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Vážení přátelé,
zdravím Vás v čase vánočním a rád bych Vás krátce informoval o aktivitách o.s. SEM Přátelé
Herlíkovic v letošním roce a o plánech na rok 2015.
Nejdůležitější událostí našeho sdružení v roce
2014 i v celé historii existence občanského
sdružení od jeho založení v r. 2012 byla
OSLAVA 110. VÝROČÍ KOSTELA 29. ČERVNA
a NAVAZUJÍCÍ ČESKO NĚMECKÝ POBYT.
obr. 1. secesní kostelík ve Strážném Herlíkovicích

Hořejších

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.
Další důležitou činnosti našeho sdružení 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.
obr. 2. brigádnice na kostelíku ve Strážném - Hořejších Herlíkovicích

OBNOVA OBJEKTU KUNZÁRNY
Koncem listopadu jsem za sdružení 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. 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.

ROK 2015
Příští rok opět plánujeme pokračovat v česko –
německých aktivitách. Bude 70. výročí konce války
i začátku odsunu německého obyvatelstva.
Plánujeme týdenní workcamp se seminární
i pracovní částí, zřejmě opět na začátku prázdnin
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. 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 chceme podat
grant u Česko – německého fondu budoucnosti.
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.
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, tak, aby
to byl i jejich dům na místě
ztraceného domova.
obr. 4. Kunzárna na podzim, staré třešně v okolí krásně mění barvu po celý rok

Všechny naše aktivity a projekty jsou náročné, proto děkujeme za jakýkoliv dar na
účet sdružení (č.u.-2700264997/2010). Dárcům můžeme vystavit potvrzení pro
odpis z daňového základu.
Přeji Vám pěkné svátky a budu se těšit případně na viděnou při některém z našich
projektů v Herlíkovicích.
prosinec 2014,

Jan Kirschner, předseda SEM Přátelé Herlíkovic

