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Historie sdružení  
Společnost pro obnovu památek Úštěcka je občanským sdružením, které bylo založeno 

roku 2005. Spojuje občany úštěcka, kteří se zajímají o památky svého regionu. Cílem sdružení je 

postupná obnova, následná údržba drobných památek a získávání finančních prostředků pro jejich 

obnovu. Další aktivitou sdružení je pořádání kulturních a společenských akcí ve prospěch 

poškozených památek.  

V roce 2006 získalo sdružení do dlouhodobého pronájmu od Římskokatolické farnosti v 

Úštěku poutní areál Kalvárie na Ostré. Naším cílem je obnovit areál kalvárie jako místo setkávání 

široké veřejnosti všech věkových skupin při kulturně-společenských akcích.  

 Sdružení usiluje o obnovu této význačné kulturně–historické dominanty a její kulturně-

společenské využití. Do údržby areálu se zapojila široká veřejnost z Úštěka a okolí a především 

Turistický oddíl mládeže „Bobři Úštěk“. Sdružení aktivně vyhledává finanční zdroje pro obnovu 

této krajinné dominanty.  

V roce 2008 získalo sdružení od města Úštěk do dlouhodobého pronájmu objekt 

bývalé hasičské zbrojnice. Cílem sdružení je obnovit objekt bývalé hasičárny tak, aby zde 

vznikla tkalcovská dílna, ve které se budou prezentovat stará řemesla a kde budou probíhat 

tvořivé dílny pro děti. 

 

Finanční zpráva za rok 2011 

 
 Poloţky Kč 

Náklady Spotřeba materiálu 1 000 

 Spotřeba energie 896 

 Ostatní služby - poštovné 220 

 Ostatní služby – provozní režie 3 154 

 Ostatní daně a poplatky 560 

 Pojištění 2 002 

 Jiné ostatní náklady 790 

 Náklady celkem: 8 622 

 

 

 Poloţky Kč 

Výnosy Úroky 667.59 

 Přijaté příspěvky 10 634 

 Výnosy celkem: 11 301.59 



 

Uskutečněné akce:  

 

 

I. Obnova areálu Kalvárie na Ostré 
  

 

V roce 2011 byla obnovena zeď podesty kaple Božího hrobu a byla opravena dlažba okolo 

kaple Božího Hrobu.  Na kapli Nalezení sv. Kříže a na Božím hrobě byla obnovena kamenná 

okenní ostění a kamenné portály oken a dveří a byly doplněny chybějící dveře a okna včetně 

replik kování. Na horní podestě byly osazeny nové pískovcové krycí desky kamenného 

zábradlí.  

Došlo ke stavební obnově 1. kaple křížové cesty a byl osazen reliéf Setkání Krista s matkou. 

Do výklenkových kapliček křížové cesty byly osazeny obrazy ak.mal. Radomila Klouzy. 

 

 

 

Oprava portálu a osazení dveří Kaple Božího hrobu 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 Původní stav oken a dveří Kaple Nalezení sv. Kříže a Boží Hrob 

                                                                                                     
 Z průběhu oprav ostění oken a portálů 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Suterénní prostory kaple Nalezení sv. Kříže – oprava ostění, osazení replik oken a 

dveří 

 

   

 

 

 

 Osazení oken a dveří – Kaple Nalezení sv. Kříže 

 

 



 

z průběhu oprav dlažby kolem kaple Božího hrobu 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

výklenky kapliček Křížové cesty byly osazeny obrazovými malbami 

        

                       
 

 

 

II. Centrum environmentálních aktivit v Úštěku 

 
V roce 2011 proběhla další etapa obnovy staré hasičárny, byla osazena nová izolační okna, 

proběhla rekonstrukce podlah a svítidel v patře.  Do dílny byl zakoupen nový velký tkalcovský 

stav a další drobné předměty. 
 

III. Kulturně společenské akce: 

 
 Festival NA SCHODECH 3.9. 2011: 

 Koncert Kateřiny Garcia, 6.1. 2011, gotické dvojče Úštěk 

 Koncert Next Phase, 13.5. 2011, gotické dvojče Úštěk 

 Výstava PROMĚNA VÝCHOZÍ, 3.9. 2011, Kalvárie Ostré 

 Výstava Ţidovské rituální textilie, 8.9. 2011, Synagoga Úštěk 

 Hraná pohádka Husy na tahu, 22.10. 2011, gotické dvojče Úštěk 

 Divadelní představení Slečna Julie, 12.11. 2011, gotické dvojče 

Úštěk 

 Loutková pohádka O Sněhurce, 26.11. 2011, gotické dvojče Úštěk 

 Výstava ZNIČENÉ KOSTELY SEVERNÍCH ČECH 1945-1989 v 

praţském Klementinu, od  9.12. 2011 

 Štěpánské zpívání na Ostré 26.12. 2011 



 

Z festivalu „Na schodech“ 

 

   
 

 

 

Sponzoři, dárci a grantové projekty v roce 2011: 

 
 SZIF prostřednictvím MAS České středohoří 419 395,–Kč na I.etapu rekonstrukce a vybavení 

Environmentálního centra (stará hasičárna), a to rekonstrukci oken, pořízení velkého tkalcovského 

stavu a drobných zařizovacích předmětů. 

 Město Úštěk příspěvek 29 350,–Kč na stavební práce při opravě Environmentálního centra (stará 

hasičárna) 

 SZIF prostřednictvím MAS České středohoří 401 076,–Kč na II.etapu rekonstrukce a vybavení 

Environmentálního centra (stará hasičárna), a to rekonstrukci podlah a svítidel v patře. 

 Obec Liběšice příspěvek 17 250,–Kč na opravu Božích muk v obci Lhotsko realizovanou 

v roce 2010 

 Obec Ploskovice příspěvek 20 000,–Kč na opravu Božích muk v obci Vinné realizovanou 

v roce 2010 

 Česko-německý fond Budoucnosti 100 000,–Kč na výstavní projekt Zničené sakrální památky 

severních Čech 1945–1989 

 Ústecký kraj 40 000,–Kč na festival NA SCHODECH 3.9.2011 a 40 000,–Kč na výstavní projekt 

Zničené sakrální památky severních Čech 1945–1989 

 Město Úštěk 6 000,–Kč na Dny řemesel a 6 000 na podporu činnosti o.s., na festival NA 

SCHODECH 18 000,–Kč, na výstavní projekt Zničené sakrální památky severních Čech 1945–

1989 25 000,–Kč 

 MAS České středohoří 10 000,–Kč na festival NA SCHODECH 3.9.2011 na Kalvárii na Ostré 

 Římskokatolická farnost Úštěk 20.000,–Kč na obnovu Kalvárie 

 Velké poděkování soukromým dárcům: 
 panu Vodopivcovi za 10 000,–Kč 



 paní Blance Janatové za dlouhodobou podporu a 4 000,–Kč 

 panu Makariusovi za 10 000,–Kč 

 manželům Sassmannovým za 10 000,–Kč 

 manželům Novákovým za 100 000,–Kč na obnovu Kalvárie 

 panu Kezniklovi za 500,–Kč 

 


