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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 2013 

 Položky Kč 

Náklady Spotřebované náklady 1 089,- 

 Ostatní služby  467 384,- 

 Daně a poplatky 1 439,- 

 Ostatní náklady 486,- 

 Opravy 1 165 730,- 

 Náklady celkem: 1 636 128,- 

 

 

 Položky Kč 

Výnosy Tržby z prodeje služeb 9 085,- 

 Zboží 8 320,- 

 Ostatní výnosy 88 328,- 

 Dotace, projekty 1 272 567,- 

 Přijaté příspěvky 8 449,- 

 Úroky  78,- 

 Výnosy celkem 1 386 827,- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Uskutečněné akce: 
 
 
Kalvárie Ostré 
 
V červnu 2013 byla započata obnova věžičky kaple Božího hrobu. V kamenické 

dílně byly vyrobeny jednotlivé díly věžičky, které byly potom na místě znovu 
osazenysestaveny a instalovány na kapli.  

 
 
průběh oprav parapetních desek ramenátů schodiště 

 

 

 
 

 



oprava omítek schodiště 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kalvárie Ostré – Oplechování věžičky na Kapli Nalezení Svatého Kříže  
Tento projekt byl realizován z prostředků, které byly získány pomocí DMS sbírky. 

Věžička byla oplechována měděnými plechy. 
 



 
 

Realizace výstavy „Alois Klar (1793-1833) – 250 let od narození významného 

Severočecha   
 
Slavnostní zahájení výstavy se uskutečnilo 16. dubna 2013 v Křížové chodbě Karolina. 
Výstavuk 250. výročí narození Aloise Klara, zakladatele péče o nevidomé v Čechách, 
připravila Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci se Společností pro 
obnovu památek Úštěcka, Střední školou a Mateřskou školou Aloyse Klara a 
Technickým muzeem v Brně.  

 Tento výstavní projekt byl podpořen Městem Litoměřice částkou 15.000 Kč, 
Ministerstvem kultury ČR částkou 50.000 Kč a Ústeckým krajem částkou 30.000 Kč  

 
 

Stará hasičárna 
  V roce 2013 byla provedena oprava elektroinstalace v centru enviromentálních 

aktivit v Úštěku. Nyní elektrické zařízení v budově „staré hasičárny“ odpovídá 
požadavkům bezpečnostních předpisů a je schopné bezpečného provozu. 

 
 
 

Kulturně společenské akce:  
 Tradiční Festival Na Schodech (7.9. 2013) – Kalvárie na Ostré  
 Dny historických řemesel a řemeslné dílny v Centru enviromentálních aktivit  -- -
Koncertní vystoupení seskupení Liška-Dorůžka-Bonavantura na „gotickém dvojčeti“ v 
Úštěku(19.10.2013)  
 Koncertní vystoupení skupiny Malina Brothers v budově „gotického dvojčete“ v Úštěku 
(6.6. 2013)  
 Koncert Garcia a Malina bandu na „gotickém dvojčeti“(18.4. 2013) 

 
 

Sponzoři, dárci a grantové projekty v roce 2013 
 

 Město Úštěk 10.000,– Kč na Koncerty Garcia a Malina bandu na „gotickém dvojčeti“ 
 Město Litoměřice 15.000,– Kč na výstavní projekt „Alois Klar“ 
 Ministerstvo kultury ČR 50.000,–Kč na výstavní projekt „Alois Klar“ 
 Ústecký kraj 30.000,– Kč na výstavní projekt „Alois Klar“ 
 Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím ORP 350.000,–Kč na obnovení věžičky Kaple 

Božího hrobu a oprava omítek a parapetních desek schodišť Kalvárie na Ostré 
 Česko-německý fond budoucnosti 350.000,– Kč na revitalizaci areálu Kalvárie na Ostré 
 Ústecký kraj 250.000,–Kč na Obnovení věžičky Kaple Božího hrobu a oprava omítek a 

parapetních desek schodišť Kalvárie na Ostré 
 SZIF 166.567,– Kč na opravu elektroinstalace Centra enviromentálních aktivit v Úštěku 
 SZIF 55.086,–Kč obnova dlažby v suterénu Kaple Nalezení Svatého Kříže – Kalvárie 

na Ostré 
 Město Litoměřice 15.000,– Kč na realizaci projektu „Alois Klar“ 



- Velké poděkování patří také soukromým dárcům: 
Vlas Jiří 2.000,–Kč 
MUDr. Šubrt Přemysl 5.000,–Kč 
Sassmann Vladimír 3.500,–Kč 
Peciva Martin 1.500,– Kč 
Lukášek Michal 200,–Kč 

 
 


