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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. Sdružení si dalo za cíl objekt bývalé hasičárny opravit tak, aby se zde mohla zařídit tkalcovská 

dílna, ve které se budou  prezentovat stará řemesla a  probíhat tvořivé dílny pro děti a mládež.  
 
 

 Finanční zpráva za rok 2012 
 Položky Kč 

Náklady Spotřeba materiálu 7 000,- 

 Ostatní služby  1 361 000,- 

 Daně a poplatky 2 000,- 

 Jiné ostatní náklady 1 000,- 

 Náklady celkem: 1 371 000,- 

 

 

 Položky Kč 

Výnosy Tržby za prodané zboží 72 000,- 

 Tržby z prodeje služeb 3 000,- 

 Ostatní výnosy 25 000.- 

 Provozní dotace 1 116 000,- 

 Výnosy celkem: 1 216 000,- 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                             

Uskutečněné akce:  

 

 

I. Obnova areálu Kalvárie na Ostré 

  

Tento projekt byl v roce 2012 spolufinancován programem „podpory obnovy památek 

prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ částkou 375.000,-Kč a Ústeckým krajem částkou 

200.000,-Kč. 

 V roce 2012 byla realizována obnova poškozených omítek a ostění kaplí. 

Byly otlučeny uvolněné a poškozené omítky na kaplích a vrcholové podestě.  Po vyrovnání 

zdiva byly provedeny nové omítky včetně vápenného nátěru. Byly restaurovány okenní ostění 

portálů a dveří, opravena a doplněna cihelná dlažba v Kapli Povýšení sv. Kříže.  

 

 
o Z průběhu opravy fasád a ostění kaple  

                                          
 

 
o Oprava a doplnění cihelné dlažby v kapli Povýšení Svatého Kříže 

 

                            
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

II. Centrum environmentálních aktivit v Úštěku 

V roce 2012 proběhla závěrečná etapa stavební obnovy Centra environmentálních aktivit v Úštěku a 

oprava elektroinstalace v objektu. 

 Tento projekt byl spolufinancován prostřednictvím dotace MAS České středohoří. 

 

 

III. Kulturní a společenské akce a projekty pořádané občanským sdružením 

 

 Realizace výstavy „Zničené židovské památky severních Čech“ 

 Uskutečnění tradičního Festivalu Na Schodech (1.9. 2012) 

 Dny historických řemesel (2.8. – 5.8. 2012), Tkalcovna Anima 

 Představení Plstěná pohádka (12.5. 2012), Tkalcovna Anima 

 Akce Skřítkové (9.6. 2012), Tkalcovna Anima 

 Akce Korálkové obrazy (23.6. 2012), Tkalcovna Anima 

 Akce Barevné vlnění – klubka a klubíčka (7.7. 2012) 

 Akce Velryby a mořské potvůrky (4.8. 2012), Tkalcovna Anima 

 Akce Boty, botky, botičky (25.8. 2012), Tkalcovna Anima 

 Akce Kruhové mandaly (8.9. 2012), Tkalcovna Anima 

 Akce Perlové náhrdelníky (22.9. 2012), Tkalcovna Anima 

 Akce Lampiony (6.10. 2012), Tkalcovna Anima 

 Loutková pohádka (1.12. 2012), gotické dvojče Úštěk 

 

 

 

 

Sponzoři, dárci a grantové projekty v roce 2012: 

 
 Česko-německý fond budoucnosti 180.000,– Kč na výstavní projekt „Zničené sakrální 

památky severních Čech 1937–1989“ 
 Nadace Židovské obce v Praze 25.000,– Kč na výstavní projekt „Zničené židovské 

památky severních Čech 1945–1989“ 
 Ministerstvo kultury České republiky 100.000,– Kč na výstavní projekt „Zničené židovské 

památky severních Čech 1945–1989“ 
 Ústecký kraj 45.000,– Kč na výstavní projekt „Zničené židovské památky severních Čech 

1945–1989“ 
 Ústecký kraj 100.000,– Kč na výstavní projekt „Zničené sakrální památky severních Čech“ 
 Město Úštěk 25.000,– Kč na výstavní projekt „Zničené židovské památky severních Čech 

1938–1989“ 
 Ministerstvo kultury České republiky 375.000,– Kč na opravu areálu Kalvárie na Ostré 
 Ústecký kraj 200.000,– Kč na opravu areálu Kalvárie na Ostré 
 Ministerstvo kultury ČR 100.000,– Kč na výstavní projekt „Zničené židovské památky 

severních Čech“ 
 Město Úštěk na „Dny řemesel“ částkou 10.000,– Kč 
 SZIF 166.567,– Kč na opravu elektroinstalace Centra enviromentálních aktivit v Úštěku 
 SZIF 179.409,– Kč na projekt revitalizace Kalvárie na Ostré III. etapa 



 Purkyňova nadace 50.000,– Kč 
 Velké poděkování patří také soukromým dárcům: 

MUDr. Barbaře Šubrtové za 5.000,– Kč 
Jiřímu Kočí za 2.000,–Kč 

 Purkyňova nadace 50.000,- Kč    



 
 

 


