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SPOLEK PŘÁTEL OSTAŠOVA 

ÚVODNÍ SLOVO 

 

 

Milí přátelé, příznivci a podporovatelé Spolku přátel Ostašova, 

 

V uplynulém roce jsme se opět v něčem zdokonalili, v něčem poučili, nasbírali jsme další zkušenosti, informace a navázali nová partnerství 

či přátelství. Zorganizovali jsme dnes již pro Ostašov a blízké okolí tradiční akce - Ostašovský masopust, Ostašovské poutní slavnosti 

s ukázkou Bitvy u Liberce, Ostašovskou noc a nechyběly ani Adventní koncerty v kostele sv. Vojtěcha spojené s výstavou betlémů.  

Pokračovali jsme v pátrání po minulosti, získali nové materiály a podklady. Pozvali jsme poprvé do Ostašova starousedlíky, kteří odešli po 

roce 1945 z Liberce a dnes žijí na severu Německa v obci Dechow.  

Navázali jsme partnerskou spolupráci se sdružením malířů z Horní Lužice a vytvořili projekt, jehož součástí byla výstava obrazů těchto 

umělců. Během jejich návštěvy Liberce a našich akcí vznikaly inspirace pro nová díla, která byla následně vystavena v exkluzivních 

prostorách radničního sklípku. Mimo architektury budov jste mohli mezi obrazy najít i náš masopustní průvod nebo kostelík. V rámci tohoto 

projektu byly vyrobeny trojjazyčné informační tabule, které vás zavedou na 8 zajímavých míst v Ostašově a byly vytištěny trojjazyčné 

brožury „Ostašovský masopust“ a „Bitva u Liberce“. 

Nadále se věnujeme péči o kostel sv. Vojtěcha. V letošním roce se podařilo opravit věčné světlo, původní lustr a původní hodinový stroj, ke 

kterému byly pořízeny dva nové ciferníky. Vše za podpory Nadace Preciosa, Nadace OF místních firem či jednotlivých občanů i díky 

podpoře Vás všech, kteří navštěvujete naše akce nebo pomáháte s jejich organizací. 

Přeji nám, abychom měli stále tolik elánu, síly i podpory a mohli pokračovat nejen v oživování tradic, péči o kostel, ale také v oživování 

komunitního života v této části Liberce. 

 

Pavla Haidlová, předsedkyně SPOLKU PŘÁTEL OSTAŠOVA 
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SPOLEK PŘÁTEL OSTAŠOVA 

INFORMACE O ORGANIZACI 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLEK PŘÁTEL OSTAŠOVA - byl založen 5. listopadu 2010, aktivní činnost pak zahájil v dubnu následujícího roku. 

Spolek je dobrovolným sdružením občanů, které spojuje zájem o kulturní a historické dědictví, o aktivní zapojování občanů do 

místního společenského, kulturního a volnočasového dění  a dále také dále zájem o ochranu přírody i krajiny zejména v části 

území Liberec  - Ostašov, Horní Suchá a Karlinky.  
 

V září 2011 byl zahájen dlouhodobý projekt "Toulky minulostí", jehož prostřednictvím se členové Spolku snaží seznamovat 

místní obyvatele s historií Ostašova a jeho okolí. Občané i místní škola se do programu postupně zapojují a tak se daří 

získávat další historicky cenné - někdy zcela neznámé - informace nebo podklady. Koncem roku 2011 se díky tomu podařilo 

vyhledat původní obyvatele, kteří z Ostašova - tehdejšího Berzdorfu odešli po II. sv. válce do německé vesničky Dechow 

(jednalo se o 40 místních rodin - 108 osob). V roce 2012 došlo k setkání s těmito občany a k navázání spolupráce s tamním 

občanským sdružením.  

Mezi zajímavá místa Ostašova patří pozůstatky velkého zajateckého tábora, který byl v Ostašově zbudován během I. sv. války 

tzv. "Vojenský hřbitov". Zásadní měrou se do historie Ostašova a jeho okolí zapsala také Sedmiletá válka. Jedna z 

významných bitev totiž proběhla přímo na zdejších polích. Místní občané byli později za útrapy spojené s touto válkou 

finančně odškodněni a za tyto prostředky nechali v Ostašově (dnešní Horní Suché) vystavět kostel, který zasvětili sv. 

Vojtěchovi. 
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   SPOLEK PŘÁTEL OSTAŠOVA 

LIDÉ V ORGANIZACI 
 

 

V roce 2013 měl Spolek přátel Ostašova 30 členů, kteří pocházejí převážně z Ostašova a okolí. Schůze členů je 

nejvyšším orgánem spolku a schází se pravidelně každou první středu v měsíci. Rozhoduje o směřování 

organizace, plánovaných akcích, hospodaření, způsobu a naplňování cílů a činností spolku.  

Statutárním orgánem je pětičlenný výbor. Členové výboru i revizorka vykonávají své funkce dobrovolně bez nároku 

na odměnu. Výbor spolku činí strategická rozhodnutí, společně s revizorkou dohlíží nad fungováním organizace. 

V roce 2013 pracoval výbor ve složení: 

 

VÝBOR SPOLKU: 

Předsedkyně   Pavla HAIDLOVÁ 

Místopředseda  Jaromír NOVÁK 

Jednatelka   PaeDr. Blanka BEKOVÁ 

Jednatel   Jaroslav SVOBODA 

Jednatel   Ladislav HAIDL 

 

REVIZOR SPOLKU:  Marcela SVOBODOVÁ 
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SPOLEK PŘÁTEL OSTAŠOVA 

PÉČE O KOSTEL SV. VOJTĚCHA 
  

  

  

 

 

 

KOSTEL SV. VOJTĚCHA – v Ostašově je od srpna r. 2011 v péči našeho spolku a členové se podle svých možností snaží 

dokumentovat jeho historii a zajišťovat údržbu i potřebné opravy. V dnešní době je největším problémem získat na opravy 

dostatek finančních prostředků, proto jsou oslovovány různé nadace i soukromé firmy nebo využívány různé dotační 

programy. Pro záchranu a zviditelnění kostela jsou také pořádány různé benefiční koncerty nebo divadelní představení apod. 

V roce 2011 bylo za pomoci členů Spolku renovováno a opraveno věčné světlo a dále opravena a zrekonstruována část 

osvětlení oltáře v kostele. Odborné práce provedl Ladislav Haidl. V roce 2012 byly provedeny opravy většího rozsahu. 

NADACE OF věnovala prostředky na zakoupení materiálu a umožnila tak provést částečnou sanaci vnitřních omítek, 

NADACE Preciosa poskytla prostředky na zakoupení nového osvětlení, firma JAKUB, a.s. a soukromé osoby pak věnovaly 

sponzorské dary, které z velké části pokryly náklady na nové rozvody elektřiny. Město Liberce částečně financovalo opravu a 

renovaci vchodových dveří. Práce provedli členové spolku ve spolupráci s místními odborníky a řemeslníky. 

V roce  2013 byla renovována naddveřní část vchodových dveří, NADACE Preciosa věnovala prostředky na renovaci 

původního lustru - práce provedly žákyně ZUŠ v Kamenickém Šenově pod vedení pana prof. Siebera, instalaci, převozy apod. 

zajišťovali členové spolku a místní odborníci. V roce 2013 byly započaty práce na renovaci a opravě kostelních hodin, 

pořízeny nové ciferníky - finančně podpořeno NADACÍ OF. Odborné práce provedl p. Tomislav Plzenský. 
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SPOLEK PŘÁTEL OSTAŠOVA 

PARK U KOSTELA 
 

Park vznikal v projektu nazvaném "Park u cesty" v rámci podpory nadace O2 "Thing Big". Spolek přátel Ostašova se stal 

patronem projektu a od května roku 2013 převzal správu nad tímto nově vzniklým veřejným prostorem.  

Prostor je naproti kostelu sv. Vojtěcha. Místní občané a členové spolku park udržují a postupně do něj dosazují další květiny, 

keře a pečují o průlezku pro děti i lavičky. Původně neudržované místo - dnes vzhledný park, který je hojně využíván.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Stav v roce 2011 

         

Současný stav 
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SPOLEK PŘÁTEL OSTAŠOVA 

TRADIČNÍ AKCE 

 

 
 

 

 

 

 

Spolek pořádá v Ostašově akce, z nichž se některé staly již tradicí: 

Rok zahajuje OSTAŠOVSKÝ MASOPUST, který byl v našem kraji pravidelně realizován, ale nemáme o něm písemné 

doklady. Jeho paměť se ale zachovala ve vzpomínkách starousedlíků. Další tradiční akcí jsou OSTAŠOVSKÉ POUTNÍ 

SLAVNOSTI, které připomínají slavnosti, kdy se lidé scházejí k oslavě významné církevní osobnosti. V Ostašově jsou 

pořádány ke cti sv. Vojtěcha, kterému je zasvěcen místní kostel. Významnou událostí spojenou se slavnostmi je BITVA U 

LIBERCE, která se odehrála na ostašovských polích 21. dubna roku 1757. 

Pro mladé je před prázdninami pořádán letní festival nazvaný OSTAŠOVSKÁ NOC, na kterém se představují místní kapely či 

jiná uskupení. Během adventu můžete do kostela zajít na ADVENTNÍ KONCERTY nebo shlédnout VÝSTAVU BETLÉMŮ. 

Účastníme se i celoevropských akcí pořádaných jinými subjekty: UKLIĎME SVĚT, NOC KOSTELŮ, DNY EVROPSKÉHO 

DĚDICTVÍ, před Štědrým dnem přivážíme do kostela BETLÉMSKÉ SVĚTLO. 

Mimo to se scházíme a udržujeme tradice v podobě společné tvorby kostýmů i scénáře na masopust, barvíme kraslice, 

pleteme pomlázky, vytváříme jarní, podzimní či vánoční dekorace, kterými zdobíme své domovy i kostel při slavnostních 

příležitostech. 
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.SPOLEK PŘÁTEL OSTAŠOVA 

OSTAŠOVSKÝ MASOPUST 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTAŠOVSKÝ MASOPUST začíná setkáním maškar a místních obyvatel u kostela sv. Vojtěcha. Masky a sousedé se baví a 

čekají na příchod Hejtmana, kterého následně žádají o povolení k radovánkám a zábavě. To je jim uděleno a masky poté 

prochází vesnicí. Každá maškara má nějaký význam a úkol, Medvěd přináší do domu plodnost, Slaměný úrodu, Ras 

uzdravuje domácí zvířata apod. Po celou cestu je hospodářům nabízena k prodeji Kobyla, Cikánka vykládá osud z ruky a 

Kominík přináší lidem štěstí v podobě šmouhy na tváři. Během návštěv jednotlivých stavení masky tančí a bývají 

pohoštěny.  Po celou dobu hraje živá muzika.  

Na konci průvodu je Postavena Kobyla před soud - maškary na ní svádějí všechny nepravosti a problémy, které v Ostašově 

nastaly. Na jedné straně má obhájce, na druhé žalobce. Nakonec je Kobylka za své hříchy odsouzena k popravě a usmrcena. 

Protože jsme mírumilovní a máme Kobylku rádi,  za pomoci léčivého nápoje jí oživíme a společně tančíme a bavíme se v 

místní restauraci do pozdních hodin. 

Průvodu masek se v Ostašově účastní návštěvníci z blízkého i vzdálenějšího okolí. Letošními hosty byli členové partnerského 

sdružení Oberlausitzer Kunstverein eV., kteří nás na oplátku pozvali na oslavu Masopustu do Německa.  
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SPOLEK PŘÁTEL OSTAŠOVA 

OSTAŠOVSKÉ POUTNÍ SLAVNOSTI 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTAŠOVSKÉ POUTNÍ SLAVNOSTI jsou pořádány ke cti sv. Vojtěcha. Zahájeny byly slavnostní mší, po které následoval 

bohatý program. Nejprve pohádka pro děti v podání souboru SPOJÁČEK, po které byl na školním hřišti připraven další 

program – malování na obličej, soutěže, kvízy, hry a rukodělné dílny. Pomoc při organizaci nabídly učitelky základní školy.  

V kostele bylo možné shlédnout výstavu fotografií. Během odpoledne v jeho interiérech zazněly písně v podání ženského 

sboru CANTEMUS. V parku u kostela předvedli několik ukázek historických tanců členové souboru VILLANELA a mezi 

jednotlivými vystoupeními hrála skupina NÁHODNÉ SETKÁNÍ. 

Nechybělo občerstvení v podobě domácích koláčků, zabijačkové hody, návštěvníci si také mohli zakoupit upomínkové 

předměty (keramický kostelík, pexeso „Ostašovský masopust“ apod.). Součástí slavností byla ukázka historické Bitvy u 

Liberce a bylo tedy možné navštívit i dobový vojenský tábor. Jde o významnou bitvu Sedmileté války a možná Vás zarazí, proč 

byla připomenuta právě v rámci poutních slavností? Za utrpení spojená s bitvou získali místní občané odškodnění a za tyto 

peníze nechali vystavět nejprve dřevěnou kapli a později zděný kostel, který zasvětili sv. Vojtěchovi. Stavba kostela a bitva 

spolu tedy velmi úzce souvisí. 



 

 

10 

 

SPOLEK PŘÁTEL OSTAŠOVA 

BITVA U LIBERCE 
 

 

 

 

 

 

 

BITVA U LIBERCE byla jednou z nespočtu střetů během Sedmileté války (1756 1763), která se odehrávala na 

nepředstavitelné ploše, v Evropě, Americe, Asii, Africe i na oceánech, a je tudíž právem považována za první celosvětový 

válečný konflikt. Na jedné straně stála koalice států Rakousko, Francie, Rusko, Švédsko, Španělsko, Sasko, Neapol a Sicílie, 

Sardinie - na druhé straně Prusko, Velká Británie, Hannoversko, Portugalsko, Hesse-Kassel, Brunšvicko. Jako u všech válek 

šlo o území a vliv. Rakouská císařovna Marie Terezie chtěla na Prusku získat zpět Slezsko, k čemuž využila spojenectví 

s Francií. 
 

Bitva trvala asi půl dne. Rakušané ztratili celkem 874 mužů, ztráty na straně Prusů činily celkem 643 mužů. Ranění byli 

odvezeni do lazaretu, který byl  zřízen v libereckém zámku a okolních budovách, mrtví pohřbeni vedle kostelíka v Janově Dole 

a na kraji lesa pod Ještědským hřebenem. 
 

Ukázky bitvy v Ostašově se zúčastnili členové dobrovolných vojenských spolků z Čech, Německa i Polska v počtu cca 120 

vojáků. Příprava na zhruba hodinovou ukázku bitvy, kde proti sobě stála vojska Pruska a rakouských dědičných zemí trvala 

několik týdnů. Akci navštívily cca 2 tisíce návštěvníků. Boje probíhaly na autentickém území a při odchodu z místa konfliktu 

měli diváci většinou úsměv ve tváři. Rádi bychom rekonstrukci bitvy zopakovali, ovšem všechno bude záviset na tom, jestli se 

nám podaří oslovit dostatek sponzorů.  
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SPOLEK PŘÁTEL OSTAŠOVA 

TOULKY MINULOSTÍ 

 
 

¨ 

  

 

 

 

TOULKY MINULOSTÍ – zde se snažíme podrobněji zmapovat historii území Horní Suché, Ostašova i Karlinek a oživit také 

staré místní zvyky i tradice. Jakékoliv zaznamenané vzpomínky, získané informace, fotografie, kroniky i jiné materiály týkající 

se zmíněného území nám mohou přiblížit dávné příběhy i zvyky místních obyvatel - našich předků či dokonce příbuzných. 

Navštěvujeme starousedlíky, kopírujeme a skenujeme získané podklady, spolupracujeme s dětmi a učiteli z místní základní 

školy. Děti samy pátrají po minulosti, zjišťují nové informace od svých příbuzných nebo rodičů a jsou zapojeny do podprojektu 

"Ostašov zdraví Dechow". Dechow je vesnice na severu Německa, kam se v roce 1945 odstěhovalo 40 ostašovských rodin 

(108 lidí). Dnes tam žijí už jen dva „praví“ Ostašováci - pan Karl Wachtel, Kurt Demuth.  

Počátkem října 2013 navštívil pan Demuth, děti pana Wachtela a další zástupci obce Dechow Ostašov a staly se mj. i hosty 

besedy s veřejností a dětmi. Na besedě pokládaly děti Dechowákům otázky týkající se jejich dětství a vzpomínek, které mají 

spojené s Ostašovem. Syn kronikáře - pana Karla Wachtela (ve své první kronice zmiňuje odchod Ostašováků i těžké začátky 

v Dechowě), předal dětem dárky a zmíněnou Kroniku. Děti předaly dopis, který pro p. Wachtela samy napsaly v němčině.  

Během slavnostního přijetí na liberecké radnici předal předseda občanského sdružení z Dechowa pan Bernard Hotz Spolku 

přátel Ostašova dar na opravy kostela sv. Vojtěcha ve výši 1000 Eur.   
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SPOLEK PŘÁTEL OSTAŠOVA 

OSTAŠOVSKÁ NOC 
 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

OSTAŠOVSKÁ NOC je letní festival, na kterém dostávají prostor regionální kapely a to jak známé tak i ty neznámé – 

začínající. V roce 2013 byla nabídka velmi lákavá.  

Dopoledne oživilo představení pro děti i dospělé v podání skvělého hereckého uskupení SOLDATES. Děti se mohly po 

vystoupení věnovat hrám, soutěžím a tvořit drobné výrobky. Odpolední program zahájil soubor bicích nástrojů ARIES, po 

kterém čekalo na návštěvníky akce vystoupení známé liberecké kapely TĚLA. Ani tady nechyběla dobrá nálada, vychlazené 

pivo, grilovaná klobása a domácí koláče.  
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SPOLEK PŘÁTEL OSTAŠOVA 

ADVENT V KOSTELE SV. VOJTĚCHA 
 

 

 

 

 

  

 

 

ADVENT V OSTAŠOVĚ začíná již několik let rozsvícením vánočního stromku před školou a koncertem dětí v kostele sv. 

Vojtěcha. Hned první adventní neděli si mohli návštěvníci poslechnout staročeské roráty, které zazněly v podání pana 

Michaela Pospíšila. Další neděli zněla v kostele folková hudba v podání tria, které si říká LADYBIRDS (Berušky). Největší 

návštěvnost měl tradičně sbor GENERACE GOSPEL CHOIR, kdy máme nejen problém s tím, aby se vešli do kostela všichni 

návštěvníci, ale také účinkující, kterých bývá přes 20.  

Před koncerty je zpřístupněna výstava betlémů, některé z nich jsou skvosty, které zapůjčily místní. Největší zájem dětí se však 

upírá na pohyblivý betlém, který byl sestaven a představen v tomto roce poprvé. 

Před Štědrým dnem přivážíme do kostela Betlémské světlo, odkud si ho děti s rodiči odnáší v lampičkách do svých domovů. 

Po štědrovečerní večeři se členové spolku a příznivci setkávají v kostele, kde vzájemně ochutnávají cukroví a zpívají společně 

koledy. První svátek vánoční je sloužena slavnostní mše. 

Těsně před půlnocí na Nový rok připravujeme pro místní oheň a malý ohňostroj v parku, kde se setkáváme, abychom si připili 

na Nový rok. 
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SPOLEK PŘÁTEL OSTAŠOVA 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 2013 
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SPOLEK PŘÁTEL OSTAŠOVA 

SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-Best, s.r.o.    výroba a zpracování foto-audio-video 

Alexandr Kendik JUNIOR pečivo na poutní slavnosti 

ANAON, o.s. sponzorský dar na činnost  

ČS - německý fond budoucnosti návštěva rodáků z Dechowa   

EUROREGION NISA – Cíl3 Oživování tradic a kulturního dědictví (informační tabule, brožury)   

GASTRON - Vaníčková Zuzana poutní slavnosti – stravování vojáků 

JAKUB a.s.   elektroinstalace kostel 

KB Design reklama s.r.o. reklamní materiály 

Krajský úřad Liberec Záštita a finanční podpora - Bitva u Liberce 

LESY ČR   sponzorský dar - poutní slavnosti   

Magistrát města Liberec příspěvek na opravu a renovaci vchodových dveří (kostel) 

  podpora části akcí z kult. a vzděl. fondu města 

MELICHAR s.r.o. park u kostela 

NADACE OF   sponzorský dar - oprava kostelních hodin 

NADACE Škola hrou betlémy, Den Matek 

NADACE Preciosa sponzorský dar - oprava původního lustru (2013) 

Toufar CK, s.r.o.  sponzorský dar na činnost 

Žižková Jana   sponzorský dar na činnost  



 

 

16 

 

SPOLEK PŘÁTEL OSTAŠOVA 

KONTAKTNÍ INFORMACE 

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: 
  

IČ (ID Nr.): 228 498 40 neplátce 

Zápis ve spolkovém rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl L, vložka 7446 

Sídlo (ulice, PSČ, město): Ostašovská 146 46010 Liberec XXII 

Telefon: +420 777 793 339 (CZ) +420 777 793 337 (DE) 

Mail: sp.ostasov@seznam.cz spolek.pratel@ostasov.eu 

Web: www.ostasov.eu 

 
Facebook: www.facebook.com/spolekpratelostasov  

 
 

BANKOVNÍ SPOJENÍ 
  

RAIFFEISENBANK č. účtu: 651 051 5001 kód banky: 5500 
 

REVIZNÍ KOMISE 
   

Předsedkyně:    Marcela Svobodová     +420 728 151 255    marcela.svobodova@ostasov.eu 

Místopředsedkyně:    Iva Mrhalová 
  

Členka:    Hana Lexová 
   

 

 

 

 

STATUTÁRNÍ ORGÁN 
   

Předsedkyně: Pavla Haidlová +420 777 793 339 pavla.haidlova@ostasov.eu 

Místopředseda: Jaromír Novák +420 725 079 152 jaromir.novak@ostasov.eu 

Jednatelka: Blanka Beková +420 604 490 358 blanka.bekova@ostasov..eu  

Jednatel (DE): Ladislav Haidl +420 777 793 337 ladislav.haidl@ostasov.eu 

Jednatel: Jaroslav Svoboda +420 722 548 200 jaroslav.svoboda@ostasov.eu 
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