Okrašlovací spolek Horní Řasnice-Srbská
Rok první
Oficiální datum založení spolku je 4. leden 2019, ale v našich myslích a srdcích to je

27. říjen 2018, kdy jsme uspořádali náš 1. Československý ples.
Na plakátech a pozvánkách bylo uvedeno, že výtěžek plesu bude použit na nákup obecní lavičky .
Dostáli jsme svému slovu a dnes lavičku slavnostně předáváme starostovi obce Radku Halounovi.
Díky Vaší štědrosti. Ať je pro nás symbolem lásky, ohleduplnosti a zájmu o své okolí.

Převzali jsme pod svá křídla Pohádkovou Řasničku a připravili jsme 6 pohádkových zastavení.
Spolupracovali jsme s obecním úřadem, knihovnicí, seniory, fotbalovým klubem a hasičským sborem.
Společně jsme překonali počáteční nedůvěru a obavy a děti si každou pohádku moc užily.
Hrála jim oceňovaná amatérská divadla z Liberce ,Turnova a Hodkovic nad Mohelkou.
V příštím roce půjdeme s dětmi poznávat přírodní zajímavosti obce. Pohádky také nebudou chybět.

Tančit, pobavit se a přitom udělat dobrý skutek, to vše bylo možné na Československém plese,
Československém mejdanu, Jiřinkové zábavě . Též na Sametovém plese 16. listopadu 2019.
Těmito akcemi jsme rozšířili nabídku kulturního a společenského vyžití v obci.

Od 1. dubna 2019 máme v pronájmu kapličku Panny Marie Sněžné v Srbské. Pozvali jsme Vás na
řadu sousedských setkání – adventní, velikonoční, s vysídlenci, Noc po Noci kostelů, obnovenou
pouť k její patronce. Od bývalých obyvatel Srbské jsme obdrželi významný peněžitý dar, který bude
použit na restaurování Madony. Pokud získá farnost dotaci, započnou práce již příští rok.
Krom úklidu proběhl letos i nátěr lavic proti červotoči. V příštím roce požádáme Liberecký kraj
o dotaci na stavebně-historický průzkum, bez kterého nelze provádět významnější opravy.

Věnujeme se okrašlování veřejného prostoru. Je to v první řadě záchrana historického dědictví.
Jako perličky působí křížky v krajině. Pokud jsou opravené a udržované.
My jsme letos získali dotaci 95.000 Kč od Libereckého kraje - křížek u obecního úřadu
a 30.000 Kč od Nadace OF - křížek u kostela. Obec již opravuje jeho okolí.
Restaurování proběhne v roce 2020.

Po celý rok zjišťujeme Vaše názory, jak by měl vypadat prostor kolem kulturního domu.
Ve spolupráci s obcí a dalšími spolky bychom chtěli získat finance a proměnit tento uklizený,
ale prázdný a bezduchý prostor v něco, na co budeme právem pyšní.
Společně se nám určitě podaří krásné dílo.

Spolu se Spolkem pro obnovu kostela v Horní Řasnici jsme hostili Setkání okrašlovacích spolků
Frýdlantska, která pořádá MAS Frýdlant .
Získáváme informace, které poslouží jak spolku, tak i obci.
Snažíme se být u jednání, kde se plánuje rozvoj celého Frýdlantska, kterého jsme součástí.

Obec Horní Řasnice nám poskytla 15.000 Kč na letošní činnost. Tyto prostředky jsme využili
smysluplně a doufáme, že k Vaší radosti.

Děkujeme za podporu obci, spolkům a všem hodným lidem.
Váš Okrašlovací spolek Horní Řasnice-Srbská
Jana Doubková Kateřina Zajíčková Petr Šafařík

Dne 26. října 2019 v Horní Řasnici
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