
 

 

Výroční zpráva Občanského sdružení Chvojensko za rok 2007 

 

     Občanské sdruţení Chvojensko je nestátní, nezisková organizace. Smyslem působení tohoto 

občanského sdruţení je: 

 Aktivizace veřejného a společenského ţivota v obci Velké Chvojno vč. jejich částí 

Malé Chvojno, Luční Chvojno, Arnultovice, Mnichov a Ţďár, tak aby se do 

pořádaných akcí zapojilo co nejvíce lidí zde ţijících a to nejen jako účastníci, ale 

hlavně jako organizátoři a spolupracující.  

 Sdruţování podnětů a návrhů občanů chvojenska k rozvoji chvojenského regionu, 

jejich   konzultace s odborníky,  

 Studium historie chvojenského  regionu 

 Osvětová a informační činnost 

    Činnost sdruţení se v roce 2007 odvíjela od těchto cílů. Sdruţení  registruje ke konci roku 2007  

28 členů, kteří se podílejí podle svých moţností na činnosti sdruţení a organizování akcí. 

Přehled činnosti v roce 2007: 

Beseda na téma „Bobr evropský“ 

     V únoru 2007 byla uspořádána beseda pro děti i veřejnost v Základní škole ve  Velkém Chvojně 

na téma „Bobr evropský“ s ředitelem o.p.s. Přátelé přírody  Marianem Páleníkem. Povídání o 

bobřících  proběhlo formou kvízu a dětem se moc líbilo. Akce byla doplněna výstavou fotografií ze 

ţivota bobrů. Za „veřejnost“ se zúčastnili alespoň paní učitelky. 

Za spolupráci  na této akci děkujeme Marianu Páleníkovi 

 

Vydání Zpravodaje 

    1.března 2007 byl vydán „Příleţitostný zpravodaj OS Chvojensko“, který obsahoval 

upozornění na plán akcí a článek o „ Poţáru v roce 1843“. Zpravodaj byl dodán do všech 

rodin na chvojensku. 

Zájezd na Pevnost Königstein 

   V květnu byl uspořádán zájezd na Pevnost Königstein . Zájezdu se zúčastnilo 51 výletníků. 

Abychom obsadili autobus nabídli jsme volná místa  zájemcům z dalších obcí Mikroregionu 

Labské skály. Jeli s námi  přátelé z Jílového a Libouchce. S organizací zájezdu nám pomohla 

Ing. Eva Šípová, předsedkyně MAS a také Mgr. Lipský – ředitel Euroregionu Labe. Všem 

účastníkům jsme zajistili kulturní pasy Euroreginu, které mohli vyuţít k návštěvě památek na  
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obou stranách hranice aţ do konce roku 2007. Díky těmto pasům, byla poskytnuta významná 

sleva na vstupném. Zastupitelé obce Velké Chvojno odsouhlasili  příspěvek na dopravu ve 

výši 5.000,- Kč. 

Za spolupráci na této akci děkujeme: 

Ing. Evě Šípové, Mgr. Lipskému, zastupitelům Obce Velké Chvojno, firmě  TV Doprava 

Tomáše Višňáka, 

Zájezd na Zahájení Lázeňské sezony 

     Poslední sobotu v květnu byl uspořádán zájezd na „Zahájení lázeňské sezony“ do Teplic.  

Zájezdu se zúčastnilo 36 osob. Navštívili jsme také Botanickou zahradu v Teplicích, která je nově 

zrekonstruovaná. 

Chvojenská výstava /4v1/ 

Velmi nás potěšil zájem o  Výstavu k historii, současnosti a budoucnosti Chvojenska 

uspořádanou v roce 2006. Protoţe nám zbylo dost materiálu, který se tehdy na panely nevešel, 

rozhodli jsme se, ţe uspořádáme pokračování. Výstavu jsme nazvali /4v1/ proto, ţe  jsme jí 

rozdělili do základních čtyř částí: 

 

- o muzicírování na Chvojně/o historii dětské dechovky Chvojanka a dalších kapelách a 

muzikantech, kteří zde působili. 

- Obce Chvojenska v proměnách času – další staré fotografie a texty tentokrát k osídlení po 

válce 

- Naše obce očima dětí – výstava dětských děl, která vznikla na základě vyhlášené soutěţe, 

tato díla měli  moţnost návštěvníci hodnotit body.  

- Fritz Tampe – zapomenutý sochař a malíř - výstava zapůjčená z Jílovského zámku o umělci, 

rodáku z Jílového 

 

a navíc: 

- o hradu Blansko, o liboucheckém zámku, o jílovském zámku, o jiných Chvojnech, a další 

zajímavosti …..  

Jak se výstava připravovala  

Na části, která se týká muzikantů jsme spolupracovali s p. Mgr. Dobrou manţelkou ředitele Jiřího 

Dobrého, který Chvojanku vedl, s p. Mgr. Alenou Jeţkovou,  dále s Alenou Komárkovou , 

Vladimírem Hanušem bývalými členy Chvojanky. 

Tradičně jsme spolupracovali, při shánění historických materiálů pro část výstavy „Obce Chvojenska 

v proměnách času“ s PhDr. Věrou Hladíkovou z Archivu města Ústí n.L... Významně nám pomohli 

místní pamětníci, které jsme oslovili a kteří nám poskytli spoustu zajímavých informací, dokumentů a 

fotografií  

Ke spolupráci na dalších panelech jsme oslovili p. Černila z Polesí a.s. Střekov, Jana Ptáčka, 

Petru Nedvědovou, představitelé obcí Chvojenec a Vysoké Chvojno a další… 
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Jak byla výstava financována? 

Celý záměr „Chvojenská výstava /4v1/, jsme zpracovali do projektu se kterým jsme se 

ucházeli o příspěvek z 13. grantového kola Komunitní nadace Euroregionu Labe. Náš projekt 

podpořili doporučujícím dopisem Mikroregion Labské skály, Muzeum Ústí n.L., Archiv 

města Ústí nad Labem, Základní škola ve Velkém Chvojně. Projekt byl podpořen a získali 

jsme na velkou část nákladů grant. 

Akce byla tedy financována z tohoto grantu,dále z prostředků našeho Občanského 

sdružení a dary sponzorů.  

Doprovodné akce výstavy 

 Koncert „Mladé dechovky“- v den zahájení výstavy. Vzhledem k nepříznivému počasí, 

proběhl koncert Mladé dechovky na chodbě školy.   

 Výstava hudebních nástrojů – bylo vystaveno pře třicet exponátů historických i současných 

hudebních nástrojů ze sbírky Vladimíra Hanuše, který poskytl i odborný výklad návštěvníkům  

Setkání bývalých členů kapely Chvojanka – se uskutečnilo v sobotu 29.9.  

Za spolupráci na  chvojenské výstavě děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě, 

shánění materiálů a organizaci. 

Dětská soutěž „naše obce očima dětí“ 

Soutěţ byla vyhlášena v červnu 2007  

Děti byly vyzvány, aby namalovaly/jedno jakou technikou – vodovky, pastelky, tuţ…/  

výkresy z těchto oblastí: 

- obrázek z „mojí vesnice“/zákoutí, domy,  prostranství atd./ 

- co by mohlo být v „mojí vesnici“/ náměty  - hřiště, tělocvična, dopravní hřiště, park, cokoli 

– obrázky z dění  v obci 

Děti byly rozděleny do  třech věkových kategorií kategorií. Výkresy byly vystaveny  a 

návštěvníci výstavy je hodnotili body. 

Vyhodnocení dětské soutěže 

 

     26.10.2007 proběhlo na sále KD v Lučním Chvojně vyhodnocení dětské malířské soutěţe,  

Umístění: 

V I.kategorii :   l. místo: Evelínka Horáková  8.let – „Ranč ve Ţďáru“ 

                         2.místo:  František Šach 6.let – „Chodím rád do školy“ 

                         3.místo:  Denisa Zachariášová 7.let –„U babičky ve Chvojně“ 

 

Ve.II.kategorii: 1. místo:Karolína Kešnerová 11.let – „Klepy, klep“ 

                          2. místo:Bára Kryštofová 9.let – „Koně v ohradě“ 

                          3. místo:Lucie Sirotková 11.let – „Můj sen“ 
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Ve III.kategorii: l.místo:Filip Mikš 13.let – „Cesta do školy“ 

                          2.místo:Lenka Česalová 14 let – „Vzpomínka na školu“ 

                          3.mésto:Zdeněk Simon 14 let – „Zábavný park, věkem neomezeným“ 

 

    Hodnotné a pěkné ceny pro tyto vítěze věnovala Obec Velké Chvojno a dětem je předala 

paní místostarostka Hana Mázková. Všechny děti, které se zúčastnily soutěţe dostaly ocenění 

za snahu, výtvarné potřeby /fixy, pastelky, plastelínu/, omalovánky, pexesa, kníţku, 

nechyběla ani bublinková čokoláda a další drobnosti. 

Tyto ceny byly hrazeny ze sponzorského daru Proagra a.s. Nymburk a také z prostředků 

OS Chvojensko, omalovánky a pexesa byly věnovány Zdravotní pojišťovnou MV. 

 

    Jako doprovodný program předvedlo Divadlo VE3, Balónkovou show – děti si zasoutěţily, 

zahrály si v pohádce a dobře se bavili také rodiče.                     

Za spolupráci na této akci děkujeme zaměstnancům školy ve Velkém Chvojně , p. Haně 

Mrázkové – místostarostce Obce Velké Chvojno za zajištění cen pro děti a sponzorům  

akce - firmě Proagro a.s., ZP MV ČR a dalším 

 

Účast na pochodu na Hrad Blansko organizovaném MAS Labské skály 

    Členové sdruţení Chvojensko se zúčastnili pochodu na hrad Blansko, který organizovala 

MAS LS a Obec Ryjice. Společně s naší skupinou šli  některé děti ze ZŠ Velké Chvojno 

vedené druţinářkou paní Bětou Zachariášovou.  V Lipové se k nám připojili maminky s dětmi 

z Lipové. 

 

Beseda s MUDr. Jiřím Králem 

 

     V listopadu byla uspořádána jiţ tradiční „beseda s Dr. Králem“ na téma „onkologická 

onemocnění. Besedy se zúčastnilo 26 posluchačů. 

 

Předvánoční koncert Sboru pro duchovní hudbu v kostele Sv. Martina v Lipové 

 

    V prosinci jsme se podíleli na organizaci  koncertu Sboru pro duchovní hudbu v kostele Sv. 

Martina v Lipové, který pořádal Sbor pro občanské záleţitosti Obce Lipové, lipovští občané, 

obec Chuderov. Nás podíl spočíval ve vyjednání vystoupení SPDH, včetně uhrazení částky za 

vystoupení. P. Kyslingerová ze SPOZ Lipová secvičila s dětmi ţivý betlém. Návštěvnost této 

akce byla velmi dobrá. 

 

Práce na „knize o chvojensku“ 

 

    V průběhu celého roku 2007, byly shromaţďovány materiály a další podklady pro výstavu 

a knihu. Spolupráce probíhala a stále probíhá s Archivem města Ústí n.L., Muzeem Ústí n.L., 

a dalšími. Dost materiálu se podařilo sehnat i prostřednictvím internetu. 

 

   V hrubých rysech je hotov kapitola Velké Chvojno a Luční Chvojno na ostatních se pracuje. 

Fotografie jsou tříděny do katalogů, podle jednotlivých obcí.  
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Realizace projektů 

 

    Zastupitelům obce Velké Chvojno jsme předložili návrh na rekonstrukci Božích Muk 

v Arnultovicích a rekonstrukci a úpravu pomníku v Arnultovicích. 

 

S Josefem Sotonou – kameníkem jsme projednali a sepsali jakým způsobem  by BM  a 

pomník měly být rekonstruovány – odborný postup. Na základě toho zpracoval p. Sotona a  

jeho kolega Miroslav Říčan nabídku, kterou jsme předloţili zastupitelům, společně s návrhem 

na úpravu okolí pomníku v Arnultovicích, který obsahoval dvě varianty /se zítkou , bez zítky/. 

V průvodním dopise jsme ţádali o sdělení stanoviska obce k našim návrhům. Na návrh jsme 

nedostali odpověď, avšak p. starosta uzavřel s kameníky smlouvu o dílo na rekonstrukci BM a 

tělesa pomníku.  V současné době jsou BM i těleso pomníku opraveny za coţ patří 

poděkování jednak mistru Sotonovi a Římanovi a jednak i zastupitelům  obce Velké Chvojno, 

ţe o zařazení do rozpočtu o této akci rozhodli. 

 

Naše sdruţení  mělo zájem se podílet na úpravě okolí pomníku. Oslovili jsme pana Škopka, 

zahradníka, aby poradil, jakým způsobem doplnit zeleň. Doporučil vzhledem k tomu, ţe je 

zítka do poloviny  bohatě obrostlá břečťanem, osázet druhou polovinu rychle rostoucí 

popínavou rostlinou – přísavníkem trojcípím, doporučil i počet k osázení poloviny zítky /6ks/. 

Dále doporučil vysadit ještě rododendrony. Podle jeho doporučení jsme postupovali. Sazenice  

jsme v horkém létě jezdili zalévat a pan Kváš  zabezpečil hnojivo, které k rostlinám přihnul. 

Všechny sazenice se ujmuly.  Byl sponzorsky zajištěn materiál na obrubníky kolem pomníku 

a tyto obrubníky byly zhotoveny. Nyní se nacházejí u p. Kubíka. V roce 2008 budeme 

v úpravě okolí pomníku pokračovat. 

 

 

Nalezení a zrestaurování pamětní desky z kapličky Sv. Antonína 

V červnu byla nalezena  pamětní deska z kapličky Sv. Antonína, která stávala v Lučním 

Chvojně a byla zbořena v 70. letech. Deska se nacházela za zděnou autobusovou čekárnou 

nápisem zabořena do země. Na její existenci nás upozornil pan Jan Broţík. 

Desku jsme převezli do Mnichova k p. Sotonovi – kameníkovi, který  jí očistil a odborně 

zrestauroval /vyzlatil/ nápis. Desku jsme vystavili na Chvojenské výstavě a po jejím skončení 

byla odvezena a uloţena na hřbitově v Arnultovicích. Navrhneme, aby byl vedle ní opatřen 

nápis odkud pochází. Původně byla deska součástí pomníku padlým z obce Deutsch 

Kahn/dnes Luční Chvojno/, který byl zasazen do průčelí kapličky Sv. Antonína. Tato deska a 

ještě socha Sv. Antonína, která je dnes vystavena v Arnultovickém kostele jsou to jediné co 

z kaple zbylo. 

 

Děkujeme Josefu Sotonovi za zrestaurování desky, které provedl zdarma  - sponzorsky. 

 

Podané žádosti o grantové příspěvky    

 

    Podávali jsme tři žádosti o grant.  

l. Na projekt „Chvojenská výstava“ -. Kde jsme obdrţeli nadační příspěvek, který byl pouţitý 

v souladu se smlouvou a byl řádně vyúčtován. 

 

2. Na projekt „Internetové noviny  chvojenska“ – u nadace VIA, /bylo podáno celkem  přes 

500 ţádostí/ - kde jsme neuspěli 
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3. Na projekt „Internetové noviny chvojenska“ – u Komunitní nadace Euregionu Labe 

- náš projekt byl zařazen na 4. místo do „zásobníku projektů“, který je do konce března 2008 

nabízen individuálním dárcům.  

                  Zpráva o hospodaření OS Chvojensko za rok 2007 

Hospodaření občanského sdruţení Chvojensko za rok 2007 skončilo přebytkem v celkové 

výši 2.882,99 Kč. 

Výdaje celkem činily : 47.797,32 Kč 

Příjmy celkem činily: 50.683,31 Kč 

Chvojensko nemá k 31. 12. 2007 ţádný hmotný ani nehmotný majetek. Na bankovním účtě 

jsou k 31. 12. 2007 finanční prostředky ve výši 10.716,86 Kč a v pokladně ve výši 2.877,50 

Kč. Ke dni 31. 12. 207 nemá Chvojensko ţádné závazky ani pohledávky. 

V příjmech jsou zahrnuty sponzorské dary ve výši 11.500,-- Kč na činnost sdruţení, které 

podléhají dani darovací. 

Po uplatnění zákonných odpočitatelných poloţek nemá Chvojensko ţádnou daňovou 

povinnost daně z příjmu. Přebytek ve výši 3.343,99 Kč se navrhuje zúčtovat do základního 

jmění. 

Přijmy:                                                           

Sponzorský dar Proagro                                            5.000,- 

Sponzorský dar LITH                                               1.000,- 

Přísp. Oce Velké Chvojno                                         5.500,- 

Nadační přísp. Komunitní nadace EL                     11.950,- 

Členské příspěvky                                                      2.950,- 

Účast.poplatek zájezd Königstein                            14.400,- 

Účast. Poplatek zájezd Teplice                                   2.415,- 

Vstupné výstava                                                          7.413,-  

Kladný úrok z účtu                                                          13,69 

Zúčtování kurs.rozdílu VP                                               27,24 

Čl.příspěvek v EURO                                                      14,21 

Zaokrouhlení výměna EURO                                            0,17      

Celkem příjmy 2007                                50.683,31 
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Výdaje 

 
Členský příspěvek MAS                                                500,- 

 

Zájezdy celkem                                                         18.171.56 

 

Výstava vč. vyhod.soutěţe pro děti                           21.483,- 

 

l/2 vstupného z výstavy pro ZŠ VCH                          3.706.50 

 

Beseda s Dr. Králem                                                          87,- 

 

Koncert Lipová                                                              2.000,- 

 

Poplatky banky                                                              1.568,08 

 

Zúčt.kurz.rozdílu EURO                                                   281.18 

 

Celkem výdaje                                             47.797,32 

 

     Závěrem chceme poděkovat všem sponzorům, spolupracovníkům a příznivcům za 

podporu a zájem o činnost našeho sdružení. 

 

Zpracovala: 

Jiřina Bischoffiová 

Alena Hanušová 

 

Schváleno na Výroční členské schůzi dne 23.2.2008 

 

 

 


