
 

 

 

 

Výroční zpráva občanského sdružení  

 

 

„Přátelství je jediným tmelem, který drží svět pohromadě!“  
Woodrow Wilson 

 
 

 



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) – jednatelství ukončeno ke dni 7. 11. 2012, členství zůstává 

   Petr PIMEK (dotace) – jednatelství ukončeno ke dni 7. 11. 2012, členství zůstává 

   Ladislav HAIDL (kontakt se zahraničím) 
 

Revizorka:  Marcela SVOBODOVÁ (kultura a dotace) 

 
 
 
 

AKCE USKUTEČNĚNÉ V ROCE 2012 

V únoru 2012 členové Spolku zorganizovali Ostašovský masopust. Průvod masek Ostašovem byl zahájen žádostí 
Laufra o povolení ke konání veselí a tance. Hejtman Joachim Ulrych poté všem maškarám požehnal a povolil průvod 
vesnicí i následnou zábavu. Přestože se jednalo o v této lokalitě o netradiční akci, členové SPO se jí snažili pojmout 
opravdu tradičně - tak bylo možné najít mezi maskami Kominíka, Rasa s Kobylou, Turky, Žida, Cikánku, Ženicha a 
Nevěstu, Slaměného, Vojáky, Medvěda s Medvědářem, Bábu s nůší aj. Maškary v průvodu zpívaly koledy a vinše, 
tančily s hospodyněmi a hospodáři, jejichž stavení navštívili a cestou také od projíždějících pocestných vybíraly 
mýtné. Masopust měl velký úspěch, sešlo se mnoho místních v maskách i bez nich, kteří se přidávali do průvodu a 
spontánně se zapojovali do děje.  
 
Další akcí, která měla připomenout původní tradice – bylo pořádání Poutních slavností ke cti sv. Vojtěcha (kterému je 
zasvěcen ostašovský kostel). O Kostel sv. Vojtěcha se členové SPO dlouhodobě starají a mají ho pronajatý od srpna 
2011. V rámci poutních slavností byla sloužena mše libereckým arciděkanem panem Mgr. R. Jurnečkou, MD., po 
které následoval benefiční koncert, jehož výtěžek byl použit na drobné opravy v kostele. Hostem koncertu byl sólista 
ND pan Luděk Vele s dcerou, které doprovázel ženský pěvecký sbor CANTEMUS, na varhany hrál pan Boris Joneš. 



Nabízeno bylo občerstvení v podobě koláčů, grilovaných klobás, kávy, svařeného vína pod., připraveno bylo také 
krátké divadelní představení – pohádka pro děti, vystoupil zde taneční soubor Villanella a další hosté. I tato akce 
měla velkou návštěvnost.  
 
V dubnu 2012 členové SPO pozvali do místní restaurace veřejnost, kterou seznámili s aktuálními informacemi 
ohledně zpracovávaného územního plánu města Liberec a zároveň zde také přednesli, jak byly vypořádány společně 
podané námitky podpořené 1.137 podpisy. Jednání se zúčastnili zástupci občanského sdružení z Machnína a 
osadních výborů z Vesce a Doubí. Ti se potýkají s podobnými problémy, proto byla dohodnuta další spolupráce 
v podobě společně pořádané akce nazvané „Pochod proti zónám“. 
 
V zájmu propojování generací a výchovy úcty ke stáří členky SPO společně s dětmi ze školy a mateřské školky 
zorganizovaly v květnu ke Dni matek v kostele pro místní babičky představení v podobě krátké pohádky a několika 
písniček. Děti zároveň babičkám vyrobily přáníčka, členky Spolku zase připravily malé pohoštění a drobné dárky. 
V rámci této akce bylo popřáno třem babičkám k významnému životnímu jubileu (90 let v tomto roce slavila – paní 
Peštová a Vojtová a krásných 92 let paní Hyláková). 
 
V tomto roce se SPO také poprvé připojil k významné evropské události nazvané „Noc kostelů“. Jeden den v roce 
jsou otevřeny kostely do půlnoci, připraven je většinou nějaký program, prohlídka kostela s výkladem apod. Do 
kostela sv. Vojtěcha přijel pan Koutský se svým sborem ZNIČEHONIC a zazpívali zde několik lidových a duchovních 
skladeb. Mnoho místních si přišlo zapálit svíčku za blízkou osobu, někdo jen tak poseděl, meditoval. Ještě před 
půlnocí přicházeli návštěvníci, kteří si chválili příjemnou atmosféru v kostele.  
 
V sobotu 2. června byl pořádán druhý ročník rockového koncertu na nohejbalovém hřišti nazvaný “Ostašovská noc 
II“. K tanci a poslechu hrály kapely Grizzlies a Cover Power. Připraven byl program pro děti, nabízelo se občerstvení. 
V rámci této akce byl pořádán zmiňovaný Pochod proti plánované výstavbě obchodních zón, který byl zakončen 
veřejnou diskuzí v základní škole. Po diskuzi se většina účastníků přesunula na hřiště a zúčastnila se večerního 
koncertu.   
 
V srpnu byl do kostela sv. Vojtěcha pozván divadelní soubor SILESIA, který zde představil mini-muzikál nazvaný 
„Vrabčák Edith“. V září v kostele koncertovala vokální skupina AKCENT. Pro velký úspěch rockového koncertu na 
hřišti byla zopakována akce jako Ostašovský podzim, hostem byly tentokrát skupiny Grizzlies, Anabáze a Anýz. 
 
Program nazvaný „Toulky minulostí“ v loňském roce přinesl úspěch v podobě vyhledání původních obyvatel 
Ostašova, kteří po válce odešli do vesničky Dechow na severu Německa. Občanské sdružení z Dechowa pozvalo 
zástupce SPO na návštěvu a iniciovalo zároveň setkání s panem Karlem Wachtelem a Demuthem Kurtem – rodáky 
z Ostašova. V září navštívilo Dechow 6 členů SPO. Šlo o velmi podnětné a dojemné setkání, na základě kterého bylo 
získáno mnoho zajímavých informací a dokumentů týkajících se Ostašova a jeho okolí. Na základě této událostí bylo 
rozhodnuto o vydání brožury, která bude obsahovat informace z historie obou obcí a o prvním společném setkání.    
 
Vzhledem k tomu, že se v tomto roce podařilo získat prostředky od Nadace OF, Nadace Preciosa a také dary od 
několika místních firem a osob – probíhaly během října a listopadu v kostele opravy většího rozsahu. Jednalo se 
především o odstranění staré omítky do výše cca 2m, zavedení nové elektroinstalace, pořízení nového osvětlení a 
nanesení nové sanační omítky. Během těchto prací byly ve zdivu objeveny 4 původní výklenky (niky), z nichž se dvě 
obnovily.   
 
Před vánočními svátky jsme do kostela stejně jako v r. 2011 umístili výstavu betlémů, která byla následně 
zpřístupněna veřejnosti s doprovodným programem během probíhajících adventních nedělí. Pro školní a předškolní 
děti SPO opět zajistil zpřístupnění výstavy s výkladem o historii betlémů ve všední dny. První adventní neděli 
vystoupil v kostele soubor Musica Viva, druhou sbor Zničehonic a třetí adventní v kostele zazpíval sbor Generace 
gospel choir. V parku u kostela zároveň probíhaly vánoční trhy. 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 již druhým rokem sloužena sváteční mše. 
 
Poslední den v roce se členové SPO a místní občané sešli s parku u kostela, společně si popřáli do Nového roku a 
zapálili malý ohňostroj.  
 

 



 

 

FINANČNÍ ZPRÁVA 

Během roku 2012 bylo zrušeno 2 členům členství (dle stanov SPO) a dalších 5 členů vstoupilo, proto příjmy ze 
členských příspěvků zůstaly téměř ve stejné výši. Členský poplatek jsme zachovali ve výši 200,- Kč/rok a také 
registrační poplatek ve výši 50,- Kč/rok. Podařilo se nám získat několik grantů a příspěvků od nadací, které jsme 
řádně vyúčtovali a použili výhradně na opravy kostela a na provozní potřeby pro činnost spolku. Získali jsme i několik 
darů od fyzických a právnických osob, které jsme použili stejně. V příštím roce neočekáváme nárůst členské základny, 
ale očekáváme nárůst příjmů z dotací a grantů, vzhledem k tomu, že jsme rozšířili program o další zajímavé akce. 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme Nadaci OF, Nadaci Preciosa, Nadaci VIA, Nadaci škola hrou, Kulturnímu fondu města Liberec, několika 
místním firmám a jednotlivcům – kteří podpořili některé z našich akcí.  Bližší informace jsou uvedeny na stránkách 

www.ostasov.eu - v záložce „Poděkování“.  
 

VÝHLED DO ROKU 2013 

Plánované akce v r. 2013: 

Únor - Ostašovský masopust 
Duben -  Velikonoční mše, Ostašovské poutní slavnosti + dobová bitva, pálení čarodějnic SDH Karlinky 
Květen - Den matek v kostele sv. Vojtěcha, Noc kostelů, výstava obrazů, instalace informačních tabulí  
Červen - Ostašovská noc III. 
Září - návštěva OS z Dechowa a pana Wachtela a Kurta s rodinami 
Říjen - Haloween, dušičky - dílničky 
Prosinec – výstava betlémů, adventní koncerty, vánoční mše, Silvestrovský přípitek 
 
Oprava lavic v kostele sv. Vojtěcha, krovu, věžičky – žádosti o dotace 
 


