
Návrh koncepce občanského sdružení „SEM - Přátelé Herlíkovic“ (PH) - duben 2012

1. Zaměření a cíle občanského sdružení 

a)  Podpora  a  rozvoj   Horského  domova  - 

rekreačního  střediska  ČCE   -(vzájemná 

spolupráce  obou  subjektů  (HD  i  PH)  při 

zachování  provozní  nezávislosti),  obnova 

kulturního  dědictví  a  duchovního  života 

v oblasti,  péče  o  památky  horské  lidové 

architektury  (objekt  Kunzárna  –  oprava  ve 

var.  1  –  základní  bydlení  (viz  technické 

zprávy))  a  ostatního  nemovitého  majetku 

církve  v oblasti  -  energetické  poradenství 

provozu  budov,  zkvalitňování  „bytového 

fondu“  pro  bydlení  personálu  –  zvyšování 

zájmu o trvalé nebo sezónní bydlení v oblasti 

i komfortu pro krátkodobé dovolené klientů.  

Obr1.)  secesní evangelický kostel v Herlíkovicích

b)  Rozvoj  tradičního  života  v oblasti  -horského  zemědělství  a  horských  řemesel.  Pořádání 
terapeutických  pobytů  s výhledem vzniku  sezónní  terapeutické  komunity  a  sezónního  školícího 
střediska se zapojením duchovních programů v blízkém kostele ve spolupráci s ostatními skupinami 
v evangelické církvi a ekumeně.  ( např. pokus o experimentální ověření provozu „evangelického 
kláštera“   v českých podmínkách  - inspirace  komunitou v Grandchamp   a Táize) 

c)   Podpora  a  rozvoj   historické   lokality 
Herlíkovice  (Hackelsdorf),   příhraniční 
spolupráce  (ČR-Polsko-Německo).  Studie 
soužití  Čechů  a  Němců  v oblasti  – 
připomínání  historické  paměti.  (výstup  – 
publikace  o  historii  Německé  evangelické 
církve  v oblasti  Herlíkovic,  poválečném 
vzniku  zemědělského  a  následně 
rekreačního  střediska  Českobratrské  církve 
evangelické  -  Horského  domova  a  tradici 
herlíkovických  evangelických  brigád 
v období 1945 -1990.      Obr.2 Tradiční krkonošská chalupa (tzv. Kunzárna)

http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=1310
http://www.evangnet.cz/odkazy/komerce/ubytovani_rekreace/207-horsky_domov_herlikovice
http://www.evangnet.cz/odkazy/komerce/ubytovani_rekreace/207-horsky_domov_herlikovice


d) Podpora trvale udržitelného života a ochrany životního prostředí v národním parku Krkonoše ve 
spolupráci se správou národního parku (KRNAP) a dalšími subjekty. Vytváření nabídky aktivního 
využití dovolené pro klienty Horského domova (agroturistika apod…) na míru zúčastněné skupiny.

2. Vymezení organizace a srovnání s existujícími subjekty

Občanské  sdružení  může  velmi  dobře  doplňovat  možnosti  církve  při  vytváření  náplně  a  cílů 

provozu střediska. Stejně tak získávat grantové a další prostředky (jiné nabídky se otvírají církvi, 

jiné OS). OS může získat menší granty jako samostatný subjekt, grantovou podporu vyšších řádů 

(např. z fondů EU) lze pak řešit v dlouhodobé perspektivě ve spolupráci s vlastníkem (ČCE). Velmi 

dobře  takto  funguje  např.  spolupráce  sboru  ČCE  v Horní  Krupé a  OS  Slunečnice nebo 

římskokatolické farnosti v Neratově a sdružení Neratov.

Záměrem přípravného týmu OS je inspirovat se provozem výše uvedených organizací (např. rozvoj 

tradičního  zemědělského  života  v  oblasti  a  horských řemesel  nebo vznikem alespoň sezónního 

komunitního způsobu života v oblasti (Neratov).

Od porovnávaných subjektů se OS Přátelé Herlíkovic liší tím, že bude vyvíjet činnost v turisticky 

atraktivní oblasti ve spolupráci s blízkým subjektem Horského domova, který je převážně zaměřen 

na komerční turistiku a krátkodobé duchovní programy církve. Zároveň je třeba nastavit vzájemné 

hranice a formy spolupráce.

3. Zdroje 

Financování (zdroje…)  -

veřejné sbírky –kvůli transparentnosti financování založení otevřeného účtu (např. u  Fio banky –

zcela bez poplatků), evropské a další dotační programy (např. Nadace Via – myšlenkově blízké OS 

Přátelé Bolkova –získalo z této nadace cca 50 tis Kč). Dlouhodobým cílem je připravit projekt pro 

žádost o grantovou podporu z  Fondu rozvoje venkova  u SZIF na kompletní rekonstrukci objektu 

Kunzárny ve spolupráci s vlastníkem (ČCE) ( náklady ve výši cca 2 mil, 10% spoluúčast žadatele, 

cca 50% úspěšnost získaní grantu). Ve výzvě otevřené do konce března 2012 je změna podmínek: 

Objekt musí prohlásit památnou stavbou Národní památkový ústav nikoliv pověřená obec.

Zázemí - 

v ČCE, širší ekumeně i necírkevní veřejnosti se vztahem k přírodě a kulturní krajině Krkonošského 

národního parku.

    Vypracoval: Ing. Jan Kirschner, presbyter FS ČCE v České Lípě

 koordinátor přípravného týmu OS Přátelé Herlíkovic 

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%2Fosa3%2F2%2F22%2F1330958077893.pdf
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd
http://www.pratelebolkova.cz/
http://www.pratelebolkova.cz/
http://www.fio.cz/spolecnost-fio/jak-se-stat-klientem/chci-bankovni-sluzby
http://www.neratov.cz/
http://slunecnice.semcr.cz/
http://horni-krupa.evangnet.cz/

