
OSTA�OVSKÝ MASOPUST

Spolek pøátel Osta�ova má v péèi  kostel  sv.
Vojtìcha, ke kterému se vá�e tento pøíbìh: Za
dob  Sedmileté  války  probìhla  pøímo  na
osta�ovských polích Bitva u Liberce. Za útrapy
spojené  s  touto  válkou  byli  místní  obèané
od�kodnìni. Ze získaných prostøedkù nechali
v  roce  1771  vystavìt  døevìnou  kapli,  která
byla v roce 1833 pøestavìna na zdìný kostelík.
Pro  pøipomenutí  této  významné  události
nejen pro  Osta�ov, ale pro celý  region, byla
bìhem  loòských  poutních  slavností
zorganizována  ukázka  této  bitvy  nìkolika
pluky rakouské a pruské armády, kterou zde
zastupovali  dobrovolníci  z  Èech,  Nìmecka  i
Polska.  Ukázka  probíhala  na  autentickém
místì,  co�  dokládají  mapy  a  historické
prameny.  Pro velký úspìch bude ukázka bitvy
zopakována  v  rámci  leto�ních Osta�ovských
poutních slavností, které jsou poøádány ke cti
patrona kostela  sv. Vojtìcha.
Bìhem  slavností  bude  od  rána    (od
10  hodin)  pøipraven  bohatý  program
pro  dìti  i  dospìlé.  Nabízeno  bude
obèerstvení.  Posíleny  budou  linky  MHD
Aktuální  Informace najdete pøed poøádáním
akce  na  na�ich  stránkách:
www.ostasov.eu
ZÁ�TITU NAD AKCÍ PØEVZALI:

HEJTMAN LIBERECKÉHO KRAJE  M. Pùta

NÁMÌSTEK MML  K. J.  Svoboda

10:00 Slavnostní zahájení (park u kostela sv. Vojtìcha)
10:15 Bohoslu�ba ke cti sv. Vojtìcha (kostel sv. Vojtìcha)

POHÁDKA pro děti, soubor Čmukaři (park ‐ ve stanu)
11:00 ‐ 14:00 Soutì�e, hry, tvoøivé dílny pro dìti (høi�tì u �koly)
11:00 ‐ 14:00 Výstava ruèních prací (kostel sv. Vojtìcha)
11:00 ‐ 14:00 Prohlídky dobového tábora (bude vybubnováno vojáky)
11:30 ‐ 12:20 VILLANELLA historické tance (park u kostela) støídat se bude:

Zábavné pokusy se Zdeòkem (Krajská vìdecká knihovna Liberec)
12:30 ‐ 13:15 MUSICA VIVA koncert (historická hudba ‐ kostel sv. Vojtěcha)
13:30 ‐ 14:15  GINEVRA koncert (hudba s náměty z historie ‐ park u kostela)
14:30 shromáždění, odchod na bitvu (vojsko + návštěvníci ‐ u kostela)
15:00 BITVA U LIBERCE pruská a rakouská vojska na osta�ovských polích
17:00 ‐ 18:00 GINEVRA koncert (historická hudba ‐ park u kostela)
17:00 ‐ 19:00 Výstava ruèních prací (kostel sv. Vojtìcha)
18:30 ‐ 22:00 NÁHODNÉ SETKÁNÍ koncert (folková hudba ‐ stan)

26. DUBNA 2014  Zmìna programu vyhrazena! Aktuální informace hledejte na stránkách!

Ostashow Times
Právì dr�íte v rukou první vydání Osta�ovského obèasníku nazvaného  �Ostashow
Times�!  Setkat  jste  se  s  ním mohli  zatím  jen  na  na�ich  webových  stránkách  nebo
informaèních  tabulích.  Formou  obèasníku  se  sna�íme  informovat  o  námi
poøádaných  akcích  a  novinkách;  upozoròujeme  na  události  nejen  z  Osta�ova,  ale
také z Liberce nebo blízkého okolí. Rádi bychom vás zapojili do místního dìní, proto
uvítáme va�e dotazy,  námìty  a  pøipomínky,  které,  prosím, smìøujte na kontakty
uvedené na zadní stranì.
Víte, že podobné noviny  již v Ostašově vycházely?   Najdete‐li   doma  starý výtisk
a poskytnete nám jeho kopii  ‐  získáte  jednu  vstupenku zdarma na některou z našich
akcí!  A teď už přejeme příjemné počtení …  :‐)

Bro�uru o Bitvì u Liberce,
vydanou Spolkem pøátel Osta�ova si mù�ete stáhnout
na stránkách www.ostasov.eu  zálo�ka Projekty  ER Nisa

OSTA�OVSKÝ OBÈASNÍK

Letos  se  ji�  potøetí  sejdeme  v  prùvodu
masek  a to v sobotu 1. bøezna 2014. Sraz
ma�kar  bude  u  �koly  v  10  hodin
dopoledne,  kdy bude mo�né  se pøipravit
do prùvodu (ve �kole    líèení, pøevleèení,
pøíp.  zapùjèení  masek).  Slavnostní
zahájení  zaène  v 11  hodin  u  kostela  sv.
Vojtìcha, kde ma�kary �ádají u hejtmana
povolení k bujarému veselí. Trasa prùvodu
bude vyznaèena na webových stránkách a
informaèních  tabulích.  Pùjdeme  stejnou
cestou  jako  v  minulých  letech.  Tedy  od
kostela smìrem dolù, kde se prùvod stoèí
a prochází ulicí U Potoka smìrem k horní
�kole.  Odtud  se  vrací  cca  po  2,5  a�  3
hodinách zpìt ke kostelu,   kde probìhne
soud s Kobylou. Ta je souzena a následnì

popravena za �kody, které bìhem roku v
obci napáchala (dìti nebojte, máme �ivou
vodu a kobylku zase o�ivíme :).
Nabízeno  bude  obèerstvení  v  podobì
zabijaèky  a  teplých nápojù. Od 16 do 19
hodin  jste  zváni na ma�karní  tancovaèku
do  restaurace  U  Nádra�í,  kde  bude  hrát
�ivá hudba: DUOBAND Petra Voslaøe.

OSTA�OVSKÉ POUTNÍ
SLAVNOSTI
 BITVA U LIBERCE



Opravy v kostele

Jednou za rok se otevøou kostely a do
pùlnoci zde mù�ete meditovat , nechat
se  provést  nebo  nav�tívit  kulturní
program.Leto�ní Noc kostelù v kostele
sv. Vojtìcha bude probíhat 23. kvìtna
2014 od 18 ‐ 24 hodin.

Noc kostelù

Jsou poøádány ke cti svatého Vojtìcha,
který  je  partonem  osta�ovského
kostela.  O  �ivotì  svìtce  se  dozvíte
bìhem  slavnostní  bohoslu�by.  Bìhem
slavností  je pøipraven bohatý program
viz pøedchozí strana.

Dìti  ze  �kolky  a  �koly  zazpívají
maminkám  i  babièkám,  èlenky  Spolku
pøátel  Osta�ova  pøipraví  malé
obèerstvení.  Jubilantkám,  které
v daném roce slaví významné výroèí je
zároveò  pøedán  malý  dárek,  který
vytvoøily  dìti.  Letos  bude  souèástí
programu  koncert  sboru  MATYLDA.
Akce proběhne 15. května cca od 15 ‐16
hodin  (bude  upøesnìno  na  stránkách
nebo info tabulích).

Den matek

Vycházející  �áci dostávají  v kostele  sv.
Vojtìcha  své  poslední  vysvìdèení.
Souèástí  ceremoniálu  je  zároveò
koncert  nìkterých  �ákù  a  uèitelù.
Kostel  je  otevøen  v  dobì  konání
�kolního jarmarku apod.

Kostel a �kola

Poutní slavnosti

Od  r.  2011  má  SPOLEK  PØÁTEL  OSTA�OVA  v  péèi
kostel sv. Vojtìcha. Ka�doroènì zde poøádá poutní
slavnosti, adventní i jiné koncerty, výstavy betlémù,
obrazù,  divadelní  pøedstavení,  Noc  kostelù  apod.
Koncem  roku  ‐  během  adventních  koncertů
seznamují  èlenové  spolku  místní  obèany  a  hosty
s  dílèími  úspìchy.  Letos  byly  pøipraveny  dokonce
dvì "�havé novinky". Bìhem roku se  podaøilo získat
prostøedky na opravu  vìèného  svìtla  a pùvodního
lustru  v  kostele,  dále  na  opravu  pùvodního
hodinového stroje a poøízení nových ceiferníkù.
Práce  na  opravì  lustru  a  vìèného  svìtla  provedly
pod  odborným  dozorem  pana  profesora  Siebra
studentky  Støední  umìleckoprùmyslové  �koly
v  Kamenickém  �enovì.  Nejen  jim  patøí  velké
podìkování, ale také Nadaci Preciosa za poskytnuté
finanèní  prostøedky.  Lustr  a  vìèné  svìtlo  byly
opraveny  a doplnìny u nich chybìjící díly,  následovalo o�etøení proti vnìj�ím vlivùm a znovu
sestavení  v�ech  èástí.  U  lustru  byly  navíc  novì  osazeny  rozvody  elektøiny.  Slavnostnì  byl
rozsvícen bìhem 2. adventní nedìle a pøedveden v plném lesku.
Velkým a milým pøekvapením pro náv�tìvníky bylo jistì i pøedstavení opraveného pùvodního
hodinového stroje. Ten byl sejmut z vì�e kostela spolu s jedním  za�lým a ji� nepou�itelným
ciferníkem na jaøe loòského roku. Odborné práce na opravì hodinového stroje provedl pan
Tomislav  Plzenský,  dva  nové  ciferníky  vyrobila  pra�ská  firma  Gaen.  Dìkujeme  panu
Plzenskému za trpělivou a pečlivou práci, pravidelné natahování hodin :‐) a hlavně za to, že po
nìkolika desetiletích na�e osta�ovské hodiny zase tikají. Velké podìkování patøí i Nadaci OF za
nemalou finanèní výpomoc...
Rádi bychom hodiny co nejdøíve vrátili na vì� kostela, ale bylo zji�tìno, �e je nejprve nutné ji
opravit. K zaji�tìní nutných oprav byl po�ádán MML, vlastník objektu, který v souèasné dobì
zji��uje rozsah nutných prací.

Květen ‐ poprvé jsme se
úèastnili celoevropské
akce "Noc kostelù"
Oslavili  jsme s na�imi
babièkami Den matek v
kostele a spolu s dìtmi
ze �koly a �kolky pro nì
pøipravili  program,
obèerstvení a malé dárky
Od  záøí  do  prosince
probíhaly opravy vìt�ího
rozsahu (nové rozvody
elektro a vnitøní omítky).
Bìhem  prací  byly  v
pùvodním  zdivu
objeveny niky (výklenky),
které jsme obnovili. Dnes
dodávají kostelu nový
rozmìr
Poøízeno  bylo  nové
osvìtlení

Z  vì�e  kostela  byly
sejmuty staré cifermíky
a  podle  nich  byly
vyrobeny dvì nové kopie
Byl sejmut, rozebrán a
následnì  opraven
pùvodní hodinový stroj
Byl pøedán do opravy
pùvodní lustr a vìèné
svìtlo
Byly opraveny pùvodní
vchodové dveøe vèetnì
kování  a  èásti  nad
dveømi
V kostele probíhají ji�
tradiční  akce  ‐  Den
matek,  Noc  kostelù,
Betlémské  svìtlo,
výstavy,  koncerty,
adventní koncerty�

V tento den v kostele vzpomínáme na
zesnulé,  meditujeme,  zapalujeme
svíèku� Bývá zde výstava fotografií
nebo jiných dìl.

Èlenové  Spolku  ji�  radiènì  do  kostela
pøivá�ejí  Betlémské  svìtlo.  Bìhem
adventních  nedìlí  je  otevøena  výsta
va  betlémů  ‐  zapůjčených  nebo
vyrobených místními lidmi nebo dìtmi
ze  �koly  èi  �kolky.  Zváni  jste  také  ji�
pravidelnì na  adventní koncerty.

Advent

Du�ièky

Kostel pøevzat do péèe
v srpnu èleny Spolku
pøátel Osta�ova
V záøí probìhl úklid
kostela  a  drobné
opravy inventáøe
Od záøí do øíjna byly
provádìny práce na
obnovì  osvìtlení
původního  oltáře  ‐
pøedev�ím �lo o nové
rozvody  elektro,
poøízeno  bylo  také
nové osvìtlení, které
bylo  instalováno po
obvodu oltáøe
Listopad 2011 ‐ oltář
slavnostnì rozsvícen
bìhem  benefièního
koncertu  sboru
CANTEMUS



Ginevra, hrající vlastní písnì a balady, vznikla na jaøe roku 1997. Jejich pùsobi�tìm je mìsto
Pøíbram. Název  si vypùjèili z dob rytíøù kulatého stolu od skotské královny Ginevry, nebo�
zaèátky  byly  naklonìny  právì  irským  a  skotským melodiím.  Postupnì  zaèali  tvoøit  písnì
vlastní  a  proto�e  èeská  historie  je  studna  bezedná  a  rùzných  pøíbìhù,  historických
dokumentù i povìstí je mnoho, bylo z èeho vybírat. Nutno podotknout, �e opìvovat dobu
minulou  je  opravdu  øehole  a  to  hlavnì pro  její  krutost,  nìkdy  a� morbiditu.  Snad proto
v jejich písních zaznívá èasto pesimistický tón.
V�e v�ak  je o hudebním aran�má, o pocitech autorù  jak textu,  tak  i hudby. Sna�í se, aby
jejich  hudební  pohled  do  historie  byl  pro  posluchaèe  srozumitelný,  snadno
zapamatovatelný.  Pro  uvolnìní  od  nikterak  rù�ových  témat,  øadí  k  repertoáru  i  písnì
skoèné,  kramáøské  a  �ertovné.  Pøi  koncertech  se  oblékají  do  dobových  kostýmù,  které
pomohou pøiblí�it atmosféru a vrátit nás o nìjaké to století zpìt.

zpívají a hrají:

Václav Plecitý
kytara, mandolína, zpìv
vedoucí skupiny
Romana Plecitá
flétny, kornamúza, krumhorn, zpìv
Václav ,,Kenny" Nekolný
kytara, zpìv
Eva Èechová
bodhrán, krakù�, conga, zpìv
Libor Tau�
basová kytara,  zpìv
Václav Pikrt
housle, zpìv, tristique.

Folk‐rocková kapela Liberec
Hráli  ji�  na  loòských  poutních  slavnostech

Liberecký  soubor  historického  tance  Villanella  se  zabývá
dvorskými tanci z období gotiky, renesance, raného baroka a
rovnì� tanci z lidového prostøedí. V bohatém repertoáru se
nacházejí  autentické  rekonstrukce  tancù  pøedních
evropských panovnických dvorù i jejich vlastní choreografie.
Repertoár  tvoøí  pøes  60  tancù.  V  souèasné  dobì  vedou
soubor  o  deseti  èlenech  Vlaïka  Baro�ová  a  Franti�ka
Párysová.

Spoleèenství  muzikantù  a  pøátel  staré  hudby Musica  Viva  je  pestré
sdru�ení hudebníkù,  kteøí propadli  kouzlu dobové hudby. Na  repliky
dobových  nástrojù  hrají  a  zpívají  písnì  od  dob  støedovìku  po
baroko.  Musica  Viva  je  �ivá  muzika,  která  putuje  hudební  krajinou
napøíè staletími od støedovìku po baroko.
Umìleckou vedoucí souboru je Markéta Je�ková

Pokraèování na dal�í stranì



� Najdete zde v pøedstihu informace o plánovaných akcích
� Informace získají ti, kteøí nemají �anci nebo je nechtìjí hledat na internetu
� Rádi bychom zavedli rubriku pro občany ‐ pro vaše připomínky, nápady a postřehy
� Rádi  bychom  uveøejòovali  informace  o  firmách,  které  zde  pùsobí  a  podpoøili  vzájemnou

spolupráci a soudr�nost mezi nimi i místními obèany
� Můžou zde být zveřejňovány místní nabídky ‐ prodej, darování nepotřebných věcí, poptávka,

vypùjèky apod.
� Nabídněte nebo poptejte služby ‐ sekání trávy, živého plotu… Třeba se ozve student, který si

rád přivydělá :‐)
� Rádi  zde  zveøejníme pøípadné námìty  èi  nabídky  týkající  se pomoci  v nouzi  nebo  star�ím

obèanùm (nákupy, slo�ení uhlí apod.)
� Budeme zde zveøejòovat na�e aktivity, do kterých se mù�ete zapojovat. Tøeba poskytnutím

dobových fotografií èi dokumentù, které sbíráme v rámci projektu TOULKY MINULOSTÍ.
� Mù�ete zapùjèit èi nechat zdokumentovat exponáty na výstavy, které jsou poøádány (staré

pohlednice, ruèní práce, tiskoviny týkající se Osta�ova, pùvodní náøadí, stroje aj.)
� Uvítáme Vaše ohlasy, které pomůžou zkvalitnit vzájemnou informovanost i spojení s vámi :‐)

Pøipravujeme:
�  Poznej svého souseda
�  Ankety

KONTAKTY:
Spolek pøátel Osta�ova
Osta�ovská 146
46010 Liberec XXII
Tel.: 777 793 339
Mail: Sp.ostasov@seznam.cz
Spolek.pratel@ostasov.eu

www.ostasov.eu

TIPY:
� Máte nìjakou informaci,

kterou by jste zde chtìli
zveøejnit?

� Máte  téma,  které  vás
zajímá?

� Napi�te nám!

Pokraèování

ÈMUKAØI
Soubor ÈMUKAØI  ("èmuk"  je údajnì místní název bambule na èepici)  se bude na slavnostech
vìnovat dìtem.  Má pro nì  toti� pøipravenou pohádku.
Poèátky souboru se datují okolo roku  1977. Vùdèí postavou byl Jaroslav Ipser, po nìkolika letech
Daniela Weissová a pozdìji Romana Zemenová � v�ichni v souboru setrvávají �ijí v Turnovì.
Za  øadu  let  vytvoøili  �edesátku  drobnìj�ích  i  vìt�ích  kusù  sdru�ených  do  45  inscenací.
Nespecializují se na urèitý, pøedem daný druh loutek, nýbr� hledají pro vyjádøení svých zámìrù
optimální  prostøedky. Nìkdy  jsou  to marionety na drátì, maòásci,  tyèové  loutky  èi manekýni,
nìkdy metaforicky vyu�ívané pøedmìty.Úèastní se pøehlídek, kde jsou velmi úspì�ní.
(Loutkáøská Chrudim, Jiráskùv Hronov).

1982 Nìmecko (NDR), Wismar, Staatliches Puppentheater;
1983 Bulharsko, Vraca 83;
1984 Maïarsko, Békéscaba, VII. Nemzetkozi bábfesztivál;
1985 Portugalsko, Porto, IV. Festival de Teatro Fazer a Festa;
1986 Francie, Logis de lunese Angouléme;
1988 Polsko, Stare Bogadzowice, festival;
1993 Indie, New Delhi, Theatre Olympiad 93.

KNIHOVNA LIBEREC
Zábavné pokusy se Zdendou
Park u kostela (nejen pro dìti): smyslové klamy, vìdecké hraèky, hlavolamy�
Zdenìk Raku�an z knihovny vás zve k pøírodovìdným a fyzikálním pokusùm, u kterých se
pobavíte a podivíte, co je mo�né pøedvést s jednoduchými pomùckami.
Nìkteré jevy mù�ete i sami vyzkou�et!

Tvùrèí dílna s Vlaïkou
Stánek (høi�tì u �koly): paní Vlaïka Sodomková, knihovnice z poboèky v Machnínì,
pøipravila pro dìti i dospìlé tvùrèí dílnu. Vystøihovánky z papíru, rukodìlné práce, zábavné
kvízy o drobné ceny a mnoho dal�ího.

ZÁKLADNÍ �KOLA OSTA�OV
Paní uèitelka Mgr. ��astná, Janáková a dal�í se zapojí do plánovaného programu pro dìti (høi�tì
u �koly), tì�it se mù�ete na soutì�e, hry, malování na oblièej a dal�í aktivity.
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