zásadní a aktivní účast sdružení během rekonstrukce kulturní 
památky, v tomto roce již 125 roků staré kovové rozhledny na Studenci u České Kamenice. 
Mnoho památek na opravu však teprve čeká a z toho důvodu vyhlásilo OspS veřejnou sbírku, kterou je možné 
podpořit také formou dárcovských SMS (DMS), pomocí systému PaySec nebo jednoduše pomocí platební karty či 

digitální peněženky MasterCard Mobile. Více informací lze nalézt na webu projektu www.obnovenepamatky.cz  
 
Rekonstrukce kříže s kamenným podstavcem z roku 1882 - v obci Líska/Česká Kamenice. Je 

projevem snahy o zachování další dochované památky dotvářející kulturní krajinu v Lísce. Kříž je v těsné 
blízkosti parkoviště pro návštěvníky rozhledny na Studenci, ale i přírodní památky Zlatý vrch. Již 1. 2. 2013 
byla podána Krajskému úřadu Ústeckého kraje žádost o dotaci v rámci programu obnovy památek – žádost 
byla opakovaně zamítnuta. Stejně dopadla žádost o dotaci překládaná městu Česká Kamenice, na jehož 
území se socha nachází. Město žádost opakovaně bez udání důvodu zamítlo. Náklady na obnovu kříže 
přesáhly 50 tisíc korun a byly investovány občanským družením a za finanční podpory Nadace OF (Opomíjené 
památky č. projektu 2/2013) a Ústecké komunitní nadace (v rámci 22. otevřeného grantového kola v oblasti 
podpory - Moje obec, můj kraj, můj domov - ) podpořeného firmou Centropol. Oběma donátorům velmi 
děkujeme za laskavou pomoc a podporu. Bez jejich pomoci bychom tento projekt nebyli v žádném případě 
schopni realizovat. Žádost o dotaci podávalo OspS celkem šestkrát. Několikrát teprve tito dva donátoři 
vyslyšeli volání o finanční podporu nezbytnou k provedení opravy drobné sakrální památky. Zbývající 
finanční částku zajistilo OspS z vlastních finančních prostředků. Majitelka pozemku a tím pádem i drobné 
památky se na obnově nepodílela. V „Den české státnosti“ - 28. 9. 2013 - proběhla od 10 hodin dopoledne 
malá slavnost požehnání památky lidové zbožnosti v Horní Lísce/České Kamenici. Mši celebroval Mgr. Jan 
Hedvík. Hudebního vystoupení se ujali žáci umělecké školy v České Kamenici, kterým následně OspS darovalo 
překrásnou publikaci Igora Heinze Z hudební minulosti Šluknovska Od středověku po Missu solemnis 1830, 
kterou pro tento případ zakoupilo od Sdružení Tadeáše Haenkeho. Osobně se slavnosti zúčastnila starostka 
města Česká Kamenice paní Ing. Hana Štejnarová a velké množství obyvatelstva obce Líska/Česká Kamenice. 
Krásná a dojemná slavnost oslavila Den české státnosti. 
 

Péče, ochrana a obnova přírody  
Ochrana jedlí nad Lipnicí. Prováděli paní H. Michálková a pan Z. Kába. Na jaře 2014 budeme muset 

společně se správou Národního parku České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce provést nové zabezpečení. 
Ošetření vyžaduje i park uprostřed obce Studený a ošetření zeleně okolo obnovených krajinotvorných prvků. 

 
Konání přednášek, pěstování vlastivědy a pořádání výstav  
Přednášky: 
19. dubna 2013 – „Den země“  - Přednáška paní H. Michálkové a Z. Káby studentům školy v České 

Kamenici. 

15. května – účast na semináři v Dobrovolnickém centru Ústí nad Labem – Nový Občanský zákoník platný od 1. 

1. 2013 - J. Tůmová 

21. května – účast na semináři Krajský úřad Ústeckého kraje-  Nový Občanský zákoník platný od 1. 1. 2013 –  

J. Tůmová 

srpen 2013 - Napoleon a zdravotnictví – kolokvium v rámci konference věnované 200. výročí krvavého 

střetnutí tří armád u Chlumce a Přestanova v roce 1813 - prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc. 

http://www.obnovenepamatky.cz/
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17. září 2013 Občanské sdružení pod Studencem účastníkem konference „MÁME VYBRÁNO“-   
J. Tůmová.  Druhého ročníku konference o financování památek MÁME VYBRÁNO, která proběhla dne 17. září 
2013 v klášteře dominikánů v Praze, se aktivně zúčastnilo Občanské sdružení pod Studencem. Byli jsme vyzváni 
přednést příspěvek, jak byly během rekonstrukce (2007-2009) nabídnuty k adopci schody rozhledny na 
Studenci. Text přednášky „Prodej schodů na rozhlednu za 400 tisíc Kč“ Konferenci tiskem vydal pořádající 
Institut pro památky a kulturu, o.p.s. ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním památkovým ústavem. 

19. listopadu 2013 – Vraťme je tam, kam patří Obnovené drobné památky na Českokamenicku 

- seminář MAS Labské skály v Muzeu Ústí nad Labem – J. Tůmová  

 

Propagace Ústeckého kraje -  nová „Zážitková trasa“ okolo obnovených 

krajinotvorných prvků. Občanské sdružení pod Studencem připravilo pro návštěvníky Českokamenicka 

novou „Zážitkovou trasu“ okolo obnovených krajinotvorných prvků. Jedná se o dva propojené turistické okruhy.  

První cca 5 km dlouhý vede z parkoviště ve Studeném do Lipnice, následně dolů ke Studenému potoku a zpět na 
parkoviště ve Studeném. Ten je připraven pro rodiny s dětmi a pro méně zdatné turisty.  

Druhý okruh, pokračuje od Studeného potoka po červené turistické značce k soutoku s Chřibskou Kamenicí a 
nádhernou přírodní rezervací Pavlino údolí ke koupališti v Jetřichovicích. Nazpět vede cesta vzhůru Tesanou 
cestou na okraj Rynartic a po modré turistické značce opět dolů k "Soutoku" a po červené zpět do Studeného. 
Tato trasa je cca 11 km dlouhá. Na přiložené mapce a náhledu informačního panelu pro tuto "zážitkovou trasu" 
se zájemci dozví veškeré potřebné podrobnosti, které mohou návštěvníka zajímat. Podklad je připraven tak, 
aby si jej mohl každý ze zájemců sám vytisknout a popřípadě vzít na cestu s sebou. Na parkovišti uprostřed 
obce Studený byl nainstalován velký panel, který poskytne veškeré informace a ukáže zvětšenou a vytýčenou 
trasu. U každé obnovené drobné sakrální památky je také nainstalovaná informační tabulka s historií památky 
lidové zbožnosti. Do budoucna se pokusíme o možnost instalace dvou laviček, které návštěvníkům nabídnou 
odpočinek a místo k zamyšlení a rozjímání. Příroda u nás je překrásná a svádí nejenom k radosti z ní a ze 
života, ale také k zamyšlení.  

15. července 2013 - Připomenutí 125. výročí otevření rozhledny na Studenci u České Kamenice. 
Sto dvacet pět let staré schody z Rozhledny na Studenci slouží dále. I když k jinému účelu a je jich 

jen pět. Po zdlouhavém tápání majitele rozhledny města Česká Kamenice byl po rekonstrukci rozhledny 
konečně schválen prodej starých schodišťových stupňů. Bohužel, v té době již ti, kteří by rádi vlastnili "kus" 
kulturní památky, a kterých nebylo zrovna málo, ztratili zájem. Opravdu to trvalo tak dlouho. Přece se ale 
našel někdo, kdo nakonec schody zakoupil. Rodina Homutova z České Kamenice pořídila pět schodů, které dnes 
slouží jako vstup na verandu jejich rodinného domu. Posuďte sami, jak zvládli jejich začlenění do svého 
příbytku. Každopádně musíme vyslovit poděkování, že schody vůbec zakoupili, a že je skutečně využili a slouží 
tak i ke svému původnímu účelu.  

Setkávání členů Občanského sdružení pod Studencem s návštěvníky rozhledny na Studenci v 
Horní Lísce/České Kamenici. Propagační materiály a předměty, turistické razítko, mapy, ale i mapy 

rozhleden České republiky, pohlednice vesnice Studený a malá brožurka „Záchrana rozhledny na Studenci“ - to 
byly pozornosti a dárky, které turisté a návštěvníci dostávali současně s informacemi o kulturní památce – 
rozhledně na Studenci a o přírodní památce a rezervaci Zlatý vrch a okolí Českokamenicka.  
Překvapením pro nás bylo, jak nedostatečně jsou tato turisticky zajímavá a významná místa značena. Odbočení 
z hlavní silnice směr Kamenice - Rumburk na místní komunikaci do Lísky/České Kamenice k rozhledně není 
označen. Stejně tak není nijak označeno malé parkoviště určené pro návštěvníky, kteří přijíždějí autem. 
Majitel stavby rozhledny se k tomu zavázal již v roce 2007. Rozhodně nikde nezíská informaci o velmi úzké 
silnici a prudkém stoupání přijíždějící větší vozidlo – např. autobus s turisty. Ale i to se může přece stát. 
Prazvláštní turistické směrovky k rozhledně a na Zlatý vrch jsou umístěny nevhodně. Vede to k tomu, že někteří 
z návštěvníků vyjíždějí až ke vstupu do lesa pod vrcholem Studencem. Patrně by byli překvapeni pracovníci 
CHKO Lužické hory a návštěvníky by pokutovali. Ti by však nejspíš ani netušili proč!  
Vůbec nikde není označeno, kde se může návštěvník najíst a hlavně napít. Jedinou anonci nabízí plakátek na 
rybí speciality obchodu, který je dole ve městě Česká Kamenice a o víkendu je pochopitelně zavřený. Škoda! 
Běžně zde totiž nikdo turistické informace návštěvníkům neposkytuje. Přitom by turistický ruch mohl s krásou 
přírody podpořit i podnikání a rozvoj místa. Vždyť z tohoto důvodu před 120 lety turistický ruch právě v lokalitě 
Českosaského Švýcarska vznikl. Patrně si turistů příliš nevážíme a zcela cizí je tu slogan …. „Jsme vstřícní k 
turistům“. Oni by se k nám totiž nejenom rádi vraceli, ale jistě by doporučovali naše krásná místa dalším a 
dalším návštěvníkům!!!!! 
Byl to pro nás mile strávený, nebývale horký den. Měli jsme s sebou dobré jídlo a dostatečnou zásobu tekutin k 
zajištění kvalitního pitného režimu. Nadšení nám přinesla hra pétanque. To by nebyl ani pan profesor Tůma, 
aby si na nás něco neobvyklého nevymyslel a nezorganizoval. Soupeření coby „Sígři ve výslužbě“ všichni 
přítomní zcela propadli. Milé bylo hlavně zjištění, kolik turistů znalo Občanské sdružení pod Studencem. Těm, 
kteří o nás dosud nevěděli, jsme podávali informace o naší práci a také o možnosti zasílání DMS (více na 
www.obnovenepamatky.cz ). Veřejná sbírka byla vyhlášena na podporu obnovy drobných památek na 

http://www.obnovenepamatky.cz/
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Českokamenicku. 
Finanční prostředky získané prodejem propagačních předmětů na Studenci budou použity nejen na režii chodu 
sdružení, ale například i na obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého, která stojí od roku 1741 v Lísce/České 
Kamenici. Je zničená a zpřerážené ruce barokního světce tiše volají po rychlé záchraně… Práce členů 
občanského sdružení přináší velkou propagaci překrásných míst Českokamenicka. Mnoho turistů vyjadřuje obdiv 
k naší práci. Mnozí z nich jsou překvapeni, jak překrásná místa poznávají v tolik zatracovaném Ústeckém kraji. 

V roce 2013 uplynulo již 280 roků od slavnostního vysvěcení Lipnické kaple 
Panny Marie. V sobotu 7. září 2013 příležitosti 280. výročí slavnostního vysvěcení této překrásné pečlivě 

udržované stavby lidové zbožnosti došlo k setkání obyvatel u kaple. Ave Maria překrásně zazpívala Mgr. Helena 
Krausová ze spřáteleného O. s. Tadeáše Haenkeho z Chřibské. Mši celebroval J. M. can. P. Karel Jordán 
Červený, děkan v České Kamenici. 

V červnu, červenci a srpnu 2013 provozovalo OspS Informační centrum ve Studeném. Provoz opět 

zajišťovali pouze někteří členové sdružení z Lipnice a Studeného, Je třeba jim poděkovat za aktivní účast na 
činnosti občanského sdružení.  

10. 9. 2013 – účast na výletu do Německa, pořádaného o.p.s. České Švýcarsko 

V roce 2013 se OspS stalo členem MAS Šluknovska - v sobotu 19. 9. - Účast na Valné 

hromadě MASKy, kde byla předsedkyně OspS nominována a zvolena do představenstva MAS Šluknovsko. 

26. listopadu 2013 byla na Finančním úřadu Ústeckého kraje ukončena 
hloubková kontrola. Na vyžádání Ministerstva obrany ČR proběhla hloubková kontrola účetnictví OspS 

speciálně zaměřená k projektu “ Dozvuky bitvy u Kolína 1757 v severních Čechách. Kontrola probíhala od 
jarních měsíců roku 2013. Stejně strastiplné bylo dodávání všech dokladů k projektu na Ústeckém krajském 
úřadu.  Již počátkem února došlo k úhradě pokuty za „finanční nekázeň“ v hodnotě necelé 4 tisíce. Výsledek 
provedené kontroly Finančního úřadu Ústeckého kraje tak dopadlo s výsledkem = vše v pořádku a nebyly 
shledány žádné další nedostatky. 

Dar pastelek mateřskému centru. Občanskému sdružení Rodina v centru, jsme v červenci 2013 

bezúplatně poskytli propagační předměty – pastelky, omalovánky -  v hodnotě 2300,--Kč. 

PR a masmédia  

Reportáž Českého rozhlasu - Radia Sever o práci Občanského sdružení pod Studencem. V pondělí 

29. července 2013 do Studeného přijela redaktorka Českého rozhlasu - RÁDIO SEVER paní Slávka Brádlová 
natáčet reportáž o práci Občanského sdružení pod Studencem. Reportáž byla vysílána v neděli 25. srpna 2013 
po zprávách v 17 hodin. 

ROZHOVOR | S Jitkou Tůmovou o aktivitách sdružení pod Studencem - podrobně na 

http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/ustecky-kraj/tipy-a-inspirace/rozhovor-%7C-s-jitkou-
tumovou-o-aktivitach-sdruzeni-pod-studencem/1274/ 

Reportáž České televize -  události v regionech 19. 7. 2013 

PRO PAMÁTKY - FOTOGALERIE | Úspěchy neziskovek při obnově památek v roce 2013 | díl 

první 

Stream.cz - Národ sobě: Bitva pod Studencem 

Toulavá kamera 16 - o rozhledně na Studenci. V květnu vyšel již 16tý díl knižního zpracování 

oblíbeného televizního pořadu, který obsahuje padesát poutavých reportáží. Jednou z nich je i reportáž o 
rozhledně na Studenci o České Kamenici. Ty ostatní Vás zavedou mimo jiné do hradů a zámků, prohlédnete si 
neobvyklá muzea a pozoruhodné přírodní úkazy. Také se projdete či projedete malebnou krajinou, historickými 
městečky a vesnicemi a poznáte nadšené a šikovné lidi, kteří se věnují zapomenutým řemeslům nebo 
netradičním koníčkům. Reportáže jsou doplněny fotografiemi, inovovanými mapami a praktickými informacemi. 
Kniha vznikla díky spolupráci nakladatelství freytag & berndt a České televize. 

Napoleon a zdravotnictví - článek Zpravodaj obce Kunratice a webové stránky města Česká 

Kamenice 

http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/ustecky-kraj/tipy-a-inspirace/rozhovor-%7C-s-jitkou-tumovou-o-aktivitach-sdruzeni-pod-studencem/1274/
http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/ustecky-kraj/tipy-a-inspirace/rozhovor-%7C-s-jitkou-tumovou-o-aktivitach-sdruzeni-pod-studencem/1274/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/213411000140719-udalosti-v-regionech/video/271335
http://www.stream.cz/narodsobe/832962-narod-sobe-bitva-pod-studencem
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Porážka napoleonské armády u Chlumce a Přestanova v severních Čechách 29. 
– 30. 8. 1813- článek Zpravodaj obce Kunratice a webové stránky města Česká Kamenice, webové stránky 

OspS 

Spolupráce se Spolkem přátel Ostašova a jejich návštěva10. 8. 2013 ve 
Studeném - Na jaře 2013 byla navázána spolupráce se Spolkem přátel Ostašova - více informací najdete na 

webu www.ostasov.eu Ostašov je obec nedaleko Liberce. Spolek přátel Ostašova letos na jaře zorganizoval 
spěšnou rekonstrukci bitvy, která zde probíhala v rámci Sedmileté války. Slovo dalo slovo a tak jsme se 
domluvili, že za námi přijedou 10. srpna 2013 dopoledne do Studeného. Prošli jsme společně s několika členy 
OspS část „Zážitkové trasy" a následně jsme společně poseděli a předali si zkušenosti z projektů - rekonstrukce 
bitev v rámci Sedmileté války v roce 1757. Domníváme se, že podobné akce - setkávání, výlety anebo vycházky, 
to bude do budoucna jediné, co budeme moci ještě podnikat. Díky vytunelovanému státu nebudeme mít už na 
nic jiného finanční prostředky. 

Ústecká komunitní nadace, která již několikrát podpořila OspS, oslavila 20 let 
od svého založení. Ústecká komunitní nadace, která již několikrát podpořila OspS, oslavila 20 let od 

svého založení. Česká televize odvysílala reportáž v pořadu Události v regionech v pátek 19. 7. 2013. Manželé 
Tůmovi z Občanského sdružení pod Studencem promluvili o pomoci, kterou nám nadace poskytuje a nebyla 
opomenuta ani rozhledna na Studenci. 

Občanské sdružení pod Studencem přispělo do grantového programu "Povodně 
2013" při ÚKN.  V souvislosti s ničivými povodněmi, které citelně zasáhly i náš region, připravila Ústecká 

komunitní nadace již 20. 6. 2013 mimořádný grantový program "Povodně 2013" zaměřený na odstraňování škod 
a zmírňování lidského utrpení, které záplavy přinesly. OspS na tento program ze svých prostředků přispělo ÚKN 
finanční částkou 2 tisíce korun na pomoc postiženým povodněmi v Ústeckém kraji.  

Slavnostní vyhlášení výsledků grantového řízení Nadace OF na rok 2013 – 2013 
v Kulturním centru USA v Praze. 20. listopadu byl v Americkém centru slavnostně vyhlášen 17. 

ročník grantového programu Opomíjené památky a 16. ročník programu Památky a zdraví. Akce se uskutečnila 
za účasti velvyslance USA v Praze - Normana L. Eisena a bývalého velvyslance USA - Williama Luerse a jeho 
ženy Wendy. Dále za účasti členů správní a dozorčí rady nadace, zástupců úspěšných žadatelů a dalších 
významných hostů. Certifikáty udělené vybraným projektům osobně předávala předsedkyně správní rady 
Nadace Občanského fóra paní RNDr. Dagmar Havlová, CSc. Každý oceněný projekt byl krátce uveden a zástupci 
nevládních neziskových organizací dostali prostor k představení svého záměru. V rámci 16. ročníku grantového 
programu podpořila Nadace OF předložený projekt OspS – „Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 
1741 v obci Líska/Česká Kamenice“. Certifikát převzali zástupci sdružení paní Miluše Vrtílková a Jitka Tůmová. 
Opakovaně jsme tak dostali opravdu mimořádnou možnost reprezentovat Českokamenicko. 

Vánoční dárek Občanskému sdružení pod Studencem. Občanské sdružení pod Studencem 

si dovoluje oznámit krásnou informaci, že jsme jako vánoční dárek obdrželi od Česko-německého fondu 
budoucnosti potvrzení o obhájené dotaci. Jedná se o druhou a podstatnou část finančních prostředků na 
rekonstrukci sochy sv. Jana Nepomuckého. Od roku 1741 zdobila socha dolní část obce Líska, dnes města Česká 
Kamenice. Stav 272 let staré sochy je dnes v havarijním stavu a bez urychleně zahájené rekonstrukce hrozí její 
totální zničení.  Až teprve v roce 2013 se OspS konečně podařilo zajistit podstatnou část finančních prostředků 
nezbytných k záchraně této unikátní památky. Opakovaně byla předkládána žádost o dotaci v rámci 
vyhlášených dotačních programů Ústeckým krajem. Žádost byla dvakrát zamítnuta s vysvětlením, že bylo do 
výzvy přihlášeno příliš mnoho projektů. Při konzultaci v druhém roce vypsané dotační výzvy dostal zástupce 
OspS „podotázku“:“….  který politik za naším sdružením stojí“. Stejně dopadla žádost o dotaci překládaná 
městu Česká Kamenice, na jehož území se socha od roku 1741 stojí. Město žádost zamítlo, s uvedením že 
památka není jeho vlastnictvím. 

Virtuální Českokamenicko III. fáze. Krajina pod Studencem je magická a překrásná. Krásné 

zážitky však nabízí celá oblast Lužických hor a Českého Švýcarska. To potvrdí každý, kdo se do těchto míst 
podíval. Však tady také byly položeny v první polovině 19. století základy turistickému ruchu na našem území 
(viz článek o vzniku a rozvoji turistického ruchu). Abychom přiblížili krásny těchto míst i těm, kteří zde zatím 
nebyli a i těm, kteří žijí daleko mimo své rodiště, připravili jsme III. etapu projetu virtuálního Českokamenicka. 
Vzhledem k tomu, že jsme získali v dotačním programu od města Česká Kamenice pouze malou část z 
požadované dotace, dostali jsme se do značně svízelné finanční situace. Fotografie byly pořízeny, ale neměli 
jsme na jejich úhradu. Vzhledem k tomu, že většina panoramatických fotek ukazuje krásu Českého Švýcarska, 
oslovili jsme Správu Národního parku České Švýcarsko. Byli jsme okamžitě podpořeni jejich zájmem a tak mohl 
výsledek práce být uveden v život na samostatné webové stránce k 31. 12. 2013. Další pokračování, tentokrát 

http://www.ostasov.eu/
http://www.podstudencem.cz/vznik_a_rozvoj_turistickeho_ruchu.html


6 

 

tedy ne úplně v naší režii, přináší další překrásná místa v Národním parku České Švýcarsko. Více na  
www.virtualniceskokamenicko.cz Mnohokrát děkujeme! Jsme přesvědčení, a návštěvnost webové stránky nám 
toto přesvědčení potvrzuje, že toto je kvalitní propagace nejenom turistického ruchu v Ústeckém kraji, ale 
hlavně Českokamenicka. Nedostává se nám, však dostatečné podpora stejně tak nedostáváme vůbec žádnou 
zpětnou vazbu od vedení města Česká Kamenice. Možná, že se zdá se, že je naše činnost samozřejmostí.  

Občanské sdružení pod Studencem je na Facebooku.  

https://www.facebook.com/obcanskesdruzeni 

https://www.facebook.com/rozhlednastudenec 

Sponzoři a dárci, kteří finančně podpořili činnost sdružení v roce 2013. 

Mnohokrát děkujeme, vám všem dárcům, za laskavou pomoc, bez které 
bychom nebyli schopni uskutečnit takové množství krásných a přínosných 
projektů. 

MUDr. Kateřina Fabichová. JUDr. Jana Frimlová, Věra Mašková, Ing. Ivana 
Mrázková, manželé Valečkovi, manželé Vrtílkovi, Mgr. Filip Touška, MUDr. Jitka 
Toušková, Mgr. Jan Hedvík, MUDr. Olga Wiererová  

a každoměsíční dary formou DMS - všem těmto bezejmenným dárců děkujeme za 
jejich laskavou podporu. 

             

                                             

 

 

 

 

 

 

http://www.virtualniceskokamenicko.cz/
https://www.facebook.com/obcanskesdruzeni
https://www.facebook.com/rozhlednastudenec
http://obnovenepamatky.cz/chci_prispet.html

