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CO JE SEM PŘÁTELÉ HERLÍKOVIC
SEM je křesťansky orientované nepolitické neziskové sdružení, které usiluje o všestranný plnohodnotný
rozvoj mladých lidí po stránce fyzické, duševní a duchovní. Snaží se vést k odpovědnosti za sebe i za
druhé, k dobrovolné službě, mezigenerační solidaritě, tvořivosti a k osobnímu rozvoji. Je otevřeno všem
lidem bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, věku, vzdělání a vyznání. SEM staví na základních
vyznavačských a etických principech křesťanství.
SEM Přátelé Herlíkovic jsou samostatnou jednotkou tohoto spolku a soustředí se na lokalitu dřívější obce
Hackelsdorf (Herlíkovice).

NAŠE CÍLE








Oživení lokality dřívější obce Hackelsdorf (Herlíkovice)
Vytvoření podmínek pro setkávání mládeže a vícegenerační setkávání
Podpora česko – německých vztahů
Podpora brigádnického způsobu setkávání
Péče o lokalitu a budovy v majetku spolupracující organizace Českobratrské církve evangelické
Mapování a popularizace lokální historie
Podpora šetrného rozvoje turistiky a ochrany životního prostředí v národním parku Krkonoše
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PŘEHLED ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH V ROCE 2014
Jarní brigáda
Během jarní brigády jsme opravili omítku a vymalovali v několika místnostech objektu Kunzárna a
provedli tradiční čištění odvodňovacího systému objektu. Dále jsme s výtvarnicí Barborou Veselou
vybrali odstíny barev pro nátěr oken a dveří na kostele. Další členové sdružení vypomáhali při přípravě
dřeva na zimu pro Horský domov a při dalších pracích.
Oslava 110. výročí kostela a navazující česko – německý pobyt
Nejdůležitější událostí v roce 2014 i v celé historii existence
občanského sdružení (dnes přidruženého spolku) od jeho
založení v r. 2012 byla oslava 110. výročí kostela za účasti
cca stovky hostů a navazující česko – německý pobyt (20-30
účastníků)
obr. 1. secesní kostelík ve Strážném - Hořejších Herlíkovicích

Výroční bohoslužby se zúčastnila skupina německých rodáků
a dalších hostů z Německa. Do Herlíkovic přijel i značný
počet českých pamětníků rekreačního a zemědělského
střediska Horský domov. Kazatelem byl farář luterské církve
z Drážďan Erich Busse a kostel byl při bohoslužbách zcela
zaplněn. Na bohoslužby navázal celodenní program. Podrobněji jsou oslavy popsány v závěrečné zprávě
a na stránkách našeho sdružení je k nahlédnutí fotoalbum od několika autorů.
Repase oken kostela
Další důležitou činnosti spolku byla organizace repase oken
kostela. Na projektu pracovalo celkem 35 lidí; dobrovolní
brigádníci, profesionální lakýrníci i umělečtí skláři. Bylo
repasováno a nově natřeno téměř 70 tvarově složitých a
členitých okenních křídel a často obtížně dostupných rámů. Ve
vitrážových oknech došlo též k nahrazení části poškozených
nebo nekvalitních (povrchově barvených) barevných skel
uměleckými skláři z Nového Boru. O projektu je též k dispozici
zpráva. Aktuálně jednáme s odborem památkové péče ve
Vrchlabí o dotaci nátěru žaluzií ve věži. Na práci se podílela i celá
řada mládežníků, kteří se naučili i nové řemeslnické dovednosti.
obr. 2. brigádnice na kostelíku ve Strážném - Hořejších Herlíkovicích

Obnova objektu Kunzárny
Koncem listopadu 2014 jsem za spolek podepsal smlouvu o
pětileté zápůjčce objektu staré krkonošské roubenky tzv. Kunzárny. Chalupu si během roků
prohlédla více jak stovka lidí a získali jsme i příslib podpory na její obnovu, např. od zástupců společnosti
Johanna Mathesia (sdružení odsunutých německých evangelíků), kteří chtějí podpořit náš projekt
v rámci grantu bavorské luterské církve (v roce 2015 jsme zatím podporu nezískali i kvůli určení
sbírky především na potřebné lidí na Ukrajině a dalším projektům. Budeme proto žádat znovu v r. 2016).
Z přislíbeného příspěvku by bylo možné uhradit tesařské práce na výměnu poškozených spodních trámů
objektu (viz posudek stavitele). Rádi bychom objekt obnovili jako jednoduchou ubytovnu s menší
expozicí o lokální historii. Je zpracována architektonická studie i návrh využití objektu.
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VÝHLED DO BUDOUCNOSTI

Plány na rok 2015
Letošní rok opět plánujeme pokračovat v česko – německých
aktivitách. Připomínáme si 70. výročí konce války i začátku
odsunu německého obyvatelstva. Plánujeme týdenní workcamp
se seminární i pracovní částí, opět na začátku prázdnin (4-11.7.)
v návaznosti na 111. výročí kostela což je také pěkně kulaté číslo
. Rádi bychom vytvořili tradici výročních poutí. Po dohodě se
starostou obce Strážné zvažujeme vyčistit starý německý hřbitov
pod kaplí kdysi patřící místním katolíkům. Pan starosta tuto
iniciativu vítá. Na tento pobyt jsou vřele vítání i dovolenkáři všech
generací, pokud si nechtějí do kufru přibalit montérky. Na podporu
tohoto pobytu jsme získali grant u Česko – německého fondu
budoucnosti a příspěvek německého krajanského sdružení. Našim
cílem je i prezentovat mládeži česko – německou historii a vzbudit
zájem o veřejný prostor, občanskou společnost a komunitní život.
obr. 3. hřbitov pod kaplí ve Strážném je zcela zarostlý a některé náhrobky jsou
povalené

Tak jako každý rok plánujeme i v roce 2015 účast na brigádách (nejen) mládeže – jarní (na svátek
práce) a poslední týden v srpnu. Brigády jsou otevřené pro každého a jsme rádi, že pracovat již 2x
přijel pan Jiří Svatoň, který je velký pamětník a jako zemědělský inženýr se dlouhá léta podílel na
hospodaření v Horském domově (viz jeho ručně psané paměti). Jiří Svatoň se stal se i členem našeho
sdružení.
obr. 4. Kunzárna na podzim

Pro nátěr střechy na Kunzárně máme
přislíbenou spoluúčast vlastníka (evangelické
církve) ve výši cca 50% investice (celkem 50 tis
Kč) a druhou polovinu musíme sehnat z jiných
zdrojů. V roce 2015 se chceme zaměřit na
dopracování projektu a připravit žádost na
obnovu objektu z programu EU Obnovy a
rozvoje kulturního dědictví venkova. Rádi bychom
zaujali pro náš projekt co nejvíce lidí, kteří mají
Herlíkovice rádi a třeba i německé krajiny, kteří se
do Krkonoš stále rádi vrací. Také bychom rádi, aby
v domě vznikla ubytovna, na jejíž opravě by se
podíleli sami mládežnici i starší dobrovolnicí,
osvojili si různá řemesla a měli radost ze své práce a za odměnu by zde mohli trávit třeba zimní
prázdniny nebo dovolenou.
FOTODOKUMENTACE A MEDIÁLNÍ PREZENTACE:
https://www.flickr.com/photos/125852042@N07/
http://kirschner.rajce.idnes.cz/Letni_Herlikovice_Strazne_stary_nemecky_hrbitov_alten_deutschen_Friedhof__DOPLNENO/ a česko-německého workcampu

Výročí kostela bylo prezentováno v několika článcích v místních i celostátních médiích: časopis Respekt, 2x
zpravodaj města Vrchlabí Puls 6,8/2014, Evangelický týdeník 18-19/2014, internetový portál ChristNet.cz
(14.7.2014), časopis Český bratr 10/2014, časopis Krkonoše a Jizerské hory. Mezinárodní bulletin ČCE (informace o
historii kostela (německy), (anglicky), zpráva z výročí kostele –německy )
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
Grantové žádosti
Českoněmecký fond budoucnosti – Obnova památek
V roce 2013 o.s. SEM Přátelé Herlíkovic získalo 111 420,- Kč na opravu oken secesního kostela v Herlíkovicích a na
doprovodné aktivity. Částka je složena ze svatební sbírky M.J. Medkové a Jana Jüptnera (26 tis. Kč), daru
německého krajanského sdružení (25,42 tis. Kč) a příspěvku Českoněmeckého fondu budoucnosti – ČNFB
(60 tis. Kč). V roce 2014 jsem získali příspěvek na okna v kostele a na podporu slavnosti k výročí kostela ve výši
30 000,- Kč ze strany synodní rady. Dary z roku 2013 jsou uváděný protože k realizaci akce došlo až v roce 2014.
Českoněmecký fond budoucnosti – Partnerství zájmových organizací / Tandem
Před koncem roku 2013 jsme podali žádost o grant k ČNFB ve výši 42 tis. Kč na podporu slavnosti k výročí kostela
a následného česko-německého a retrospektivního pobytu na přelomu června a července 2014. Výsledek
grantového řízení byl úspěšný a získali jsme 40 tis Kč. Česko německý pobyt byl ještě podpořen částkou 10 tis. Kč
na podporu pobytu mládeže do 26 let ze strany koordinačního centra česko –německých výměn mládeže TANDEM.
Neúspěšné žádosti
Žádost o grant z ministerstva práce a sociální věcí ve výší 20 tis. Kč na podporu pobytu mládeže nebyla úspěšná
kvůli pozdnímu podání žádosti ze strany celorepublikového sdružení SEMu.
Výsledovka
Položka
ČNFB - česko-německý pobyt
ČNFB - grant na okna v kostele
Členské příspěvky
Dary
Sbírky
Grant TANDEM
Příspěvky na ubytování
Podpora ČCE
Náklady na slavnost v kostele, česko
–německý workcamp a jeho
přípravu
Platby za projekt okna na kostele
Ostatní výdaje

Příjmy
40 000
60 000
1 300
7 102
10 666
10 000
28 618
30 000

Celkem
187 686,0 CZK
Přehled o finanční situaci je k dispozici i na transparentním účtu.

Výdaje

88 696
123 218
15 859,8
227 773,8 CZK

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme krajanskému sdružení bývalých obyvatel okresu Vrchlabí (Heimatkreis Hohenelbe/Riesengebirge e.V)
za spolupráci, podporu slavnosti a za příspěvek na opravu oken v kostele.
Děkujeme panu Erichu Bussemu, faráři německé luterské církve, za pronesené kázání a za obsáhlé přednášky a
paní Haně Jüptnerové za výborný překlad. I ostatním duchovním (Jaromíru Strádalovi a Petru Chlápkovi za vedení
bohoslužeb).
Děkujeme za přednášku a vedení výtvarného workshopu paní Janě Cermanové z Hořického muzea.
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Děkujeme Jiřímu Loudovi a Liborovi Duškovi z Krkonošského muzea správy KRNAP ve Vrchlabí za zajímavé
přednášky a zpracování textu o historii kostela a panu Pavlu Zahradníkovi z okresního archivu v Trutnově za
poutavé povídání o historii Herlíkovic.
Děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti a organizaci Tandem – podporující česko-německou výměnu
mládeže - za finanční podporu. Informace o podpoře nadací, zejména největšího sponzora Česko –německého
fondu budoucnosti byla prezentovaná ve většině mediálních výstupů, vystavených bannerech v kostele nebo na
pohlednicích. Za pomoc s mediální prezentací děkujeme panu Jakubovi Kašparovi ze správy KRNAP.
Děkujeme Horskému domovu za zajištění stravování a ubytování při slavnostech i při pobytu pracovníků na
kostele a za zapůjčení vybavení pro provádění prací (především se jednalo o skládací žebřík). Stejně také celé
evangelické církvi (povšechnému sboru i místní obci ve Vrchlabí) za spolupráci.
Děkujeme Tomáši Vokatému z grafického studia Mac Can Agency za zpracování banneru o historii kostela a za
návrh a výrobu pohlednic.
Děkujeme zástupcům obce Strážné za prezentaci projektu repase oken na stránkách obce (www.strazne.eu) a
v obecním infocentru, kde je možné též zakoupit naše pohlednice. Drobný výnos z prodeje pohlednic jde na projekt
obnovy kostela a další aktivity sdružení na podporu rozvoje lokality. Za prodej pohlednic ve Vrchlabí děkujeme i
knihkupci panu Danielu Krumlovi.
Děkujeme paní Haně Jüptnerová za bezplatné ubytovávání části pracovníků na kostele a za výborné svačiny.
Děkujeme Lukáši Balíkovi za zapůjčení velkého auta s dostatečnou kapacitou pro odvoz okenních křídel do
sklářské dílny v Novém Boru. Stejně tak děkujeme sklářské firmě KOLEKTIV ATELIERS a.s.
Děkujeme všem členům, dárcům, brigádníkům a těm, kdo nás různými jinými způsoby podporují!
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