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AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE ŽIVOTA SPOLKU PŘÁTEL OSTAŠOVA 
Oslavili jsme deset let svého působení a trochu zvolnili… 
     Spolek přátel Ostašova byl oficiálně založen 
koncem roku 2010, ale první akce pro veřejnost, 
tj. kdy o sobě dal vědět, uspořádal až v roce 2011. 
Za reálný vznik spolku proto počítáme tento rok.  
    Ostašovská noc patřila mezi první vlaštovky, a 
protože měla skvělé ohlasy, pořádali jsme ji 
pravidelně každý rok. Kontinuitu přerušila až 
vládní nařízení proti šíření nemoci Covid 19 a 
Ostašov se bohužel musel dva roky obejít nejen 
bez této, ale i mnoha dalších našich akcí. 
     Ostašovská noc totiž není jedinou událostí, 
kterou přispíváme na oživení zdejší komunity či 
obnovu místních tradic. Pravidelně pořádáme 
adventní koncerty, připojujeme se k Tříkrálové 
sbírce, oživili jsme poutní slavnosti, během, 
kterých připomínáme významnou bitvu sedmileté 
války „Bitvu u Liberce“. Zapojili jsme se postupně 
i do celoevropsky pořádaných akcí jako např. 
„Noc kostelů“, „Ukliďme svět“ a během adventu 
přivážíme do kostela „Betlémské světlo“.    

Masopustní tradici jsme v regionu oživili jako 
jedni z prvních a ostašovský průvod masek se 
scénkami a zabijačkovými hody se brzy stal velmi 
oblíbenou a vyhledávanou atrakcí. Dnes je však 
podobných akcí v regionu plno, těžko hledáme 
vhodný termín a taky jsme vám trochu zestárli, 
proto jsme se rozhodli masopust ukončit a ostatní 
akce organizovat v komornější verzi.  
    Kromě vyjmenovaných aktivit se nám podařilo 
navázat kontakt s rodáky z německého Dechowa 
a umístit v Ostašově a okolí informační tabule 
poukazující na zajímavá místa a události. 
     Od roku 2011 máme v péči kostel sv. Vojtěcha, 
na jehož opravy získáváme podporu formou 
dotací, grantů i darů. Vedle kostela jsme 
svépomocí a za účasti několika z vás vytvořili park 
s  průlezkami. Ty již sice dosloužily, ale v letošním 
roce město do parku instaluje průlezky nové, a to 
díky těm, kteří náš projekt podpořili svým hlasem 
v participativním rozpočtu. (phh)  

   
 

 

Oslava 10 let spolku 
    Jak již bylo zmíněno, v loňském roce jsme 
oslavili 10 let našeho působení, a to přímo během 
akce Ostašovská noc, kterou jsme svoji činnost 
zahajovali. Oslavu jsme si užili společně s přáteli            
i sousedy v parku, který jsme si patřičně vyzdobili 
balónky a girlandami a nechyběl ani dort ve tvaru 
našeho loga (viz fotografie v galerii na webových 
stránkách:  www.ostasov.eu).  
     Věříme, že se budeme společně setkávat i 
vzájemně podporovat ještě dlouho a rádi bychom 
připomněli, co se již podařilo změnit: 
 

• opravit věžičku kostela a umístit na ní kříž,  
• vrátit na věžičku hodiny a opravit původní 

hodinový stroj 
• opravit omítky v kostele, rozvést nově 

elektřinu, pořídit nové osvětlení a vymalovat 
• opravit původní harmonium, lustr, věčné 

světlo, vchodové dveře v kostele včetně kování 
• opravit omítky, podlahu, vchodové dveře a 

schody  do sakristie 
• vrátit v kopiích do kostela obrázky křížové cesty 
• opravit kostelní lavice 
• opravit schody na kúr a opěrnou zeď 
• obnovit niky a osadit je novými parapety 
•  opravit stupínek u oltáře 
• z náletem zarostlého pozemku jsme vytvořili 

krásný park a pořídili do něj herní prvky 
• letos budou v parku umístěny nové herní prvky 
• vedle kostela jsme nechali umístit památník 

padlým v bitvě u Liberce 

Ostašovská noc – oslava 10 let od první akce Spolku přátel Ostašova 

PŘIPRAVUJEME: 
ADVENTNÍ KONCERTY 
04. 12. od 17 hodin        Gospel Generation 
                                          (smíšený sbor – gospel) 
11. 12 od 17 hodin          Matylda a Tylda 
                                          (smíšený seniorský sbor) 
18. 12. od 17 hodin        Živý betlém 
                                          (v podání FS Šafrán) 

PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2023 
 

01 - 2023  Tříkrálová sbírka 
04 - 2023  Ukliďme Ostašov 
04 - 2023  Poutní slavnosti 
06 - 2023  Noc kostelů, Ostašovská noc 
12 - 2023  Advent v Ostašově 
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Kostel sv. Vojtěcha v době adventu 2021 

http://www.ostasov.eu/

