
                          Historie okrašlovacích spolků má v zemích 
                          Koruny české dlouholetou tradici. Po zrušení
                          vrchnostenské správy v polovině 19. století 
                          a vzniku samospráv si lidé v obcích začali stále
                          více a více uvědomovat svoji odpovědnost za pro-
                        středí kde žijí. Kromě volby do místních zastu-
                   pitelstev začaly vznikat i první spolky zaměřené zpočátku na na okrašlování z hlediska estetického. 
Prioritou byl pro ně čistý a upravený vzhled obcí a jejich okolí, ale i jednotlivých domů či oken. 
„... aby šetřilo náležité čistoty a zachovávalo pořádek jak ve svých do-mácnostech, tak i v obci samé, na dvorech, 
zahradách, ulicích, místech veřejných...“
Jejich činnost se postupně rozšířila na celou domovinu:
„Domovina (Heimat) je krajem, ve kterém jsme trávili mládí, s vším, co k tomu patří a je pro to příznačno. Je 
krajem, který milujeme, poněvadž jsme tu získali nejhlubší a nejtrvalejší dojmy a jelikož je pro nás ozářen zlatou 
září vzpomínek a mládí. V něm koření naše vlastenecké cítění a naše láska k lidu.“
Činnost okrašlovacích spolků zahrnovala i účast na širším kulturním životě města nebo obce – organizaci výstav, 
přednášek, hudebních koncertů, odhalování pomníků atp. Vytrvalý byl i důraz na aktivity spadající k poslednímu 
bodu výše uvedených vzorových stanov – tedy motiv turistický. Sem spadaly jak aktivity, které okrašlovací 
spolky prováděly ve spoluúčasti se spřízněným Klubem českých turistů, tak vytrvalé snahy o okrášlení města za 
účelem zpří-jemnění pobytu cizincům. Jmenujme například výstavbu odpočinkových míst, laviček, naučných 
stezek, roz-hleden, ale i populární soutěže o nej-krásnější předzahrádky, okenní truhlíky apod.
Činnost okrašlovacích spolků se rozrůstala a v roce 1904 vnikl  Svaz českých spolků okrašlovacích v království 
Českém. Činnost spolků pokračovala až do 50. let 20. století, kdy spolky postupně zanikly. Jejich znovuzrození 
se konalo po změně politických poměrů v roce 1989. Dnes jich opět existuje celá škála, ať už se jmenují jakoli. 

          tázka „PROČ?“ by měla být tou základní. Proč zakládat nějaký spolek či jinou organizaci když jsou tu        
          sportovci, hasiči, když je tady obec a její kulturní komise, když můžeme „nějakou tu“ drakiádu či dětský 
          den udělat jen tak společně bez spolku. K čemu to je? A proč okrašlovací? Zní to jak ze středověku. 
         V první řadě je pravdou, že jakoukoli akci můžeme uspořádat bez spolku. Nejdůležitější jsou lidé, kteří mají 
chuť něco dělat a pomoci při organizování „toho“ pouštění draků či dětského dne. Místní živnostníci i obecní 
úřad také dokáží na akce přispět nějakou korunou, ale... 
Je tu jedno velké ale, nad kterým by bylo dobré se zamyslet. Napadá mě přirovnání. Představte si, že sedíte za 
stolem a na něm jsou sušenky – pár obyčejných slaných keksů. O kus dál je stůl plný dobrot. I ty můžete mít, 
můžete jich mít co hrdlo ráčí, jen musíte vstát a dojít si pro ně. A stejně je tomu i s příspěvky od státu na různé 
akce. Místní živnostníci                                       a obec může přispět, avšak proti možnostem státních dotací
jsou to jen ty                                                     obyčejné keksy. K těm dobrotám státních dotací se lze dostat
                                                                        přes založení nějaké zájmové organizace, v současnosti vět-
                                                                        šinou tzv. zapsaného spolku (dříve občanské sdružení). 
                                                                         Osobně si myslím, že je škoda nechat ty dobroty ze státního 
                                                                          stolu jiným. Konec konců činnost většiny spolků směřuje 
                                                                           k nám, k našim dětem a vnoučatům. To by mělo býti náplní
                                                                           života každého člověka. Bohužel činnost vlastní je stále 
                                                                            více vytlačována pasivním sledováním televize a hrou 
                                                                             na počítačích. Zda se spolek v budoucnu bude
                                                                                jmenovat okrašlovací nebo jinak 
                                                                                bych nechal stranou. To ať si 
                                                                                 rozhodnou ti, kteří nějaký takový 
                                                                                 spolek připraví a začou pracovat. 

Záměrně jsem napsal výše uvedený titulek 

s pojmenováním obce z doby rakouského moc-

nářství. Líbí se mi na tom, že začáteční písmena 

slov tvoří dnešní jméno obce a také tehdejší doba 

byla zlatou érou spolků, které se nazývaly 

okrašlovací. Byla to doba, kdy lidé měli blíž nejen 

k sobě, ale ke svému okolí. 

O

Stará budova pivovaru za prodejnou v Osově by 

se po dostavbě mohla stát sídlem okrašlovacího 

spolku. Spolek i obec by tak získala prostory 

pro pořádání společenských a kulturních akcí, 

místní ochotníci svoji stálou scénu. Proběhla již 

první informativní jednání s památkáři a podle 

všeho dostavbě z tét
o strany nestojí nic v cestě

. 

Zbývá sehnat peníze a začít.

O krašlovací spolek obce Vosova


