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Nadace Občanského fóra, Štěpánská 61, Praha 1, 110 00, tel: +420773461291,  E-mail: info@nadaceof.cz 

   ( při velikosti písma 11 má žádost 7stran! )                                          
číslo projektu:   Vyplní NOF. datum přijetí:  

 
Prosíme, vyplňte tuto žádost hůlkovým písmem nebo strojově!   

 
 

Název organizace:  OBNOVA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ÚDOLÍ DESNÉ o.s. 
Adresa žadatele:     BUKOVICKÁ 58, VELKÉ LOSINY 
PSČ:    788 15 
Okres:    ŠUMPERK 
Kraj:    OLOMOUCKÝ 
zastoupený:  MGR. MILAN PALKOVIČ  
IČO:   26645165   
DIČ:   CZ26645165  
tel.:    583 248 333  
Bankovní spojení:  ČSOB, A.S. 
Číslo účtu:  198525477/0300 
Registrovaná jako (obč.sdr., o.p.s., příspěvk. org):  OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 
Telefon: 
Fax: 
Email:    udoli.desne@seznam.cz 
www:   www.vresovka.cz 
 
Jméno statutárního zástupce:  MGR. MILAN PALKOVIČ 
Kontakt:    tel. 737 467 733, e-mail: m.palkovic@seznam.cz 
 
Jméno kontaktní osoby:  ING. MARTIN ČERNOHOUS 
Adresa:    RAPOTÍN 260, 788 14 
Telefon:   777 242 259 
Fax: 
E- mail:    50.r@wo.cz 
                                                                                                            

Název vašeho podávaného projektu: 
OBNOVA ZÁKLADŮ KAPLE SV.JANA A PAVLA  
NA PRAMENECH U ŽÁROVÉ 
 

Název památky:      Kaple sv. Jana a Pavla 
Registrační číslo památky*:    -  
Adresa památky (vč. okres, kraj): Obec Velké Losiny, část Prameny, okres Šumperk, kraj Olomoucký 
Druh památky:      Drobná sakrální stavba místního významu 
Parcelní číslo památky:     133/4, k.ú. Prameny u Žárové 
 
* Registrační číslo památky pouze v případě, že je památka registrována v seznamu kulturních památek.    NEMUSÍ BÝT!!!! 

OPOMÍJENÉ PAMÁTKY 2012 
ŽÁDOST O GRANT 

A. ŽADATEL O GRANT: 

B. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI O GRANT – PAMÁTKA: 
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Na jakou konkrétní úpravu památky žádáte o grant: 
OBNOVENÍ ZÁKLADŮ A DLAŽBY UVNITŘ DISPOZICE KAPLE  
 
 
 

 
Žádali jste u Nadace Občanského fóra již někdy o grant? Ano 
 
V kterých letech?       2004 
 
Na jakou památku vám byl grant Nadace OF již poskytnut a v kterém roce?   
STAVEBNÍ ÚPRAVY KAPLE SV. ROCHA V PETROVĚ NAD DESNOU  2004 
RESTAUROVÁNÍ KŘÍŽE V PETROVĚ NAD DESNOU    2004 
 
K žádosti o grant je nutno odevzdat následující dokumenty, týkající se žadatele a dotyčné 
památky. Bez těchto dokumentů a kopií nebude váš projekt posuzován!!!  
 
Projekt musí obsahovat celkem 5 složek: 
 

1 složku pro nadaci, obsahující originály dokumentů nebo ověřené kopie 
dle následujícího seznamu: 
 
1. Žádost o grant – celkem 7 stran    1 x originál  
2. Výpis z katastru nemovitostí       1 x originál nebo ověřenou kopii 
3. Snímek katastrální mapy    1 x originál nebo ověřenou kopii 
4. Doklad o registraci organizace / žadatele (např. výpis z registru MVČR, nadačního rejstříku 

apod.)        1 x ověřenou kopii  
5. Stanovy organizace     1 x podepsané statutárním zástupcem 
6. Doporučení, vyjádření příp. zápis z konzultace z příslušného územního odborného pracoviště 

památkového ústavu nebo příslušného referátu kultury 1 x originál nebo ověřenou kopii 
7. Souhlas majitele s navrženými opravami  1 x originál  
8. Fotografie barevné     1 x originál  
Originální barevný snímek (celkem pro všechny složky 5 kusů stejného záběru), co nejvíce 
vypovídající o památce a jejím stavu, (součástí závěrečného vyúčtování bude snímek památky 
stejným záběrem po provedené opravě). Upozornění: je to jedna z nejdůležitějších částí projektu!  
Další snímky a jejich počet záleží na žadateli a jeho možnostech, nejsou nutností. 
9.   Vyplněná žádost o grant (ne scan) včetně fotografie na elektronickém nosiči.  
 
 
Důležité!!!  Příspěvkové organizace musí splňovat a doložit číslo 9: 
10.    Prohlášení nebo platné potvrzení o minimálně 50 % finanční spoluúčasti na projektu, 
          na který je žádáno o grant.     

 

4 stejné složky pro hodnotící komisi - každá složka musí obsahovat:  
 
1.        Žádost o grant – celkem 7 stran                               kopie 
2. Doklad o registraci organizace / žadatele - výpis z registru  kopie  
3. Doporučení, vyjádření příp. zápis z konzultace z příslušného územního odborného pracoviště 

památkového ústavu nebo příslušného referátu kultury     kopie 

 
Požadovaná finanční částka od Nadace OF:                  Kč 
 

     80.000,- 



 3 

4. Souhlas majitele s navrženými opravami     kopie 
5. Fotografie barevné        originál   
Originální barevný snímek (celkem pro všechny složky 5 kusů stejného záběru), co nejvíce 
vypovídající o památce a jejím stavu, (součástí závěrečného vyúčtování bude snímek památky se 
stejným záběrem po provedené opravě). Upozornění: je to jedna z nejdůležitějších částí projektu!  
Další snímky a jejich počet záleží na žadateli a jeho možnostech, nejsou nutností. 
 
Důležité!!! Příspěvkové organizace musí splňovat a doložit číslo 6 : 
6.    Prohlášení nebo platné potvrzení o minimálně 50 % finanční spoluúčasti na projektu,  na         
          který je žádáno o grant.         

 

 
Název organizace, jméno majitele:  Obec Velké Losiny 
Adresa:     V.Losiny 321, 788 15 Velké Losiny 
 

 
Název organizace, jméno majitele:  Obec Velké Losiny 
Adresa:     V.Losiny 321, 788 15 Velké Losiny 

 
(pro občanská sdružení, příspěvkové organizace a ostatní žadatelé uvedou své aktivity pro své občany) 
 
a) Jakou činností se vaše sdružení/organizace zabývá? 
-  oprava a obnova zapomenutých cenných staveb (hřbitovní  kaple a 2 kapličky v Pekařově, 2 kříže a kaple 
sv.Rocha v Petrově nad Desnou, kaplička v Rejcharticích) 
- kulturně – vzdělávací činnost (vydávání vlastivědného časopisu Podesní, pořádání koncertů v Pekařově, 
soutěže pro děti a mládež) 
-  obnova zvyků a tradic (Velikonoční projížďka, Pekařovská pouť + Mezinárodní setkání flašinetářů, 
Svatohubertská pouť, Rejchartická pouť) 
-  udržování kontaktů s rodáky žijícími v zahraničí 
 
b) Jaký má vaše sdružení/ organizace k dotyčné památce vztah? 
Tato památka splňuje svým významem, polohou a odkazem účel vzniku sdružení:  
- spadá do oblasti údolí Desné a je zahrnuta mezi stavby, které bychom chtěli opravit ve spolupráci s obcemi 

v rámci projektu obnovy drobných památek  
- patří ke stavbám, které nám tu zanechaly minulé generace bohužel pouze na fotografiích a ve vzpomínkách 
- nachází se na turistické (křižovatka modré a žluté trasy) a cykloturistické trase s návazností na další 

významná turistická místa regionu (Velké Losiny, Hanušovice, Nový Hrad, Městské skály, atd) 
 
c) Co konkrétně vaše sdružení/organizace v rámci vašeho zaměření již vykonalo? 
Myšlenka obnovy základů kaple na Pramenech vznikla na podzim roku 2010 „náhodným“ nálezem korpusu 
Krista z původní kaple Ing.Igorem Vychopeněm současně se záměrem jiné osoby osadit na místě kaple „Kříž 
smíření“ s původními německými obyvateli odsunutými po 2.světové válce. Tyto silné impulsy měli za následek 
lavinu dalších událostí, které vyústily v to, že iniciativa soukromých osob se spojila se záměry o.s. v oblasti údolí 
Desné. Následkem toho se dále realizovalo:  
- vytyčení předpokládané polohy kaple dne 30.3.2011 Ing.Igorem Vychopeněm (soukromá osoba - úředně 
oprávněný zeměměřický inženýr). Ručně kopanými sondami ověřena poloha kaple na p.č.133/4 ve vlastnictví 
Obce Velké Losiny 
- zkontaktování majitele této parcely v souvislosti s projednáním projektu a s povolením provádět výkopové 
práce, jeho pravidelné informování o průběhu prací 

C. MAJITEL PAMÁTKY: 
 

D. UŽIVATEL PAMÁTKY: 
 

1. OBČANSKÁ INICIATIVA 
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- vytvoření pracovního týmu, který má na starosti realizaci projektu obnovy základů (odborná technická pomoc, 
organizace brigád, dobrovolníci), zapojení obyvatel z okolních obcí, firem (Marwin Hynčice) a skautů 
- předběžné projednání minimální finanční spoluúčasti majitele pozemku na projetku ve výši 5.000,- Kč 
(nepotvrzená částka), zajištění finanční spoluúčasti dalších partnerů (farnost, o.s.) 
- zajištění, očištění a nátěr korpusu Krista (Ing. Vychopeň) 
- zajištění materiálu na výrobu oltáře a  kříže (P. Hawelka a farnost Zábřeh na Moravě) 
- zajištění materiálu na zásyp mezi novými základy a na zhotovení dlažby (Ing. Černohous a o.s.) 
 
d) Koná se nějaká dobrovolná činnost za účelem pomoci dané památce?  
Ano koná, pravidelně. 
Pokud ano, jak často a jakou formou? 
- činnost probíhá formou dobrovolnických brigád za účasti 5-10 osob. Brigády probíhaly v těchto termínech: 
Rok 2011 
- 2.4.- ruční kopání sond; 16.4. a 12.5. - bagrování základů;  7.5., 10.6., 11.7.. 10.9. – ruční čištění základů (1x  
účast skautů ze střediska Hiawatha Praha) 
Rok 2012 
- 14.4. a 12.5. sběr a dovoz kamenů na vyzdění základů (z okolí kaple); 30.6.2012 brigáda za účasti skautů ze 
Šumperka (čištění základů, osazení informační tabule s fotografiemi, mapkou a popisem historie daného místa) 
 
e) Přispívá někdo na opravu dotyčné památky finančně nebo materiálně? Kdo a v jaké výši?  
Na opravu doposud finančně nikdo nepřispěl, pořádají se pouze brigády s dobrovolnickou výpomocí soukromých 
osob a členů o.s. (pracovníci, stroje). Materiální pomoc poskytla farnost Zábřeh na Moravě (trámy na „Kříž 
smíření“ a pískovcový kámen na menzu budoucího oltáře. 
 
f) Existuje ještě jiná aktivita, nebo činnost, která se vztahuje k dotyčné památce, která nebyla 
zmiňována? Uveďte konkrétně: 
- v intravilánu bývalé obce se v okolí bývalé kaple za posledních 10 let jednotlivým soukromým osobám (z 
Hynčic a Hanušovic), místním chatařům a skupinám dobrovolníků pod vedením MUDr. Rozehnala ze Šumperka 
podařilo opravit Boží muka a kříž u cesty, zkulturnit hřbitov a vztyčit kamenný kříž na hřbitově  
- v blízkosti zachovaných míst bývalé vesnice (hřbitov, Boží muka) anonymní dárce osadil malé tabulky s historií 
místa a fotografií kaple 
- na internetu vznikla aktivní fcb stránka s účastníky brigád a příznivci tohoto místa, zde se také zveřejňuje 
organizování brigád a shánějí se další informace 
- nezávisle na projektu vznikla i podrobnější e-nástěnka s historií a popisem tohoto místa na turistickém deníku 
www.thomuvblog.cz (http://thomuv.blog.cz/1202/stollenhau-stolnava-prameny-historie-zanikle-vesnice)  
- seznámení farnosti Velké Losiny,  pod kterou kaple místně spadá, se záměrem projektu obnovy základů. 
 

 
a) Uveďte stručnou historii památného objektu, na jehož opravu žádáte grant, abychom mohli 
posoudit, jaký význam má pro místní obyvatele a jakou úlohu hraje pro obec a region. 
Ves Stollenhau (česky Štolhava, později Štolnava a od roku 1949 v rámci počešťování názvů míst v Sudetech 
lingvisticky ne zcela správně Prameny) byla založena kolem roku 1570 jako hornická osada kolem částečně 
povrchového dolu na železnou rudu (odtud název Stollen-důl, hau-kopanina). V roce 1577 je poprvé zmíněna ve 
Velkolosinském urbáři s 21 obyvateli a 230 ha území. Obec měla svého rychtáře a již v roce 1677 měla 120 
obyvatel (rychtář Jan Rotter). Samostatná byla až do roku 1850, kdy byla převedena samospráva pod Žárovou 
(něm. Spornnau, dnes součást Velkých Losin), duchovní správa však byla stále vedena pod farností Kopřivná 
(Göppersdorf). V roce 1610-11 zde nechal Jan ze Žerotína vybudovat menší dřevěný kostelík. Na jeho místě pak 
v druhé polovině 19. století štolnavští obyvatelé zbudovali větší kapli svatého Jana a Pavla, která pojala tehdy 
kolem 180 osob. Zároveň byla v té době zbudována škola (1886) a nemuselo se již vyučovat v domácnostech.  
Obyvatelé se spolu s dolováním rudy živili také lesnickou činností a pěstováním plodin, zvláště pak lnu, kterému 
se díky poloze a dlouhému oslunění krajiny dobře dařilo. Tyto práce pak v pol. 19 stol. po vytěžení ložisek 
převážily. Na začátku 20. století měla ves již 186 obyvatel, převážně českých Němců katolického vyznání. Po 
odsunu původních obyvatel stihl vesnici stejný osud, jako mnohé další v českomoravském pohraničí, kdy se 
nepodařilo osídlit oblast Sudet a v roce 1965 stihla kapli spolu s většinou zbylých statků a domů zkáza v podobě 
srovnání se zemí vojáky z útvaru 1038 60. tankové divize ze Šumperka.  

 

2. PAMÁTKA – předmět žádosti o grant 
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Realizací projektu bychom chtěli navázat na započaté obnovování historického povědomí lidí tohoto regionu s 
důrazem na nutnost vzájemného odpuštění mezi národy i jednotlivci. V oblasti, kde zmizely desítky vesnic a 
samot v důsledku pohnutých osudů lidí a krajiny, je toto hojně navštěvované místo s nádhernou okolní přírodou 
nejviditelnějším symbolem a mementem historie v regionu a obrovskou výzvou pro zviditelnění hodnot, které jsou 
pro mírové a láskyplné soužití lidí a národů, zvláště v této pohnuté době nezbytné: víra a naděje namísto 
zoufalství, odpuštění namísto křivdy a pomsty, láska namísto nesnášenlivosti, tolerance namísto arogance, umění 
naslouchání namísto potřeby přesvědčovat, ochota obětovat se v době plné konzumní lenivosti tělesné i duševní.  
 
b) Uveďte naléhavost oprav. Stručně popište současný stav památky a stupeň jejího poškození. Popište 
nám, do jaké míry je započetí s opravami nezbytné v tomto roce. 
Odkryté základové zdivo je v hloubce od 0,5 až 1,0m pod okolním svahovitým terénem. Základy jsou od roku 
1965, kdy byla vesnice včetně kaple srovnána se zemí, z větší části rozvalené,  po jižní a severní straně základů 
jsou obzvlášť nesourodé a umístěné ve větší hloubce. Charakter podnebí v zimních měsících, ale i při letních 
vydatnějších bouřkách působí dále korozivně, vymílá zvětralou maltu a hlínu ve spárách kamenů, a postupně 
zaplavuje výkopy. Ke zdárné záchraně památky by bylo ideální započít s opravami základů v nejbližší možné 
době. 
 
c) Uveďte, jak bude památka po renovaci využívána? 
- bude zde umístěna informační tabule s popisem historie místa  
- zapojení do projektu stávajících cyklotras a turistických tras procházejících tímto místem 
- součástí projektu obnovy základů kaple je vztyčení „Kříže smíření“ na místě původního oltáře a osazení 
laviček (ve spolupráci s Obcí V.Losiny) tak, aby toto místo mohlo být využíváno k odpočinku a k církevním 
účelům (poutě ve výroční den kaple Sv.Jana a Pavla) 
Cílem projektu je vytvoření pietního a odpočinkového místa s připomenutím jeho duchovního rozměru a historie 
na informační tabuli ve spolupráci s majitelem pozemku Obcí Velké Losiny. Dále bude zapojeno toto místo do 
rozsáhlejšího systému cyklostezek a turistických tras (spolupráce s obcí a turistickými organizacemi). Vzhledem 
k charakteru místa budou ve spolupráci s okolními farnostmi a o.s. realizovány bohoslužby v den výročí svátku 
patronů kostela sv. Jana a Pavla a pietní setkání s myšlenkou usmíření národů a zahlazení křivd.  
Již třetím rokem je zde o velikonocích (na Velký Pátek) realizována veřejná křížová cesta se 14 zastaveními 
popisujícími utrpení Ježíše Krista, které se účastní věřící ze širokého okolí.  
K těmto zmíněným účelům je po vyzdvižení základů následnou součástí obnovy osazení laviček, kamenného 
oltáře a vztyčení „Kříže smíření“, dále bude osazena infotabule a turistické odpočívadlo v blízkosti kaple. 
 
d) Kdo se bude o památku po její opravě starat? Jak zajistíte, že se místní občané nebo ostatní lidé 
budou o památku po opravě starat a pečovat o ni? 
Jak bylo zmíněno, místo je často navštěvováno a v uplynulých letech lidé vyjádřili i svou činností svůj skutečný 
zájem o obnovu tohoto místa. Vzhledem k tomu, že se jedná o osadu, která byla po 2.světové válce zcela 
vysídlena (zůstaly zde pouze dva domy využívané k rekreačním účelům) a která je součástí Obce Velké Losiny, 
bude se na péči o památku podílet obec ve spolupráci s o.s. a soukromými osobami, které projekt iniciovali. 
 
e) Popište, čeho jste do současné doby sami dosáhli v péči o dotyčnou památku. (např. výzkumy, 
měření, projektová studie, odborné konzultace…) a co je nutné ještě udělat. Bude možné projekt 
uskutečnit bez obdržení grantu NOF? 
Během let 2010-2012 se podařilo uskutečnit: 
- zaměření a vytyčení polohy kaple v terénu – Ing.Igor Vychopeň 
- odborná konzultace s pracovníky MěÚ Šumperk, Oddělení státní památkové péče a NPÚ ú.o.p. v Olomouci 
- dobrovolnické brigády (výkopy a čištění původních základů, sběr a dovoz kamenů) 
- zajištění historických pramenů pro informační tabuli. 
Dále je nutno zajistit sběr a dovoz kamenů z okolí, nakládku a dopravu kamenů na základy a dlažbu (z lokality 
mimo Prameny), dokončit výkopy a čištění původních základů (dobrovolnicky), vyzdít nové základy nad úroveň 
terénu, vydláždit vzniklou plochu mezi základy, upravit okolí kaple, vyrobit a osadit inventář kaple (kříž, oltář, 
lavičky, infotabule – není součástí grantu, osazení dobrovolnicky). S ohledem na velký rozsah stavebních prací 
(cca 20m3 zdiva základů, 60m3 zásypů, 90m2 kamenné dlažby) a bez finančních zdrojů mimo o.s. a soukromé 
osoby, je časově a technicky nemožné uskutečnit tento projekt dosavadní brigádnickou činností v dohledném 
časovém období. Z těchto důvodů je pro nás grantové financování NOF nezbytně nutné. 
 
 
 
 



 6 

 
a) podrobný rozpočet na celkovou opravu památky: 
(uveďte potřebnou celkovou částku na opravu dotyčné památky, a podrobný rozpočet zde nebo 
v příloze)  
- základy, dlažba, spárování a další práce (viz. cenový návrh p.Ladislava Peterky)  73.450,- 
- zdící materiál           8.050,- 
- nakládka a doprava materiálu na zásyp mezi základy a pokládku kamenné dlažby   9.000,- 
- zásyp prostoru mezi základy a terénní úpravy okolí kaple      6.000,- 

celková částka                     96.500,- 
 
b) uveďte přesnou finanční částku, kterou požadujete od Nadace Občanského fóra, maximálně 
však 80.000Kč. 

 
c) přesný rozpočet na využití poskytnutého grantu z Nadace Občanského fóra (max. 80.000 Kč). 
(Popište přesně, jaké práce budete hradit z poskytnutého grantu. V případě, že poskytnutý grant je 
nižší než celková potřebná částka na opravu památky, je nutné doložit další dohodnuté zdroje 
k dofinancování celkové opravy. V případě příspěvkových organizací je nutno dodat přílohu o 
minimálně 50% finanční účasti samotné organizace! - viz bod d) níže:  
- vyzdění a vyspárování nových základů (práce a zdící malta) 
- pokládka dlažby v prostoru mezi novými základy a před kaplí (práce) 
- vnitrostaveništní přesuny materiálu při zdění a pokládce dlažby 
- doprava materiálu (vše výše viz. cenový návrh p.Ladislava Peterky) 
- nakládka a doprava materiálu na zásyp mezi základy a kamenné dlažby (z lokality mimo Prameny)  
- zásyp prostoru mezi základy a terénní úpravy okolí kaple  
  
d) rozpočet dle finančních zdrojů: 
 
Celková částka, potřebná k opravě památky: 
 

96.500,- 

Částka požadovaná z grantu Nadace OF: 
 

80.000,- 

Ostatní finanční zdroje 
                                                                                                       Potvrzené (P) 

 
Nepotvrzené (N) 

a) vlastní vklad sdružení 6.500,-  
b) Obec Velké Losiny  5.000,- 
c) Římskokatolická farnost Velké Losiny 5.000,-  
d)    
e)    
f)   
 
 

 
Uveďte jednotlivá stadia projektu a časový harmonogram jejich realizace.  
Upozornění! U projektu, na který bude poskytnut grant v roce 2012, je podmínkou realizace do 
roku 2013 včetně! 
1. Příprava prostoru původních základů  
- červenec, srpen 2012: dokončení výkopu původních základů, sběr a dovoz kamenů, osazení provizorní 

infotabule (vše dobrovolnicky mimo grant, připraveny minimálně 2 brigády) 

3. FINANČNÍ ROZPOČET 
 

4. PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A ČASOVÝ PLÁN 
 

80.000,- Kč 
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- září: sbírka mezi farníky, sběr a dovoz kamenů  
2. Hlavní stavební práce 
- říjen: dočistění původních základů, zahájení vyzdívky nových základů 
- listopad 2012 – březen 2013: výroba inventáře kaple (oltář, lavičky, kříž a infotabule - mimo grant) 
- duben: nakládka a doprava materiálu (zásyp a dlažba - lokalita mimo Prameny), dokončení zdiva základů 
- květen: zásyp prostoru mezi základy a před kaplí, vydláždění plochými kameny, terénní úpravy okolí kaple 
3. Dokončovací práce 
- červen: osazení inventáře kaple a informační tabule (mimo grant) 
- 26.6.2013: slavnost při příležitosti dokončení obnovy základů kaple ve výroční den kaple sv.Jana a Pavla 

(spojeno s finanční sbírkou farnosti) 
 

 
Pokuste se nás přesvědčit, že právě vy patříte mezi nejlépe připravené žadatele o grant. Popište 
konkrétní projekt, který jste vypracovali v minulosti: 
- činnost občanského sdružení je dlouhodobá (registrováno 10.11.2003), členové mají profesně rozmanité 

(administrátor farnosti, filmař, hudebníci, vědecký pracovník, režisér, učitel) a odborné zaměření (stavaři, 
projektantka). Členem sdružení je kromě třinácti fyzických osob  i Obec Sobotín, sdružení je  naopak členem 
společnosti „Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu” se sídlem v Šumperku 

- zpracovali jsme a realizovali projekty na obnovu hřbitovní kaple v Pekařově (celkové náklady cca 2,0 mil. 
Kč – z příspěvku majitele, grantů, dotací a darů občanů a firem), obnovu a opravu kapliček v Pekařově 
(náklady 2x 70.000,- Kč, grant ČSOB), opravu tří křížů v Petrově nad Desnou a v Sobotíně (celk.náklady 
165.000,- Kč, grant Nadace OF, dary občanů a firem), opravu kaple sv.Rocha v Petrově nad Desnou 
(celk.náklady 145.000,- Kč, grant Nadace OF, dary občanů a firem) a obnovu kapličky v Rejcharticích 
(celk.náklady 70.000,- Kč, grant Nadace VIA, dary občanů a firem)   

- z projektů jiného zaměření jsme mj. zpracovali a realizovali projekty na obnovu zvyků a tradic 
(mj.Pekařovská pouť spojená s Mezinárodním setkáním flašinetářů od r.2004 – náklady ročně cca 60.000,-, 
příspěvky obcí, kraje, dary občanů a firem) a projekty související s kulturně – vzdělávací činností 
(mj.vydávání vlastivědného časopisu Podesní od r.2006 - náklady ročně cca 55.000,-, příspěvek Svazku 
obcí, dary občanů a firem). 

 
Existuje ve vaší organizaci, obci, městě někdo, kdo by vám mohl poskytnout odborné konzultace? 
- jedním z našich členů je Ing. Karla Černohousová, stavební projektantka, Ing. David Jaroš, autorizovaný 

technik a  Ing. Martin Černohous, autorizovaný inženýr  
- sdružení své veškeré aktivity v oblasti opravy památek konzultuje s panem Karlem Čunderlem, soudním 

znalcem pro obor stavebnictví se specializací: technologie rekonstrukcí budov a obnovy památkových 
objektů a s panem Ladislavem Peterkou, zednickým mistrem v oboru památkové péče. Informace týkající se 
historie objektů nám poskytuje Mgr. Richard Jašš, historik oblasti Podesní.  

 
Jste schopni zajistit finanční prostředky i z jiných zdrojů? Bude poskytnutý grant pouze jedním z pilířů 
financování? V souladu s tabulkou oddílu 4. bod d) přiložte, prosím, potvrzení nebo čestné prohlášení 
ostatních finančních zdrojů, jejich výši a plánované využití. 
Poskytnutý grant bude jedním z pilířů financování projektu obnovy základů. Kromě toho je sdružení schopné 
zajistit prostředky i z jiných zdrojů (příspěvek o.s. 6.500,-., farnosti 5.000,- viz. odd.4. bod d)). Dále s ohledem 
na kladný vztah majitele pozemku Obce V.Losiny k projektu obnovy, je předběžně přislíbena i finanční 
spoluúčast obce ve výši 5.000,- Kč. Protože je však finanční příspěvek obce podmíněn souhlasem zastupitelstva a 
to se sejde až po uzávěrce grantového řízení, je finanční spoluúčast obce předkládána jako nepotvrzená.  
 
Prohlášení: 
V případě udělení grantu na projekt naší organizaci souhlasíme s uveřejněním této skutečnosti ve 
sdělovacích prostředcích: 
 

  (nehodící se škrtněte!) 
    

5. MANAŽERSKÉ SCHOPNOSTI ŽADATELE. 
 

ANO
  

NE      
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Nadace Občanského fóra dodané žádosti a ostatní materiály nevrací! Je však možné materiály na 
osobní žádost a vlastní náklady žadatele po ukončení grantového řízení zaslat, nebo si je můžete 
vyzvednout osobně do konce roku 2012.  
 

 
 
 
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje v žádosti o finanční grant jsou pravdivé.  
 
Datum: 29.6.2012          
 
 
 
Podpis statutárního zástupce organizace:  MGR. MILAN PALKOVIČ 
 

 
Pokud projekt nebude obsahovat všechny nutné dokumenty  

(viz .tabulka na straně 2 žádosti), nebude projekt do výběrového 
řízení zařazený! 

 
Přihlášené projekty zašlete nejpozději do 30. června 2012 do 16 hodin 

na adresu:  Nadace Občanského fóra 
Štěpánská 61 

110 00 Praha 1 
(rozhodující je datum poštovního razítka) 

 
Po doručení projektu bude Vašemu projektu přiděleno číslo, které vám obratem zašleme e-mailem, 

nebo poštou. Následně pro snadnější orientaci uvádějte vždy číslo projektu.  
 

Výsledky grantového programu budou oznámeny všem předkladatelům projektů do 30. září 2012. 
V projektech budou na granty použity 

výnosy z prostředků Nadačního investičního fondu, 
které Nadace Občanského fóra získala ve výběrovém řízení 

v roce 1999, 2002, 2003, 2004 a 2006. 
 
 
 
 

 

POČET dalších příloh: 
 

Informace: Nadace Občanského fóra, Štěpánská 61, 110 00 Praha 1, Tel.: +420773461291, 
+420776575114, +420605271540 

E-mail: info@nadaceof.cz 


