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     OS Chvojensko v roce 2008 navázalo ve své činnosti na rok 2007, kdy byly rozpracovány 
některé záměry. Všechny aktivity a činnosti OS Chvojensko v roce 2008 (i v letech minulých) 
byly v souladu se stanovami tohoto Občanského sdružení. 
 

Informační činnost: 

Na počátku roku 2008 (v lednu) oznámila firma CPI PARK Žďárek svůj záměr vybudování 

velkého logistického centra z části na katastru Žďáru/Žďárku. Vzhledem k tomu, že jde o 

záměr, který podstatně zasáhne do života všech obyvatel chvojenska, naše sdružení o 

záměru informovalo na původních stránkách www.chvojensko.unas.cz. Zde jsme od počátku 

soustřeďovali veškeré oficiální informace úřadů, včetně dokumentace, vyjádření, ale i 

novinových článků, informace o průběhu veřejného projednání apod. Podle podnětů a 

názorů veřejnosti nebyla všeobecně zajištěna informovanost o tomto projektu, o jeho 

záporných, ale i možných  kladných aspektech. Proto výbor našeho sdružení vstoupil do 

jednání se zástupcem CPI PARK Žďárek – ředitelem investiční výstavby p. Marianem 

Křivanem, kde byla učiněna dohoda o předání informací o projektu. Bylo dohodnuto, že tyto 

informace budou zveřejněny na stránkách www.chvojensko.cz , kde k tomuto účelu bude 

zřízena zvláštní stránka, na jejíž financování se bude podílet spol. CPI PARK Žďárek (částkou 

20.000,- Kč). Tato stránka byla pravidelně aktualizována, byly zde uveřejněny všechny 

dostupné informace i dokumenty. 

 

Stránky www.chvojensko.cz 

Stránky OS Chvojensko informují o regionu chvojenských obcí, zajímavostech z okolí, akcích 

OS Chvojensko i spřátelených organizací. Reagují také na aktuální dění v obcích. Jsou a 

budou zde zveřejňovány informace a dokumenty i o dalších záměrech, které se na 

chvojensku chystají. Součástí stránek je také “VZKAZNÍK”, který má sloužit ke sdělení názorů 

návštěvníků stránek. Součástí stránek je také informace v německém jazyce o připravované 

knize o historii chvojenského regionu a výzvou o kontakty na odsunuté obyvatele našich obcí, 

nebo jejich příbuzné, kteří by mohli rozšířit informace o předválečné historii chvojenska. Za tím 

účelem byla navázána spolupráce s Německo-českou komunikační agenturou Susanne 

Gertoberens, která zajišťuje kontakt mezi německými medii (tisk) a naším sdružením. Stránky 

byly spuštěny v srpnu 2008. K obsluze stránek byla určena redakční rada – Bischoffiová, 

Hrádek, Kaczynská. 

 

Úprava okolí pomníku v Arnultovicích 

19. 04. 2008 se část členů OS podílela na úpravě okolí pomníku v Arnultovicích. 

Byly osazeny obrubníky okolo pomníku a zasypán rozpraskaný beton kačírkem, prořezány 

dřeviny, zasazeny nové břečťany.  J. Kryštof vyspravil popraskané zítky okolo pomníku. 
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Zájezd na zahájení lázeňské sezony v Teplicích 

Poslední sobotu v květnu byl uskutečněn zájezd na zahájení lázeňské sezony v Teplicích. 

Nepodařilo se zajistit plně obsazený autobus. Bylo nutné náklady doplatit z prostředků 

sdružení (příspěvku od Obce Velké Chvojno). 

 

Antonínský výlet, aneb po stopách zaniklých památek na 
chvojensku 

Tato akce se konala společně s Občanským sdružením Středohoří sobě dne 14. 6. 2008. 

V kostele Všech svatých byl uspořádán koncert sboru Gauneramus a kvarteta Consilium, 

historicko vlastivědná přednáška Dr. Víta Honyse – pracovníka NPÚ o historii kostela. V kostele 

byla nainstalována výstava o zaniklých památkách na chvojensku a také fotografická 

výstava o existujících kostelech na území MAS Labské skály. Na této akci byl také vystaven 

informační panel o MAS Labské skály kde je naše sdružení členem a  která na akci přispěla 

z prostředků přiděleného grantu Ústeckého kraje. Po skončení přednášky a koncertu v kostele 

se šlo pěší poutí – podél „staré cesty” z Arnultovic do Lučního Chvojna, kde se při  zastaveních 

hovořilo o dalších památkách (kapli Panny Marie a Božích Mukách) a zajímavostech, jako 

Větrný mlýn  apod. Za zpěvu antonínských písní se došlo do Lučního Chvojna na místo, kde 

stávala kaple Sv. Antonína Paduánského. Zde p. Dr. Vítek Honys opět porozprávěl o historii 

této zbytečně zničené památky a i o osobě světce, kterému byla zasvěcena. Na závěr akce 

se opékaly špekáčky na kanadských krbech a diskutovalo se jak o památkách, tak o všem 

možném. Akce se vydařila, v kostele se zúčastnilo na 70 návštěvníků, pěší poutí šlo 38 osob, 

zbylí, kterým se nechtělo po loukách, se připojili opět v Lučním Chvojně. 

 

Výprava na bowling 

05. 07.2008 jsme vyrazili za sportem na bowling do Povrlů. Obsadili jsme všechny tři dráhy a 

pořádně jsme si zasportovali. Všem se velmi líbilo. 

 

Trasovka Jožina z bažin 

19. 07. 2008 se na návrh mužské části našeho sdružení uskutečnila Trasovka pro děti „Po 

stopách Jožina z bažin“. Zapojila se převážná část členů sdružení, a co je potěšující, i dost 

dobrovolníků z našich obcí, kteří zajišťovali jednotlivá stanoviště. Trasovky se zúčastnilo 28 dětí 

a velmi si to užily. Ceny byly opět zakoupeny z příspěvku od MAS Labské skály. Pro děti bylo 

zakoupeno občerstvení z vybraného startovného (20,- Kč) na dítě - špekáčky a nápoje, 

limonáda.  
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Rozloučení s prázdninami 

 Poslední srpnovou sobotu se konala další akce pro děti „Rozloučení s prázdninami“ a 

Lampionový průvod. Děti si zasoutěžily v „pohádkové vědomostní hře“ – Pohádkové kolo 

štěstí, opekly si buřtíky a když se začalo stmívat, vyšel lampionový průvod z Lučního Chvojna 

do Arnultovic, kde byl u kostela odpálen malý improvizovaný ohňostroj (co nám zbylo ze 

Silvestra). Dětem i dospělým, kteří se zúčastnili, se moc akce líbila. 

Zájezd na zámek Krásný Dvůr a zámek Klášterec n. O. 

06. 09. 2008 se uskutečnil zájezd na zámek Krásný Dvůr a Klášterec n. O. Zájezdu se zúčastnili 

převážně členové a rodinní příslušníci našeho OS a občané z chvojenských obcí. Pět 

zbývajících míst bylo zaplněno lidmi z  okolních obcí. Tak s námi jeli i lidé z Libouchce a 

Jílového. Byl zaplněn celý autobus a zájezd se moc líbil. Na část nákladů byl použit příspěvek 

od Obce Velké Chvojno. 

 

Společenský večer 

11. 10. 2008 se po členské schůzi konal “Společenský večer” pro veřejnost. K tanci a poslechu 

hrála skupina OLI. Akce se vydařila, sál byl zcela zaplněn. 

 

Přednáška MUDr. Krále 

Tradičně se v listopadu uskutečnila přednáška MUDr. Jiřího Krále tentokrát na téma „Nemoci 

zažívacího ústrojí“. Zúčastnilo se 24 osob.  

 

Práce na knize o Chvojensku 

 Jak už bylo uvedeno, byli osloveni prostřednictvím německo-české komunikační agentury p. 

Susanne Gertoberens „rodáci“ nebo jejich příbuzní ke spolupráci. Byla dohodnuta 

spolupráce s Dr. Vítem Honysem, (pracovníkem NPÚ a členem OS Středohoří sobě), který 

zpracuje odborně kapitoly o historii kostelů v Arnultovicích a zničeného ve Velkém Chvojně a 

kaple v Lučním Chvojně. Také jsou zjišťovány možnosti financování vydání knihy. Byly osloveny 

tři tiskárny. V průměru se náklady na vydání knihy pohybují řádově okolo 200.000,- Kč v kvalitě 

a nákladu, které potřebujeme. Úkolem roku 2009 bude zpracovat ještě dodané informace 

(od rodáků budou-li) a zařazení zpracovaných kapitol Dr. Honysem. Po té se musí uspořádat 

jednotlivé kapitoly a nechat udělat rešerše (Dr. Kaiser, Muzeum). Koncem roku 2009 se 

podávají většinou žádosti na další rok o granty. V této době je nutné zpracovat grantovou 

žádost tak, aby bylo možné knihu v roce 2010 vydat.  
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Další činnosti a aktivity 

• Koncem roku 2008 byla vyhlášena zimní dětská akce „Sněhulákov“, která bude 

ukončena v březnu r. 2009. Do akce se zapojilo cca 40 dětí. 

• V průběhu roku byly zajišťovány zájezdy do Jílového na Duo Forte. Účast zajišťovala p. 

Štemberová Danuše, členka OS Chvojensko a zastupitelka obce.   

• V roce 2008 naše OS spolupracovalo s MAS Labské skály, informovalo o akcích pro širší 

veřejnost, které pořádali členové MAS Labské skály. Stejně tak, jako byl zajišťován 

vzájemný informační servis mezi OS Středohoří sobě a dalšími. 

 

• Na návrh rodičů z Lučního Chvojna byl zpracován záměr na vybudování 

nenáročného dětského hřiště v Lučním Chvojně. Byli osloveni občané Lučního 

Chvojna, aby podpisem vyjádřili svůj souhlas s tímto záměrem, hlavně z pohledu, zda 

nebude někomu dětské hřiště na jediném možném místě vadit. V rámci zjišťování 

možností financování tohoto záměru, jsme oslovili také  spol. CPI PARK Žďárek, zda by 

bylo možné tento záměr z jejich strany podpořit. Odpovědí bylo sdělení, že v případě, 

že firma bude projekt realizovat, je naše žádost zařazena v seznamu sponzorských 

akcí a o situaci budeme informováni.  Zpracovaný záměr, ve kterém jsme se snažili 

ošetřit všechny sporné body jsme předali zastupitelům obce k rozhodnutí, zda 

poskytne obec pozemek p.č. 19/1 v k. ú. Luční Chvojno k tomuto záměru. V e-mailové 

odpovědi starosta obce sděluje, že obec poskytne pozemek v případě, že projekt 

hřiště bude v souladu s normami EU, OS Chvojensko zabezpečí financování a 

koordinaci projektu. Zjišťovali jsme možnosti získání dotace, nebo grantu na tento 

záměr. Problémem je v případě dotací předfinancování záměru.  Budeme se  snažit i 

v roce 2009 zjistit další možnosti financování tohoto tolik potřebného hřišťátka pro 

lučňochvojenské děti. 

• V září 2008 jsme se podíleli na zpracování žádosti o grantový příspěvek do 15. 

grantového kola Komunitní nadace Euroregionu Labe,kterou podávalo OS Středohoří 

sobě a  která ve výběrovém řízení uspěla na společnou akci OS Středohoří sobě , OS 

Chvojensko, Osadního výboru v Čermné, aktivních lidí z Čermné a spolupráce Obce 

Libouchec,  „Putování za červenou vodou“ – která se uskuteční v Čermné. Nositelem 

tohoto projektu je OS Středohoří sobě. Naše sdružení bylo osloveno lidmi z Čermné ke 

spolupráci, tak se vyvinula spolupráce i v rámci této akce. Naše OS zajistí výstavu 

v kostele, vystoupení sborů (koncert) a další potřebné organizační činnosti společně 

s pořadatelem spojené s touto akcí, která má podobný charakter jako akce, která 

probíhala v r. 2008 v Arnultovicích. 

 

V Lučním Chvojně 20.3.2009 
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Schváleno Výročním členským shromážděním dne 21. 3. 2009 

 

 

 

Předsedkyně OS                          Místopředseda OS              Hospodář OS 

Jiřina Bischoffiová v.r.                Alena Hanušová v.r.            Milan Gottfried v.r. 

 

                     

 

 

     


