
                 Výroční zpráva Občanského sdružení „Chvojensko“ za rok 2006 

 
Zpráva o činnosti 

     OS „Chvojensko“ bylo zaregistrováno na MV ČR dne 17.3.2006 na návrh zakladatelů 
Jiřiny Bischoffiové, Aleny Hanušové a Zuzany Gottfriedové. Dnem 7.4. 2006 proběhla 
ustavující schůze, kde byli přijati členové, byl zvolen výbor sdružení a byl dohodnut program na 
rok 2006, spolupráce v rámci MAS/přihlášení za člena/, spolupráce se SPOV, byly odsouhlaseny 
stanovy. 
OS „Chvojensko“ organizovalo v roce 2006 tyto akce: 
- Zpravodaj č.l OS „Chvojensko“- byl vydán  v dubnu a seznamoval veřejnost s ustavením  

OS „Chvojensko“ s jeho programem , výpisem ze stanov, spoluprácí s MAS LS apod. 
 
-   Zájezd na zahájení lázeňské sezony do Teplic – byl první akcí. Zájezdu se zúčastnilo 43 
osob. Přes nepřízeň počasí se tato akce líbila.                                                                                                             
 
 Setkání s předsedkyní MAS LS ing. Evou Šípovou –proběhlo v květnu a členové byli 

seznámeni  s programem LEADER+, s pravidly MAS, a byli informováni o zásobníku 
projektů a připravované  „Výzvě“ k podávání projektů do zásobníku  MAS LS 
 

-   Setkání s příznivci a členy OS „Chvojensko“ – na sále KD /14.7.06/, kde byli přítomní    
seznámeni s přípravami na uspořádání „Výstavy o historii, současnosti a budoucnosti 
Chvojenska“, dále pak  byli seznámeni s návrhy na zpracování projektů – návrhů do 
zásobníku projektů MAS LS /pomník, Boží muka, tělocvična …./, akce se jako host 
zúčastnila ing.arch.Olga Tausingerová, která poskytla odbornou konzultaci k některým 
projektům. 

 
-   Zpracovali jsme a podali projekty – náměty do Zásobníku projektů MAS LS – na 

základě VÝZVY MAS- / na obnovu pomníku v Arnultovicích, rekonstrukce Božích muk 
v Arnultovicích, Tělocvična pro ZŠ a veřejnost, oslava 50.let otevření školy, rekonstrukce KD 
Luční Chvojno, sedlová střecha na Obecním domě, a dalších 13 projektů na odvodnění a 
oprav komunikací, rekonstrukce požárních nádrží, úpravu veřejných prostranství,  apod. 
Všechny tyto projekty-náměty jsme předali oficiálně zastupitelstvu obce Velké Chvojno 
na jednání dne 27.11.2006 Členové výboru našeho sdružení se dohodli se zastupiteli, že 
předloží rozpočet na projekt rekonstrukce Božích muk v obci Arnultovice a obnova pomníku 
v Arnultovicích. Tento materiál jsme předložili v lednu 2007, aby jej OZ mohlo projednat a 
v případě akceptování zařadit do rozpočtu obce. 

 
-  Výstava o historii, současnosti a budoucnosti Chvojenska – byla uspořádána ve dnech 

28.9- 30.9. 2006 v prostorách Základní školy ve Velkém Chvojně. Na akci spolupracovaly 
oslovené instituce /Archiv M. Ústí n.L., Muzeum Ústí n.L., Oblastní archiv Děčín,Farnost 
Skorotice, Muzeum pivovarnictví Plzeň a další/,  spolupracovali občané chvojenských 
obcí,finančně podpořily Proagro a.s., LITH s.r.o. Ing. Milec, B. Bischoffi, na této akci byla 
také úplatně instalována reklamní tabule ZPMVČR. Akce byla organizována v rámci 
programu LEADER+ a byla podpořena /příspěvkem na konzultaci projektů, které zde byly 
poprvé zveřejněny/ z prostředků Evropského zemědělského, orientačního a záručního fondu 
EU. Byla mediálně podpořena TV Lyra, Ústeckým deníkem a Rádiem Blaník. Současně 
s touto výstavou proběhla výstava O Mikroregionu LS a správním společenství Königstein a 
výstava exponátů o historii pivovarnictví. Akce byla úspěšná, navštívilo jí cca 350 
návštěvníků. Polovina částky z vybraného dobrovolného vstupného byla předána ZŠ Velké 
Chvojno jako dar. V měsíci listopadu, byly panely k historii Chvojenska instalovány na 
zámku v Jílovém jako „výstava Chvojensko“. V současné době jsou  tyto panely převezené 
z Jílového vyvěšeny v čekárně lékaře. Z výstavy jsou materiály soustředěny na DVD, které by 
mělo sloužit, jako základ materiálů pro zpracování knižní publikace o Chvojensku. Před 
zahájením vernisáže k výstavě proběhlo členské shromáždění a byli přijati noví členové. 



  
-    Společenský večer 6.10.2006 s tanečním programem skupiny „Transbestie“- na této akci 

se projevila slabá účast. Bohužel termín, kdy jsme spol. večer uspořádali nebyl zřejmě šťastně     
 zvolen. Přesto ti, kteří se zúčastnili se velmi dobře bavili. V pozdních večerních hodinách byl 
sál zaplněn, ale bohužel v době kdy již nebylo možné vybírat vstupné/. 

 
-    Zájezd na zámek do Jílového na „Modravanku“ – byl uspořádán 29.10.06 a zúčastnilo se 

33 osob , moc se líbilo. 
 
- Beseda s MUDr. Králem z Masarykovy nemocnice- proběhla 23.11 v ZŠ ve Velkém 

Chvojně. Účast byla 24 osob a vyslechli jsme mnoho zajímavého. Účastníci si vyžádali, že 
v roce 2007 proběhne další beseda tentokrát více na medicínské téma. 

 
-   Zajistili jsme vystoupení sboru GAUNERÁMUS  při Vánočním zpívání pořádaném obcí  

Velké Chvojno – dne 17.12.  
 
V průběhu roku se členové výboru i někteří členové OS všech zasedání MAS LS. Instalovali 
jsme info tabuli v obchodě „U Třešňáků“, kde měsíčně vyvěšujeme jednak akce Jílovského 
zámku, naše akce i zajímavé odkazy. V listopadu 2006 byl ještě uspořádán  Zájezd na DUO 
FoRTE do Jílového, kdy se účastníci složili na dopravu. 

 
Zpráva o hospodaření 

občanského sdružení Chvojensko 

za rok 2006 

Hospodaření Chvojenska za rok 2006 skončilo ziskem ve výši 10.711,37 Kč.  

Výdaje celkem činily: 24.819,50 Kč 

Příjmy celkem činily: 35.530,87 Kč 

Chvojensko nemá žádný hmotný, ani nehmotný majetek. Na bankovním účtě jsou k 31. 12. 06 
finanční prostředky ve výši 9.979,87 Kč a v pokladně ve výši 731,50 Kč. 

Ke dni 31. 12. 06 nemá Chvojensko žádné závazky ani pohledávky. 

V příjmech jsou zobrazeny sponzorské dary ve výši14.000,-- Kč na činnost sdružení, které 
podléhají dani darovací. Po uplatnění zákonných odpočitatelných položek nemá Chvojensko 
žádnou daňovou povinnost z daně z příjmu. 

 
Zpracovala: Petra Šofrová 
 
Výroční zpráva  za rok 2006 OS „Chojensko“ byla schválena  dne 9.2.2007 členským 
shromážděním. 

 
 
 
Jiřina Bischoffiová:...........................      Alena Hanušová:................................ 
předsedkyně sdružení                              místopředsedkyně sdružení                                             


