
 

 

 

 

Výroční zpráva občanského sdružení  

 

 

„Když opravdu chce, může člověk všechno!“  
Rafael Albert 

 
 

 



CO - KDO JE „SPOLEK PŘÁTEL OSTAŠOVA“ 

Spolek přátel Ostašova (dále jen „SPO“) je dobrovolným neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které 
spojuje zájem o kulturní a historické dědictví, o aktivní zapojení občanů do místního společenského, kulturního a 
volnočasového dění  a zájem o ochranu přírody i krajiny zejména na části území Liberce – Ostašov, Horní Suchá, 
Karlinky a Karlov (dále jen „území“). SPO byl registrován MV pod č. j.:  VS/1-1/81 855/10-R, IČ (ID): 22849840S a je 
právnickou osobou podle českého práva s celostátní působností 

    

 

CO CHCEME 

Aktivně působit na širokou veřejnost se záměrem vytvářet vztah k místu, kde žijeme a za které máme 
spoluodpovědnost. Chceme chránit historické a kulturní dědictví, životní prostředí, zeleň, přírodu i krajinu na území. 
S tím souvisí ochrana památek, kulturních hodnot i krajinného rázu území.  Rádi bychom vytvořili příjemné a 
bezpečné prostředí a to i z hlediska dopravy na území. Chceme v těchto směrech zajistit osvětovou a publikační 
činnost. 

 

 

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Řídícím a statutárním orgánem SPO je výbor sdružení ve složení: 
 
   

Předsedkyně:  Pavla HAIDLOVÁ (statutární zástupce) 
Místopředseda:  Jaromír NOVÁK (archiv, dopravní obslužnost) 
Hospodářka:  Lenka PIMKOVÁ (účetnictví, správa účtů a pokladny) 
Jednatelé:   Blanka BEKOVÁ (územní plán) 
   Jaroslav SVOBODA (historie)  
   Petr PIMEK (dotace)  
   Ladislav HAIDL (kontakt se zahraničím) 
 

Revizorka:  Marcela SVOBODOVÁ (kultura a dotace) 

 
 
 
 

AKCE USKUTEČNĚNÉ V ROCE 2011 

Spolek přátel Ostašova (dále jen „SPO“) byl založen dne 5. 11. 2010, svou činnost však zahájil v dubnu 2011, kdy byl 
první členskou schůzí zvolen a zároveň schválen výbor sdružení, upřesněny jeho cíle i možnosti a plánovány první 
akce. V červnu byla projednána změna v počtu a složené osob ve výboru i změna sídla. Stanovy byly v tomto smyslu 
přepracovány, jejich znění schváleno dne 15. 12. 2011 a zapsáno MV ČR dne 16. 2. 2012.  
 
V první řadě bylo členy SPO iniciováno sepsání a následné podání společné námitky občanů k návrhu územního 
plánu města Liberce. Námitku podepsalo 1 137 občanů na 51 arších a byla odeslána dne 27, května 2011. Pověření 
členové se dále zúčastňují dalších jednání a shromažďují informace a navrhují další postup. 
 
Dne 24. září 2011 byl SPO pořádán rockový koncert na nohejbalovém hřišti v Ostašově nazvaný “Ostašovská noc“.  
Byl vyhlášen program nazvaný „Toulky minulostí“, který má za úkol oživit historii území a shromažďovat staré 
fotografie, dokumenty, vyprávění starousedlíků apod. První setkání v tomto duchu proběhlo v říjnu v základní škole 
v Ostašově, s kterou jsme navázali úzkou spolupráci, a která díky tomu poskytuje SPO zázemí na podobné akce. 
Historické materiály (kroniky, fotografie, dokumenty apod.) poskytla ZŠ Ostašov, TJ Sokol Ostašov, SPO a místní 



občané. Koncem roku byl také navázán kontakt s původními obyvateli, kteří se v počtu 110 osob z Ostašova 
dobrovolně odstěhovali v r. 1945 do Německa. Program navázání spolupráce byl nazván „Ostašov zdraví Dechow“ a 
na další rok plánujeme společné setkání a navázání bližší spolupráce nejen s původními obyvateli, ale i s tamním 
občanským sdružením, které má podobnou náplň činnosti. 
 
Od srpna 2011 má SPO na základě smlouvy s Magistrátem města Liberce pronajat místní kostel sv. Vojtěcha. Kostel 
byl nejprve v rámci brigády uklizen a poté připraven na konání akcí. První z nich byl benefiční koncert se zahraniční 
účastí pořádaný v listopadu u příležitosti vzniku Československého státu, na kterém koncertoval ženský pěvecký sbor 
Cantemus a pozounový sbor z nedaleké Žitavy. Žáci a učitelé místní školy pak vystoupili v kostele začátkem prosince 
s programem, který byl zakončen slavnostním rozsvícením vánočního stromku před školou.   
 
Před vánočními svátky jsme instalovali do kostela výstavu betlémů, která byla následně zpřístupněna veřejnosti 
s doprovodným programem během probíhajících adventních nedělí. Pro školní a předškolní děti SPO zajistil 
zpřístupnění výstavy s výkladem o historii betlémů ve všední dny. Druhou adventní neděli vystoupil v kostele soubor 
Generace gospel choir, poslední adventní neděli zde zazněl zpěv paní Dagmar Čemusové za doprovodu varhanního 
mistra pana Jiřího Chluma. Na Štědrý den se členové Spolku přátel Ostašova i místní občané sešli v kostele u 
ozdobeného stromku, zazpívali společně koledy a setrvali v přátelských rozhovorech. První svátek Vánoční zde byla 
po několika desetiletích sloužena sváteční mše. 
 
V kostele byly zahájeny práce týkající se zjištění technického stavu budovy a inventáře. Byl částečně zrestaurován 
oltář, kdy byla obnovena funkce osvětlení po jeho obvodu a dále bylo zrestaurováno a vráceno zpět na své místo 
věčné světlo. Lustr byl sejmut a bude předán k restaurování umělecké škole v Kamenickém Šenově. 
 

 
 

 

FINANČNÍ ZPRÁVA 

Spolek přátel Ostašova měl v roce 2011 pouze příjmy ze členských příspěvků, které vybral ode všech členů, proto 
bylo na Finanční úřad v Liberci zasláno Prohlášení o tom, že jsme měli pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, 
pouze příjmy od daně osvobozené dle § 19 Zák. o dani z příjmu, proto dle § 38m, odst. 7 jsme nebyli za rok 2011 
povinni podávat Přiznání k dani z příjmu. 
 
Příjmy ze členských příspěvků byly v r. 2011 v plné výši použity na drobné opravy v Kostele sv. Vojtěcha a provoz 
v něm.

PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme Nadaci Škola hrou, Kulturnímu fondu města Liberec – které podpořily některé z našich akcí, děkujeme 
jednotlivcům, firmám, sdružením, Základní škole i školce v Ostašově za spolupráci a podporu. Bližší informace jsou 

uvedeny na stránkách www.ostasov.eu - v záložce „Poděkování“.  
 

VÝHLED DO ROKU 2012 

Plánované akce v r. 2012: 

Únor – Ostašovský masopust 
Březen – úklid kostela, odvoz obrazů ak. mal. M. Gabrielové 
Duben -   jarní výzdoba kostela, Velikonoční mše, Ostašovské poutní slavnosti 
Květen – Den matek v kostele sv. Vojtěcha 
Červen – Noc kostelů, Ostašovská noc II. 
 


