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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 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, Den matek a nechyběly ani adventní koncerty v kostele sv. Vojtěcha spojené s výstavou 
betlémů. Zapojujeme se také do nadnárodních akcí jako např. Noc kostelů, Betlémské světlo nebo Ukliďme svět. 

Pokračovali jsme v pátrání po minulosti, získali nové materiály a podklady. Jeli jsme již podruhé na návštěvu do Dechowa za starousedlíky, 
kteří odešli po roce 1945 z Liberce – Ostašova a Karlinek.  

Nadále se věnujeme péči o kostel sv. Vojtěcha. V letošním roce jsme se díky finanční podpoře města Liberec (majitele objektu) pustili do 
větší opravy a to konkrétně opravy věžičky, která spočívala v novém oplechování a výměně staré krytiny za novou. Díky tomu se na vrchol 
kostela také vrátil kříž a makovice, do které byly umístěny předměty jako vzkaz dalším generacím. V rámci opravy byl sejmut z věže zvon, 
který věnovala kostelu paní Pohlová z Ostašova. Ten je dnes vystaven vedle oltáře spolu s opraveným hodinovým strojem. Členové spolku 
se dále také věnují péči o park u kostela.  

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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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme vše
sboru dobrovo
si této podpory

m jednotlivcům,
olných hasičů a 
y a projevené dů

S

, rodinám, organ
dalším, kteří js

ůvěry vážíme. 

SPOLE

nizacím, firmám
ou jmenovaní n

EK PŘ

m, nadacím, měs
na webu www

ŘÁTEL
SPONZ

stu Liberec, Libe
w.ostasov.eu

L OST
ZOŘI A POD

ereckému kraji,
u pod záložkou

TAŠOV
DPOROVAT

 místní škole, š
 „poděkování“. 

15 

VA 
TELÉ 

kolce, 
Velmi 



 

 

16 
 

 

SPOLEK PŘÁTEL OSTAŠOVA 
KONTAKTNÍ INFORMACE 

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
IČ (ID): 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 


