
Okrašlovací spolek Horní Řasnice-Srbská, 

IČO : 077 30 535 

Výroční zpráva o činnosti spolku za rok 2020 

 

1. Beseda Jiřinky, kytičky našich babiček.  
 
Jednalo se o první akci, proběhla v měsíci únoru. Přednášet nám přijel z Raspenavy Ing. Dvořák. 
Spolupráci s ním a jeho paní jsme navázali v roce 2019, kdy našemu spolku věnovali jiřinky na 
Jiřinkovou zábavu. Těšili jsme se na výlet a nákup cibulek, Bohužel se tak v nouzovém stavu nestalo. 

 

2. Kulturně kolem kulturního domu I.,II. 
 

Protože nechceme opravovat jen památky, ale záleží nám na veřejném prostoru jako takovém, 
uspořádali jsme v únoru a březnu s obcí dvě besedy mapující prostor kolem kulturního domu, názory 
zastupitelů i občanů. Ke spolupráci jsme přizvali Ing. arch. Ladislava Davida z Liberce. Ten zpracoval 
návrh proměny. Zastupitelé tento návrh neodsouhlasili. Architekt David nás upozornil, že budova má 
mnoho svých problémů a nedostatků, které by bylo třeba řešit dříve než její okolí. To však je v rukou 
zastupitelů obce. My jsme uspořádali sousedské odpoledne  Kulturno po III. – pohádka, hudba, 
beseda. Více není momentálně v našich silách. Obec si z celého projektu vybrala jediné téma – 
parkoviště. Na tom bude pracovat, pokud získá dotaci, v roce 2021. 

 

3. V květnu proběhla odložená výroční schůze.  
 
Přijali jsme nové členy : 
Janu Chanton,  Helenu Horkou, Jitku Vobořilovou, Marcela Svobodu. 
Marcel Svoboda v prosinci ze spolku vystoupil. Ve spolupráci s firmou FreeArt – Romanem Pirochem 
– vznikl znak spolku. Skrývá v sobě symboliku. Hledáme staré zapomenuté šperky, které chceme 
opravit  a nové krajině  připnout .  

 

4. V červnu jsme se účastnili dalšího setkání okrašlovacích spolků Frýdlantska.  
 

Tentokrát V Novém Městě pod Smrkem – v sídle firmy Cis systems s r.o.  Novoměstský okrašlovací 
spolek připomínal 130. výročí založení původního německého spolku. Tato setkání jsou zdrojem 
inspirace, navazování přátelských vztahů i prostorem k výměně zkušeností. Těch mají novoměstští 
opravdu hodně a rádi se o ně dělí. Mimo jiné obnovují Starou slezskou poutní cestu do Hejnic. Naší 
snahou je připojit se k nim v Ludvíkově pod Smrkem s naší Mariánskou poutní cestou. 

 



5. Pohádková Řasnička. 
 

V březnu jsme chtěli děti přivést k prameni naší řeky Řasnice, za vílou Řasničkou. To, bohužel, 
v nouzovém stavu nebylo možné. Vyznačili jsme proto jen cestu pro rodinnou vycházku. Jestli rodiče 
naší iniciativu využili, nevíme. Každopádně jsme se k víle Řasničce vrátili v červenci na Kulturnu po III., 
kdy si děti mohly s naší členkou Helenkou Horkou víly vyrobit. 

 
 

6. V letošním roce proběhla tato pohádková představení: 
 Kulturno po III. – O slepičce a kohoutkovi – Divadlo Na Kliku – kulturní dům  - OS 
 Pouť na Srbské – Barevná pohádka – Divadlo Rolnička –  J. Enochová  – kaplička  –  OS 
 Mariánská let. slavnost  – O pyšné žirafě – Divadlo Matýsek  –  Vaňkov  – kulturní dům  –  

OS + SPOKHŘ 
 Loučení s létem -  Dračí pohádka -    Divadlo Rolnička – J.  Enochová – fotbal. hřiště – OS 

+ Obec HŘ 

 

7. Společenské akce pro dospělé.  

Proběhlo pouze Kulturno po III. 

 

8. Kaplička. 

Vešli jsme v jednání s NPÚ Liberec – Mgr. Eliškou Poloprudskou, která vypracovala podklady pro 
žádost o zapsání kapličky mezi kulturní památky ČR. Obec uznala důležitost tohoto kroku a se 
zápisem též souhlasila. Spolek pátral po historických listinách, které byly nalezeny v kopuli věže 
jindřichovického kostela. Byli jsme úspěšní a dnes má spolek k dispozici i překlad těchto listin 
z německého jazyka. Další zdroje informací objevil náš spolupracovník novinář pan Stanislav Beran 
v archivech v Rakousku, Německu i v Americe. Potvrzují navzájem fakta v listinách obsažená, proto 
dnes víme, že kaplička byla postavena manžely Leglerovými v roce 1863 a katolickou komunitou 
v roce 1867 byla  přistavěna vyšší přístavba. Ušetřili jsme tím obci peníze za stavebně historický 
průzkum. Budeme pracovat na dalších krocích – projektová dokumentace, hledání dotací a grantů na 
obnovu. Obec požádala SPF o převod pozemků přiléhajících ke kapličce do svého vlastnictví. 

Svatba v kapličce – po dlouhých letech kaplička uvítala svatebčany. 

 

 

9. Madona ze Srbské.  

Podařilo se nám odeslat žádost o grant na Ministerstvo kultury ČR. Pokud budeme úspěšní, může 
restaurování proběhnout v roce 2021. Finance na spoluúčast nám svěřili bývalí obyvatelé Srbské. 
Dnes již víme, že sochu na podnět své ženy nechal vyřezat pan Legler. A byla to právě socha Madony, 
která pak dala vzniknout i kapličce.  



 

10. Pouť na Srbské. 

Proběhla podruhé, s bohatým kulturním programem. Po poutním dopoledni, proběhlo úspěšně i 
kulturní odpoledne. Pohádka, koncert Markéty a Jana Nikendey, skupiny Vltavín a závěr patřil 
Basistově Dobré Společnosti. Propagaci nám poskytly České dráhy. Poprvé byla vyznačena Malá 
poutní cesta Sněženka z Jindřichovic, od zastávky Skanzen ke kapličce. 

 

11. Členství v Masifu. 

Máme lepší přehled o dotacích. Informace od našeho spolku pomohly obci získat dotaci na nákup 
nábytku pro sál kulturního domu. Dále se nám podařilo pozvat polskou regionální televizi na natáčení 
pozvánek na Mariánskou letní slavnost i Pouť na Srbské. Návštěvníků z Polska zvolna přibývá. 

 

12. Propagace. 

Informace o naší činnosti si mohli přečíst i čtenáři Mladé Fronty Dnes a v několika německých 
novinách, díky spolupráci s novinářem panem Stanislavem Beranem. Navázali jsme kontakt též 
s Libereckou filmovou kanceláří a kaplička je vedena na seznamu míst, které jsou produkcím celého 
světa v našem kraji nabízeny. 

 

13. Obnova křížku u obecního úřadu. 

Našim prvním velkým okrašlovacím úspěchem je obnova křížku u obecního úřadu.  Dokázali jsme to 
společně: pomocí dotace od Libereckého kraje,  daru od firmy CiS systems s.r.o v Novém Městě pod 
Smrkem, dary hodných lidí z benefičních akcí,  se spoluúčastí obce.  Obec navíc odstranila poničený 
podstavec, který nám věnovala firma pana Petra Zejkana a vybetonovala druhý. Starosta i pracovníci 
obce se zapojili při osazování zrestaurovaného  křížku. Obec provedla i zakončovací práce. Náš spolek 
upraví na jaře prostranství naproti křížku. Restaurování se dílnám  pana Nikendeye  a pana Wagnera 
moc povedlo a patří jim velký dík. Žehnání proběhlo v rámci Mariánské letní slavnosti arciděkanem 
Radkem Jurnečkou. O hudební doprovod se postarala zpěvačka Kaya z Jindřichovic s dcerou Sárou. 
Napekli jsme koláčky, křížek ozdobili a společně se radovali. 

 

14. Křížek u kostela. Okrášlení hřbitova. 

Velkou komplikací bylo pro náš spolek zrušení krajských dotací na obnovu drobných památek 
v krajině v roce 2020. Cesta, jak práci provést, neztratit grant od Nadace OF, se ukázala až na podzim. 
Přišlo nám líto věnovat se pouze obnově kříže a neproměnit i jeho okolí. Napsali jsme projekt  
V jedné hospodě na nocleh pán nepán se sejdem II. a grant z programu Dokážeme víc jsme od České 
spořitelny ve spolupráci s Nadací Via získali.  Spolupráci nám přislíbila pracovnice frýdlantské pobočky 
paní Jana Lenhartová. Návrhy na novou zeleň zpracovává paní Alice Werznerová z Jindřichovic pod 



Smrkem. Na podzim se podařilo restaurování kamenného podstavce sochařem Martinem Wagnerem. 
Díky jeho spolupracovníkům máme opět i překlad německého textu a věnování. Projekt bude 
pokračovat na jaře sázením zeleně a doufáme, že bude završen srpnovým požehnáním křížku. 
Spolupráce s obcí je pro nás klíčová. I proto se účastníme každého veřejného Zastupitelstva obce. I 
my jsme pro obec důležitým partnerem. To je patrno i z následujících údajů. 

 

15. Hospodaření. 

Okrašlovací spolek Horní Řasnice - Srbská: IČ 07730535 Rok: 2020  
 

    ROZVAHA 
  

    číslo účtu Název účtu Počáteční stav Koncový stav 
Aktiva       

211 Peněžní prostředky v pokladně 12 152,00 972,00 
221 Peněžní prostředky na účtech 80 778,50 37 982,89 
261 Peníze na cestě 0 0,00 

Aktiva celkem   92 930,50 38 954,89 
        
Pasiva       

321 Dodavatelé 0 0,00 

346 
Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním 
rozpočtem 71 242,50 30 000,00 

911 Fondy 21 688,00 8 954,89 
Pasiva celkem   92 930,50 38 954,89 
Hospodářský výsledek za období     0,00 
 
 
VÝSLEDOVKA 

   
    číslo účtu Název účtu Počáteční stav Koncový stav 
Náklady       

518 Ostatní služby 0 239 050,11 
558 DDHM 0 0,00 

Náklady celkem   0 239 050,11 
        
Výnosy       

648 Zúčtování fondů   64 060,11 
691 Provozní dotace   174 990,00 

Výnosy celkem   0 239 050,11 
Hospodářský výsledek za období     0,00 

 

 

 



Nepeněžité  dary: 

- Podstavec pod křížek u obecního úřadu  - od pana Petra Zejkana  
- Okopání okolí kapličky a drenáž – od pana Petra Fisenka  

Získané granty a dotace v roce 2020: 

- 50.000 Kč - ČS z programu Dokážeme víc ve spolupráci s Nadací Via 
                      20.000 Kč již investováno do kamenného podstavce křížku u hřbitova 

- 20.000 Kč – firma CiS systems s. r.o. Nové Město p/S. 
                      Investováno do obnovy křížků u obecního úřadu a u hřbitova 

- 30.000 Kč – grant od Nadace OF – křížek paní Tužové – restaurování 2021 
- 30.000 Kč – dotace na činnost spolku od Obecního úřadu Horní Řasnice 

 

Děkujeme všem hodným lidem, kteří nám věří a spolupracují s námi. 

Obci Horní Řasnice a jejím spolkům, zejména Spolku pro obnovu kostela v Horní Řasnici, 
Nadaci OF, České spořitelně a Nadaci Via, firmě CiS systems Nové Město pod Smrkem a 
panu Peterovi M.R. Wöllnerovi, panu Petru Fisenkovi  a panu Petru Zejkanovi 
za spolupráci na okrašlování Horní Řasnice a Srbské. Velký dík patří Libereckému kraji za 
dotaci v roce 2019, bez níž bychom naši činnost nezačali zdaleka tak úspěšně. 
 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Jana Doubková, předsedkyně spolku.       V Liberci, 15. 1. 2021 


