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Rada sdružení:  

Tomáš Hlaváček, předseda  

Jiří Vraštil, místopředseda  

Kamila Hlaváčková, pokladník 

 

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.  

Budova bývalé hasičárny dostala postupně nová okna, nové podlahy, zateplené 
stropy, byla udělána nová elektroinstalace. V přízemí i patře byly zřízeny toalety.  
V přízemí byla rovněž zřízena malá kuchyňka včetně pračky pro potřeby probíhajících 
dílen. Tkalcovskou dílnu se postupně podařilo vybavit několika stavy, pracovními stoly 
a židlemi. Od jara do podzimu se zde konají tvořivé dílny 
 
  
 
 



 

 

 

Finanční zpráva za rok 2014 

 Položky Kč 

Náklady Spotřeba energie 4673,- 

 Ostatní služby  70 906,- 

 Prodané zboží 974,- 

 Opravy a udržování 61 499,- 

 Jiné ostatní náklady 656,- 

 Odpisy 8 610 

 Náklady celkem: 147 318,- 

 

 

 Položky Kč 

Výnosy Tržby z prodeje služeb 19 222,- 

 Tržby za prodané zboží 2 720,- 

 Provozní dotace 75 000,- 

 Přijaté příspěvky, dary 5300,- 

 Úroky  48,- 

 Výnosy celkem 102 282,- 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Kostel Konojedy 
 
Rozhodli jsme se, že se pokusíme o záchranu jedné z nejvýznamnějších  

památek v našem regionu, kterou je barokní  kostel Nanabevzetí Panny Marie 
v Konojedech u Úštěku, 

Po delších jednáních   převzalo v lednu 2014 sdružení kostel do pronájmu.  
Naším cílem je pokusit se získat na jeho opravu prostředky z různých dotačních 

zdrojů. V současnosti je kostel veřejnosti nepřístupný, je staticky narušen, interiér 
kostela je zdevastován a rozkraden. 

V únoru jsme zahájili přípravu projektu na celkovou revitalizaci kostela 
v Konojedech. Realizační tým spolu s projektanty Martinem Volejníkem a Kamilem 
Duškou, restaurátory Radovanem Šulcem, Jiřím Šleglem a Milanem Šturmem, připravil 
projekt na celkovou stavební obnovu objektu a restaurování dochovaných prvků 
mobiliáře.  

20.6. 2014 sdružení podalo žádost o grant do Norských fondů na projekt 
„Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku“. Žádost 
v rozsahu 32 stran a 2,5 kilogramů příloh a dokumentace podána do programu CZ06 – 
Kulturní dědictví a současné umění, programová oblast PA 16 – Zachování a 
revitalizace kulturního a přírodního dědictví. 

V říjnu byla žádost sdružení hodnotící komisí projednána a doporučena 
zprostředkovateli programu (Ministerstvo financí) k  poskytnutí grantu. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní akce: 

8.3. 2014  vernisáž výstavy „Zničené židovské památky severních Čech 1938 – 1989“ 

v Domě řemesel Arcadis ve Vysoké u Mělníka. 
 

18. 3. 2014 se uskutečnila vernisáž výstavy Zničené kostely severních Čech 1945 – 

1989 v Komunikačním prostoru Galerie města Pardubic na Příhrádku. 
 

5.4. 2014  divadlo  SoLiTEAter Praha, divadelní představení Léčitel, Gotické dvojče Úštěk.  

 
1.4. 2014 proběhlo zahájení výstavy Zničené židovské památky severních Čech v kostele 

sv. Anny v Jablonci nad Nisou. 

 



22. 5. 2014 vernisáž  výstavy Zničené židovské památky severních Čech v Regionálním 

muzeu K. A. Polánka v Žatci. 

 
3.6. 2014 vernisáž výstavy Zničené židovské památky severních Čech  Oblastní muzeum 

v Litoměřicích. 

 
10.6. 2014  vernisáž výstavy Alois Klar – Tys mě vedl…,  Hrad Litoměřice. 

 

1.7.2014  vernisáž výstavy Zničené kostely severních Čech 1945 – 1989,   Beuronská  kaple 

v Teplicích. 
  

6.9. 2014  festival NASCHODECH, kalvárie Ostré u Úštěku. 

 

13. 9. 2014  koncert česko-německého komorní kvinteta inspirované jazzem: Tomáš 

Liška & PÉNTE, gotické dvojče, Úštěk  
 
 
 
 

Sponzoři, dárci a grantové projekty v roce 2014 
 
 

- Fond rozvoje na kalvárii Ostré  250 000,-Kč 
- Město Úštěk na koncert skupiny Tomáš Liška  & PÉNTE 15 000,-Kč 
- Město Úštěk na festival Na schodech 20 000Kč,- 
- Město Úštěk na dny řemesel v bývalé hasičárně 10 000,-Kč 
- Ústecký kraj na festival Na schodech  30 000,-Kč 

 
Velké poděkování patří i  dárcům: 
Markéta Kuncová dar na kalvárii  Ostré  300,-Kč 
PRESUB sro.  dar 5000,-  

 


