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Zpráva o činnosti spolku SEM Přátelé Herlíkovíc v roce 2019 + bilancování 10 let

Protože letos v září to bude přesně 10 let, kdy byly provedeny první záchranné práce na objektu

Kunzárny, jejíž stav byl prvotním impulsem pro vznik našeho spolku, je tato zpráva bilanční a ne-

shrnuje pouze události minulého roku.  Co jsme za uplynulou dekádu udělali, dokumentují i násle-

dující srovnávací obrázky 1-2  nebo  zpráva z roku 2011   o prvních záchranných pracích. V uply-

nulé  roce  byl  také  objekt  prohlášen

kulturní památkou. Zpráva je bilanční

i  proto, že v listopadu 2019 našemu

spolku synodní rada ČCE neprodlou-

žila po 6,5 letech smlouvu o zápůjčce

tohoto objektu  (došlo tak ke změně

postoje, vzhledem k tomu, že synodní

rada v r. 2016  uveřejnila v oficiálním

časopise  církve své  rozhodnutí

převést objekt na náš spolek). 

obr. 1) stav objektu – červenec 2011

Synodní rada nicméně chce do objektu investovat v řádech milionů korun, což by pro náš spolek

bylo velmi obtížné. Od listopadu pak s týmem projektantů pracuji na zadané zakázce projektu pro

stavební povolení. Základní shrnutí studie rekonstrukce objektu je uvedeno v závěru této zprávy.

Otázkou je,  jak rozsah  rekonstrukce  objektu a  budoucnost  celého  střediska   Horského domova

ovlivní probíhající pandemie koronaviru. 

obr. 2) stav objektu – listopad 2019

Od roku 2010 se nejen na obnově ob-

jektu  Kunzárny  konalo  okolo  15

brigád. Objektem jsme za 7 let proved-

li stovky lidí a díky Haně Jüptnerové i

řadu  německých  skupin,  od  kterých

jsme získali cca 200 tisíc korun. S ně-

meckými přáteli  jsme se setkávali i v

Německu.



DALŠÍ ČINNOST SPOLKU

V Herlíkovicích jsme se nezajímali pouze o objekt Kunzarny. Z tabulky našich investic a výdajů

vyplývá, že jsme za 7 let do obnovy Kunzárny investovali  cca   46  % našich výdajů ve prospěch

vlastníka objektu ČCE (celkem 628 000 Kč), zbytek šel do obnovy téměř 70 oken (viz obr 3-4),

dveří a žaluzií ve věži kostela (163 000 Kč) - (podrobná zpráva o opravě oken je ke stažení zde  )  , na

financování koncertů a dalších kulturních akcí v kostele (56 000 tis. Kč), nebo do ubytování ve stře-

disku Horský domov ve výši přes 0,5 milionu Kč. Horskému domovu se nám podařilo zajistit uby-

tování  stovek  hostů.  Finanční  prostředky  jsme  získali  od  nadačních  fondů  (zejména  Česko-

německého fondu budoucnosti dále krajanského spolku, MK, MŠMT) nebo od soukromých dárců.

Celková naše bilance ve prospěch církve je cca 1,3 milionu korun za uplynulých deset let a stovky

brigádnických  hodin.  Příspěvek  ČCE byl  30  000  Kč  ročně  +  dvakrát  jsme získali  grant  z  re-

stitučních prostředků celkem ve výši 109 210 Kč, z čehož ale velká část byla určená na ubytování

účastníků projektů. Celkem jsme od ČCE dostali cca 301 000 tis. Kč,  což je o milion méně, než

jsme sami investovali). 

Na poslední akci provedenou v roce 2019  - výměnu roubení (187 000 Kč) a obnovu komína (70

000 Kč) jsme získali finance zcela sami. Před zimou jsme ještě před koncem smlouvy o zápujčce

uhradili  25 000 Kč za klempířské práce – okapy a oplechování  komína.  Výměna roubení  byla

provedena odborně v režimu povolení stavebního úřadu tesařem s vázanou živností.  Profesionální

řemeslníky jsme najímali od roku 2016.

obr.3 Ilustrační foto: stav oken před rokem 2014  obr.4 - okna po obnově nátěrů



Dále jsme od roku 2014 pořádali, ve spolupráci se sborem ve Vrchlabí, slavnosti k výročí kostela.

Na první oslavu 110. výročí dokončení kostela přijelo přes 150 lidí včetně řady českých pamětníků

a německých rodáků (viz fotodokumentace). Poté jsme slavnost, na kterou vždy navázal týdenní

česko -německý pobyt, pořádali každý rok a vždy jsme po bohoslužbách organizovali a zaplatili i

koncert  několika  skupin.  V  loňském  roce  jsme  pro  změnu  zajistili  divadlo.  Konání  letošního

ročníku kvůli probíhající pandemii je zatím nejisté.

V roce 2015 jsme česko - německý po-

byt věnovali po dohodě s obcí čištění

starého německého hřbitova pod kaplí

ve  Strážném  (viz  fotodokumentace).

Ten  vypadal  spíše  jako  džungle.  Ná-

sledně jsme každý rok, vždy jeden den,

prováděli  sezonní  úpravu  vegetace  na

tomto hřbitově, protože obec, navzdory

slibům, v úpravě nepokračovala.

V  roce  2017  jsme  též  iniciovali

osazení pamětí desky vrchlabského rodáka Viktora Kuglera na jeho rodném domě, který se podílel

na ukrývání Anny Frankové a její rodiny. Kvůli tomu jsme navštívili i muzeum AF v Amsterdamu.



 

Hana Jüptnerová (1951 - 2019)

V loňském roce 7. října zemřela Hana Jüptnerová. Hana byla

věrná členka našeho spolku i vrchlabského evangelického sboru

V řadě medií byla prezentována především jako statečná žena a

signatářka Charty 77, ale poznali jsme i jako ženu, který se ne-

bála fyzické práce a účastnila se mnoha naších brigád.  Hana se

na konci života rozhodla na náš projekt  upozornit  i na svém

úmrtním oznámení,  a požádat své přátelé a smuteční hosty o

příspěvek na hospic nebo náš spolek místo květinových darů.

Děkujeme  všem dárcům,  kteří  nám přispěli.  Jako  profesorka

němčiny a přítelkyně bývalých německých obyvatel Krkonoš byla pro nás neocenitelnou pomocnicí

při navazování česko - německých kontaktů a tlumočení při většině mezinárodních pobytů či při bo-

hoslužbách v kostele. Bez její pomoci je aktivita našeho spolku velmi oslabena.  

PLÁNY NA ROK 2020 A DALŠÍ VÝHLED

Vzhledem ke zcela neobvyklé situaci s koronavirou epidemii a uzavření Horského domova zřejmě

až do konce května, neplánujeme žádné brigády, případně po domluvě s vlastníkem pouze indivi-

duální nebo s řemeslníky. Otázka konání tradičního česko – německého týdne na přelomu června a

července  (27.6- 3.7) a účast německých hostů na bohoslužbě u příležitosti výročí kostela (28.6.) je

také nejistá. Nicméně situace se mění každým dnem, tak Vás ještě budeme informovat. Na projekt

jsme již získali i dotaci od Č-N budoucnosti. Pokud se projekt uskuteční, tak v menších skupinách s

maximálním množstvím venkovních aktivit. Ekologické téma s výlety do hor s lektory KRNAP

nebo třeba i pomoc v boji s kůrovcovou kalamitou nabízí pobyt venku převážně po celou dobu po-

bytu. V uvedeném týdnu máme zatím ve středisku rezervovanou část kapacity, tak  platí nabídka,

strávit v Herlíkovicích individuální rodinnou dovolenou. Zájemci  prosím pište na e-mail: pratele-

herlikovic@seznam.cz nebo přímo správci Horského domova. 

Rádi bychom se též domluvili do budoucna na využívání budovy Kunzárny ve spolupráci s nájemci

Horského domova Benem a Olinkou Klineckých. Budovu jsme vždy chtěli obnovit pro církev a za-

chovat si jako odměnu našeho úsilí a vynaložených prostředků možnost užívání alespoň části objek-

tu a to v současnosti jen po několik týdnů či víkendů v roce. Můžeme provádět i drobnou údržbu a

čištění okolí, drenážního systému, senoseč, apod., případně i financovat drobné opravy, jak jsme to

prováděli uplynulých 10 let. Rádi bychom využívali i kostel ke společným modlitbám a organizova-

li duchovní pobyty v tichu zdejších krásných hor.



Práce, na které je vydané stavební povolení

Omezení hromadné turistiky i po rozvolnění přijatých protiepidemických opatření můžeme využít k

provádění některých oprav na objektu v rámci stavebního povolení na udržovací práce z minulého

roku. Bylo by škoda, promarnit jednu stavební sezonu a čekat, až na hlavní stavební povolení.

Nabízíme  zejména  zajistit  repasi  oken,

která není vázaná na úvahy o budoucí dis-

pozici a využití objektu.  Dále je třeba vy-

měnit  5  trámů  mezi  kuchyní  a  skladem

uhlí, které jsou ve špatném stavu. Na tyto

práce  je  vydáno  závazné  stanovisko

památkové péče i stavební povolení, které

lze jen prodloužit. Práce můžeme zahájit

v  červnu.  Realizoval  by  je  tesař  a  la-

kýrník, kteří pro nás pracovali již v r.2019

(viz obr5 – výměna obvodových trámů).  Obě

akce můžeme financovat vzhledem k tomu, že máme na účtu necelých 170 000,- Kč určených pro

Herlíkovice. Peníze jsme získali ze sbírek přátel a smutečních hostů při pohřbu Hany Jüptnerové.

Hana si přála, aby objekt fungoval  i pro komunitní a relaxační pobyty v u duchu Ora et Labora.

Studie rekonstrukce Kunzárny

Na závěr několik obrázků ze studie rekonstrukce objektu Kunzárny, která je o něco rozsáhlejší než

jsme plánovali my jako spolek. Myslím, že studie je zajímavá a věřím, že se v následujících letech

podaří z velké části realizovat. Na začátku května bude hotový i projekt pro stavební povolení.






