
Výroční  zpráva  za rok 2009  

Chvojensko  
Občanské sdružení 

 
OS Chvojensko ve třetím roce od svého zaloţení realizovalo svojí činnost v souladu s cíly, které 

má určeny stanovami: 

1) Aktivizace veřejného a společenského života 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. / 

Sněhulákov 

Ve spolupráci se ZŠ ve Velkém Chvojně  jsme počátkem ledna 2009 vyhlásili pro děti, ale 
také i pro hravé dospělé soutěţ Sněhulákov.  Kaţdý účastník  postavil svého sněhuláka  a 
odeslal fotografii na e-mail  sdruţení . To jenţ nechtěli stavět sněhuláka ze sněhu, mohli 
zhotovit  jakoukoli výtvarnou technikou . Do ukončení výběru se sešlo opravdu mnoho 
Sněhuláků. Následně na to byla uspořádána oslava 1. Jarního dne  (21.3.2009), kde byla 
výstava nafocených „pravých“ sněhuláků, ale také všech dalších sněhulákových dílek. 
Součástí oslavy bylo odpoledne plné her a zábavy všechny děti, které se zúčastnily. 

                



 

Tažení povrlských husitů na Chvojno 

9. dubna  jsme  pozvali  divadelní ochotníky z Povrlů ODS Duha, aby  na  sále v KD Luční 
Chvojno sehráli svůj povedený kousek  Husité, husáci a hlupáci. Účast byla hojná a moc 
dobře jsme se pobavili.  Po skončení jsme s ochotníky z Povrlů zavzpomínali na naše 
ochotnická léta, kdy se i v Lučním Chvojně hrálo divadlo.  

 

 

 

 

 

 

 

Indiánská trasovka 

27. června 2010 jsme uspořádali předprázdninovou Indiánskou trasovku, ve spolupráci 
s přáteli z  FOXRIDERS RANCH z Lučního Chvojna a s mysliveckým sdruţením 
Chvojenka,.  Děti i dospělí si uţili indiánské a kovbojské odpoledne, které začínalo na ranči, 
kde místní kovbojové předvedli svoje umění v lasování a výcviku koní.  Po té se děti vydaly  
na trasu, kde je čekaly  na stanovištích různé úkoly, které připravili  myslivci i naši členové. 
Disciplíny , které byly hlavně z poznávání přírody,měly stylové názvy – lov buvola, skok pře 
Grand Kaňon, Indiánské zmalování, Kovbojská střelnice, Po stopách divé zvěře apod.  
Vyřádily se jak děti tak i zúčastnění dospělí. V zázemí na zahradě hospůdky u Jarouše 
v Lučním  Chvojně proběhla tradiční buřtovačka a ještě navíc malování totemů. Všechny 
děti , které se zúčastnily si odnesly malou cenu, které zakoupilo naše sdruţení 
z dobrovolných příspěvků svých členů a  myslivců.  



 

Výprava na Karlštejn 

První zářijovou sobotu  byl uspořádán tradiční  zájezd , tentokrát na hrad Karlštejn. Zájem 
byl velký a autobus byl zcela zaplněn.   

Lampionový průvod na ukončení prázdnin 

Zahájili jsme opékáním buřtíků, děti dostaly buřtíka a limču zdarma. Pak následovala 
pohádka, která děti tak upoutala, ţe jsme o nich ani nevěděli. Zatím se setmělo a směrem k 
Velkému Chvojnu se vypravil opravdu početný lampionový průvod. U "prasečáku" jsme se 
bojovým pokřikem AHOJ LÉTO - AHOJ PRÁZDNINY rozloučili s Velkochvojňáky a 
Ţďáreckými, kteří se vydali k domovu, a my Lučňochvojňáci, jsme museli vyšlapat kopec 
zpátky. Coţ nám zase tak nevadilo a v poklidu jsme se s dobrou náladou rozešli do svých 
domečků.  

Tradiční již čtvrtá beseda s MUDr. Králem 

28. listopadu v útulném prostředí hospůdky U Jarouše jsme pobesedovali s Dr. Jiřím 
Králem na sice neveselé téma – medicínské, ale po  přednášce jsme si hezky popovídali i o 
jiných veselejších věcech.  

Vití věnců – adventních 

Poslední listopadovou sobotu  byla hospůdka U Jarouše ( Kryštofů) provoněna jehličím a 
výpary punče. Sešly se zde děvčata různého věku a to v hojném počtu, aby společně 
zhotovily adventní věnec na svůj vánoční stůl. Nálada byla výborná a věnce se podařily.  

 



2)  Sdružování podnětů a návrhů občanů chvojenska k rozvoji chvojenského regionu,  

Nadále byly uveřejňovány  na stránkách  www.chvojensko.cz  informace o  záměru 
vybudování logistického centra – všechny  články z tisku, které k tomuto tématu vyšly. Dále 
byla veřejnost seznámena  se záměrem vybudování  bioplynové stanice na území obce  
v blízkosti zástavby. Byly publikovány  informace o  probíhajícím stavebním řízení i námitky 
občanů. 

Stránky nadále informovaly o záměru OS Chvojensko na vybudování bezpečného  prostoru 
pro děti  na hraní (pracovně nazvaného hřiště)  

Administrátoři stránek (Bischoffiová, Hrádek, Drobný) se snaţili reagovat na podstatné 
události na chvojensku. 

Ve vzkazníku byly prezentovány názory návštěvníků stránek. 

Za rok 2009 byla návštěvnost  7877 návštěv, načteno bylo 27.033 stránek. 

Spolupráce s MAS Labské skály 

 

OS Chvojensko je členem  MAS Labské skály od roku 2006. I v roce 2009 se předsedkyně 
OS (která je členkou správní rady MAS) účastnila všech jednání  a aktivně obě organizace 
spolupracovaly.. 

Spolupráce s Obcí Velké Chvojno 

Zastupitelé Obce byly informovány o podnětech občanů i záměrech OS e-maily. K záměru 
OS – vybudování  prostoru pro děti , stanovilo OZ podmínky, za kterých je  ochotno 
pronajmout pozemek 19/1.  

Spolupráce s ostatními neziskovými 

 

Koncem léta 2010 vznikla Iniciativa pro naše kostelíky – OSTROV (volné sdruţení  bez 
právní subjektivity spolupracujích NNO – Středohoří sobě, Petrovický spolek, MAS Labské 
skály a aktivních jednotlivců). OS Chvojensko  je jedním z partnerů a členové OS aktivně  
spolupracovalo na přípravě projektů v rámci této Iniciativy a jednotlivých akcí (projekt 
OSTROV 2009-2010 a dalších). 

 

 

http://www.chvojensko.cz/


Práce na knize o historii chvojenska 

Na knize  o historii chvojenska pracuje dlouhodobě  Petr Mikula. Byla navázána spolupráce 
s Renate von Babka, Susanne Gertoberens z Německa. Jejich prostřednictvím se podařilo 
získat několik kontaktů na bývalé obyvatele chvojenska. Materiály, které jsme tak získali 
jsou uloţeny v elektr. Archivu chvojenska. Problémem je  finanční náročnost vydání knihy. 
Stále se hledá moţnost, získání prostředků na tisk, 

3) Členská základna, schůze a informování členů 

K 31.12.2009 mělo OS Chvojensko 37 členů. Členské shromáţdění se konalo 2x a to  21. 
března 2009 a 3. Října 2009.  Na obou těchto schůzích byly naplánovány akce a bylo 
informováno o všem co se sdruţení týkalo.  Před jednotlivými akcemi (trasovka, 
zájezd,lampiony, věnce) se sešly vţdy ti členové OS, kteří se chtěli na akci podílet a 
pomoci a byly vţdy domluveny konkrétní úkoly. 

 

4)  Zpráva o hospodaření za rok 2009 

           Hospodaření občanského sdruţení Chvojensko za rok 2009 skončilo ziskem 1.586,33 Kč. 

          Výdaje celkem činily:     23.700,-- Kč 

Příjmy celkem činily:      25.286,33 Kč 

 Chvojensko nemá k 31. 12. 2009 ţádný hmotný ani nehmotný majetek. Na bankovním účtu 

jsou k 31. 12. 2008 finanční prostředky ve výši 3.958,32 Kč a v pokladně prostředky ve výši 

3.024,-- Kč. 

           Ke dni 31. 12. 2009 nemá Chvojensko ţádné závazky ani pohledávky. 

           V příjmech jsou zahrnuty sponzorské dary výši 2.000,-- Kč na činnost sdruţení,    

které,podléhají dani darovací. 

            Za rok 2009 nemá Chvojensko daňovou povinnost daně z příjmu. 

            Zisk ve výši 1.586,33 Kč se navrhuje zúčtovat do nerozděleného zisku minulých let. 

 
           Výroční zprávu zpravovaly:  2.2.2010 

Jiřina Bischoffiová – předsedkyně sdruţení 

Alena Hanušová – místopředsedkyně sdruţení 

 

Schváleno  13.2.2010 na členském shromáţdění 


