
VÝROČNÍ ZPRÁVA

za rok 2013

Občanské sdružení LUNARIA

Jindřichovice pod Smrkem 12, 463 66,

IČ 64040534

Dlouhodobé  projekty a aktivity

Občanské sdružení Lunaria bylo založeno 13.9. 1996 s hlavními cíli: ochrana přírody a krajiny, trvale 
udržitelný život, obnova ekologické stability krajiny, ekologická výchova a osvěta, vlastivěda a 
rozšiřování kulturních a duchovních obzorů. 

Žijící skanzen: Náš základní projekt, od něhož
se další odvíjejí. Vytváří zázemí pro ostatní
projekty. Spočívá v postupném budování areálu
tradičního historického statku. V minulých
letech jsme opravili 206 let starý podstávkový
dům, postavili k němu rovněž podstávkovou
hospodářskou budovu s kovářskou a truhlářskou
dílnou, žentourem, expozicí a také s prostory pro
pořádání kursů a táborů včetně ubytování
účastníků ve stylu 19. století. Dále jsme
postavili dva chlívky rovněž v původním stylu, větrný mlýn, živý vrbový chrám a budujeme letní kuchyni.
Opravili jsme studnu a přivedli vodu samospádem do kašny před domem, zároveň jsme  vytvořili vodní 
ekosystém vybudováním kořenové čističky a zavedením kompostovacích toalet.  Pro děti jsme vytvořili 
interaktivní hravé  prvky (skluzavka, houpačka, vodní mlýnek), Motýlí stezku s malou tůňkou pro 
obojživelníky a budujeme vzorový přírodní koupací biotop. Areál je přístupný veřejnosti s průvodcem a 
rovněž se v něm koná mnoho akcí s dospělými i dětmi. Skanzen navštěvuje ročně kolem 6000 
návštěvníků. 

Krajina útulná: Navazuje na skanzen péčí o okolní pozemky opět v duchu 19. stol. Jde o šetrnou pastvu 
malého stáda koz a  koní, které slouží i pro ekologickou výchovu. Louky jsou pravidelně sečeny a kolem 
luk jsou vysázeny meze z původních druhů dřevin, které jsou každoročně v rámci týdnů pro les ožínány. 
Jsou obnoveny tři rybníčky v pralese a pět tůní na loukách,  také jsme vyseli původní druhy bylin a trav na
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tři hektary louky. 

Ledňáček: Ekovýchovný kroužek pro místní  děti (akcí se zúčastňuje 16 dětí), v rámci něhož vznikala i 
Motýlí stezka. Učíme děti poznávat přírodu nejen rozumem, ale i srdcem, hrajeme ekovýchovné hry, 
věnujeme se ale i umění (např. Motýlí divadlo při otvírání stezky, výroba
hudebních nástrojů). 

Osvětové a kulturní akce: Široká nabídka akcí směrem k veřejnosti (taneční
kroužek pro děti, koncerty, adventní spirála, sportovní akce...). 

Ekologické interaktivní programy pro školy: Programy jsou vytvářeny vždy
na míru konkrétní škole a třídě, v přirozeném prostředí se děti učí především
hrou a přímým zážitkem, používáme prvky waldorfské i montessori pedagogiky.
To vše děti u nás prožívají v kouzelném prostředí skanzenu s okolní krajinou a zvířaty...

Jednotlivé projekty realizované v roce 2013: 

Poklady zaváté staletími

Do této nejnáročnější a
zásadní rekonstrukce
nejstarší části domu
jsme se pustili až po
nasbírání dostatku stavebních zkušeností, abychom 206-

letému domu mohli vrátit jeho bývalou krásu. Snažili jsme se vycházet z dobové
pohlednice z roku 1919, kde ještě září hrázděná část domu, v některých
výměnách jsme se však vrátili do dob ještě dřívějších (např. výměna zděného
rohového sloupu za původnější trám podstávky.) Podařilo se nám tedy vyměnit
trámy roubení i podstávky tam, kde si to sešlost dřeva již žádala, při tom jsme se
však snažili zachovat co nejvíce původního dřeva, právě jeho stáří vyzařuje cosi
neopakovatelně krásného – a přeci- jsme Žijící skanzen. Dům dostal nový štít z
širokých prken, sklep byl nově vyštukován a vybílen, na půdě díky novým policím a podlážce zavládl řád 
a přibylo prostoru. Podařilo se nám i zkrášlit chodbu a chlív, z kterého je teď krásný prostor pro expozici 
muzea či letní koncerty. Hlavní nová světnice v přízemí se navrátila do své původní pouze dřevěné podoby
(byla zároveň zvětšena), jsou v ní nové hliněné omítky a zbrusu nová avšak tradiční dřevěná podlaha z 

širokých prken. Teplo zajistí nová velká pec s ležením a na vaření a ohřev vody je
tu postaven kachlový sporák. Světnice bude kancelář a zároveň i reprezentativní 
místností skanzenu pro různá jednání či návštěvy, a především se v ní budou 
odehrávat například zimní setkání dětského kroužku,
ekovýchovné programy pro školy, kursy pro mladé lidi
apod. Stane se „srdcem“ Žijícího skanzenu. Zbývá nám v

tomto roce už jen místnost dovybavit historickým nábytkem a kuchyňským
koutem.  



Krajina na dlani II.

V roce 2013 jsme hledali možnost pokračovat s projektem Motýlí
stezky, protože si děti
„naplánovaly“ mnoho dalších
prvků, které na stezce chtějí mít.
A tak díky laskavé podpoře
Nadace Vodafone, Libereckého
kraje a věcnému sponzorskému
daru firmy Lanex vzniklo malé
lanové centrum s provazovými
překážkami a prolézačkami, ale
také s houpací sítí či houpačkou zavěšenou na vysokém stromě. 

Jezírko například oživila fontánka s vodním mlýnkem, s nímž si mohou děti hrát.
Prý pro vážky a vodoměrky, ale máme podezření, že zejména pro děti :-), je
určena lodička s vlajkou potápníka. A jezírko je možné přeskákat suchou nohou
(při troše šikovnosti) přes nové leknínové listy (vyrobené ze dřeva). 

To vše se utvářelo během dalších schůzek kroužku „Ledňáček“, které ale zdaleka
nebyly jen pracovní. Vyráběli a pouštěli jsme během nich draky, zkoumali život v
tomto jezírku i jiných vodních plochách, odlévali jsme stopy lesní zvěře, jezdili
jsme na koních, vyráběli jsme ptáčkům lojové šišky se semínky a tak dále.

Hraví sponzoři

Díky podpoře ČSOP mohla pokračovat  i propagace
dárcovství skrze naše nové webové stránky 
http://www.virtualniskanzen.eu formou krátkého
návodného filmu „Virtuální-Žijící skanzen     (z virtuálna do
reality)“. Vznikly nově také facebookové stránky 
https://www.facebook.com, na kterých pravidelně
aktualizujeme fotky z akcí a vkládáme krátká videa. 

Krajina útulná     Tento projekt je jakousi červenou nití, která
vede celým naším působením v Jindřichovicích. Krajina 
vyžaduje dlouhodobou péči, přejeme-li si, aby byla skutečně 
útulná. A zasazení do útulné krajiny je zase to, co dává ostatním
projektům, jako například Žijící skanzen, mnohem hlubší 
smysl... V letošním roce jsme díky podpoře ČSOP  přistavěli 
novou plaňkovou ohradu pro kozí stádo. V létě proběhly opět 
dva Týdny pro les věnované především ožínání stromků na 
mezích s velkou účastí dobrovolníků.

http://www.virtualniskanzen.eu/
https://www.facebook.com/


Žijící Jindřichovice

Naše činnost sahá však i za naše
ploty – žijeme v malé vesnici, ale
i ta si zaslouží pestrost činností.
Díky Libereckému kraji jsme
mohli zrealizovat hned několik
dětských snů – putovní tábor s

koňmi, taneční kroužek pro děti ZŠ Jindřichovice,
natáčení krátkého filmu s dětmi a zahájení volejbalového
kroužku. Na své si přišli i jindřichovičtí náctiletí – na
jejich přání jsme pozvali zkušeného lektora na 7 lekcí street dance, pořádali jsme
filmový klub a promítání z cest, každý týden se mladí mohou zapojit do
volejbalového klubu. Pro rodiny s malými dětmi se konala adventní spirála, tradiční
koledování po vesnici s koňským povozem, díky projektu proběhly i ekovýchovné
programy pro školy.

Závěrem

Naše budování Žijícího skanzenu se s letošním rokem přehouplo tam, kam jsme směřovali 14 let. Stařičký 
podstávkový dům získal zpět svou dávnou krásu, zázemí pro tradiční hospodaření je vybudováno, všechny
děti si mají kde hrát a přírodní ráj může ožít. 

Nezbývá, než poděkovat vám – všem lidem dobrého srdce, ať už dobrovolníkům, návštěvníkům, nebo i 
našim novým firemním a osobním sponzorům. Bez jejich síly, víry a podpory by se Žijící skanzen nemohl 
zrodit a ožít v celé své kráse.

        Děkujeme.   

   Za občanské sdružení Lunaria

                   Mia Vlková



                 

          

                                                

                    Truhlářství Janáček    

                                      

                                                              


