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Spolek Chvojensko realizovalo svou činnost v roce 2016 v souladu se stanovami. 
Činnost spolku v roce 2016 
 
Na podzim roku 2015 jsme podali  žádost  do 28. Grantového kola  Ústecké 
komunitní nadace, které bylo vyhlášeno  s podporou dobročinného fondu Centropol – 
Energie pomáhá.  Žádost byla úspěšná a díky tomu  byla podpořena celoroční 
činnost spolku Chvojensko  v rámci projektu  Chvojensko sobě !, částkou 20.000,- 
Kč.  
V roce 2016 slavil spolek Chvojensko  také 10 let své existence. V rámci akce 
Antonínské odpoledne 2016  bylo toto výročí připomenuto  výstavou  bannerů 
přibližujících   veřejnosti  10 let veřejně prospěšné činnosti spolku. Zhotovení této 
výstavy  a další program  na Antonínské podpořil dotací  Ústecký kraj částkou 
23 000,- Kč ( zhotovení 4 ks bannerů, vystoupení šermýřů a ceny pro děti  do 
soutěží). 
 
Dále se podařilo zajistit spolufinancování  zejména u akce Antonínské odpoledne, 
které bylo  finančně náročnější  díky  našemu významnému podporovateli, kterým je  
akciová společnost  SČVAK, a.s.  
 
K zajištění aktivit souvisejících  s projektem  jsme vytvořili s pomocí dotace od Úřadu 
práce  Společensky účelné místo  (SÚPM), na které byla příjmuta paní Kateřina  
Stehnová, která zajišťovala v rámci projektu jednoduchou administrativní agendu a 
koordinovala  přípravu akcí, což bylo velkou pomocí.  
 
V rámci projektu Chvojensko sobě !  byly uspořádány  tyto akce:  
 

Turnaj pro děti i dospělé v stolním tenise 
Hned v lednu jsme uspořádali turnaj ve stolním tenise. Pro 
menší děti jsme zorganizovali turnaj v „Člověče nezlob se“. 
Dospělí se prostřídali u mladších účastníků a někteří si 
zahráli alespoň pár matchů. Děti byly velmi spokojené a 
nadšené ze hry.  
 
 
 
 

 

 
Masopust 

V tomto roce poprvé spolek uspořádal 
„Masopustní veselí pro děti i dospělí“. Opravdu 
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děti i dospělí přišli na tuto akci v maskách, což pořádající velice potěšilo. Masopustní 
průvod prošel vesnicí i přes nízké únorové teploty s několika odvážnými málo 
vrstvenými maskami (např. Asterix). Po té byla na sále Kulturního domu Luční 
Chvojno uspořádána soutěž družstev. Děti byly velmi aktivní. Vyhrály všechny. Tato 
akce se sešla s velmi pozitivním ohlasem, a proto věříme, že v příštím roce 
uspořádáme. Snad se zařadí mezi již tradiční aktivity.      
 
 
 
 

Povídání o vodě 
V březnu se uskutečnila beseda s Ing. Františkem 

Fedorem ze SČVAK, a.s. na téma pitná voda, 
spotřeba, zásoby, plýtvání, možnosti v budoucnu 
atd.  
Přednášející o tomto tématu velmi poutavě povídal.  

 
 
 
 
 
 
Pečení kváskového chleba „Pečeme pecen s Danou“ 
Velmi úspěšná akce mezi místními ženami. Odbornice na slovo vzatá, paní Dana, 
nám přivezla kvásek, mouky, ošatky, recepty, spoustu rad a 
dobrou náladu. Účastnice si samy uhnětly těsta, která si pak 
upekly doma ve své troubě. Na místě jsme též jeden vzorový 

pecen upekly. Ten byl opravdu 
ukázkový.  
Pro velký zájem byla lektorka 
Dana pozvána znovu o měsíc 
později, aby se dostalo i na 
jiné zájemkyně. I v dubnu se 
tato činnost setkala s velkým 
ohlasem. 
Tato aktivita byla dokonce 
zdokumentována redaktorem a 

zveřejněna v Ústeckém deníku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výroční zpráva 2016 

OS Chvojensko 

 

4 
 

 
Ochotnické divadlo Povrly „Kožich pro milenku“ 
V dubnu proběhla další kulturní akce. Tato byla zaměřena pro dospělé. Ochotníci 
z Povrlů nám zahráli vtipný divadelní kus „Kožich pro milenku“. Účast byla veliká. 
 
 
 
 
 
 
  
Čarodějnice 
 
V tento měsíc již třetí aktivita a to tradiční akce „pálení čarodějnic“. Veřejností 
očekávaná akce proběhla ve stejném duchu, jako předchozí roky. Oblíbená akce i 
tento rok proběhla na místním „Plácku“. Spolek zajistil dřevo na vatru a připravil 
figurínu čarodějnic. Účastníci si pak přinesli špekáčky, které si později při menším 
ohni opekli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antonínské posvícení 
Letošní Antonínské bylo již pátým ročníkem. Zároveň náš spolek Chvojensko oslavil 
10 let od jeho založení.  
Po obědě začalo veselí. V rámci 10ti letého výročí založení spolku byla uspořádána 
výstava k jeho činnosti. Byly zde představeny 4 bannery, na kterých si návštěvníci 

mohli prohlédnout aktivity spolku ve fotografiích.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dále bylo na programu oblíbené Divadlo Krabice 
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Teplice. Dětem zahrálo pohádku Indiánka Janka.  
Se svým uměním se přijela předvést Skupina historického šermu HONESTA 
z Chlumce. 
 
Spolek hasičů z Velkého Chvojna ukázal něco z hasičského sportu, předvedla se i 
mládež. Dále uspořádal soutěž pro děti se sladkými odměnami. 
Po celé odpoledne hrála skupina OLI, která měla též připravenou pro změnu 
pěveckou soutěž pro děti. I přes momentální déšť děti nic neodradilo od tohoto klání.  
Byla zde možnost prohlédnout si drobné zvířectvo, které přivezl Český svaz 
chovatelů z Benešova nad Ploučnicí.  
Účastnici se mohli povozit na koních z Farmy Mírkov. 
A nemůžeme zapomenout na tradiční mlsací stánek, kam místní ženy napekly 
k dispozici všem různé sladké i slané dobroty.  

Vyžití též bylo na skákacím hradu, různé 
dílničky – malování na obličej, kamínky 
atd… 

MAS Labské Skály zde nabízela regionální 
výrobky. 

Akce opět velmi vydařená i přes vrtochy 
počasí jistě nikdo neodcházel smutný. 

 
Akce za podpory, Ústecké komunitní nadace, 

Krajský úřad Ústeckého kraje, SČVAK, 
a.s. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Trasovka 
 
Ke konci září se místní děti mohly zúčastnit 
znovuobnovené tradice tzv. Trasovky. Ačkoli byl konec 
září, teploty si šplhaly k letním hodnotám. Počasí nám 
velmi přálo. Nic tedy nebránilo tomu, abychom po vesnici 
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rozmístili všechna stanoviště soutěží. Úkoly rozdány, pořadatelé na stanovištích, 
kartičky rozdány, nic nebránilo tomu, aby děti vyrazily sbírat puntíky, kytičky, smajlíky 
na svou účastnickou kartu. Závodníci různých věkových kategorií byli nadšeni 
z obvyklých i méně obvyklých zastávek. Kdo nesoutěžil, čekal na Plácku. Po vyplnění 
všech políček na kartě děti dostaly drobné dárky a sladkosti. Kdo ještě nebyl 
unavený, mohl se dovyřádit na skákacím hradu. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povídání o včelách a Lampioňák 
(Včelky a světlušky) 
 
V říjnu byly dvě akce spojené do jednoho dne. 

Jeden ze členů spolku, Martin Bůžek je zároveň včelař. 
Proto jsme jeho znalosti a schopnosti využili k tomu, aby 
jimi obohatil další členy i nečleny bez ohledu na věk. 
Přednáška se konala v klubovně myslivců. V příjemném 
prostředí jsme povětšinou popíjeli pečený čaj, slazený 
medem od místních včeliček. Malí i velcí účastníci byli 
hodně zvídaví a kladly našemu přednášejícímu spoustu 
otázek.  
Po ukončení akce se skupinka přesunula na náš Plácek, 
kde už čekala jiná skupinka, očekávající zejména 
lampionový průvod. Než se setmělo, čas si děti krátily 

hrou na hřišti a opékáním buřtů. Tentokrát šel průvod 
směrem na Arnultovice. Účastníci byli vybavení, krom 
lampionků, reflexními prvky. Další členové zajišťovali 
bezpečnost dětí upozorňováním projíždějících řidičů s 
žádostí o opatrnou jízdu kolem průvodu.  
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Beseda s Policií ČR 
V listopadu jsme pozvali preventistku PČR Mgr. Danielu Vrůblovou. Ta dětem a 
mládeži povídala o činnosti Policie ČR, o bezpečném pohybu po veřejných 

komunikacích, o závadovém chování, o trestné činnosti 
mládeže a možných důsledcích, apod. Na závěr 
přednášky přijeli příslušníci PČR a předvedli 
vybavení policejního auta. Účastníci si mj. mohli 
vyzkoušet a potěžkat 
neprůstřelnou vestu. 
Přednáška i s následnou 
ukázkovou akcí byla 
zajímavá. 

        
 
 
 
Mikuláš 2016 
 
A na závěr roku opět nesměl chybět Mikuláš a jeho nadílka a následné čertovské 
rejdění. 
Tentokrát jsme neměli pro děti připravenou dílničku s vánočním tvořením, ale 
pohádku Vánoce v Himalájích, kterou nám zahrálo Divadlo Krabice Teplice. 
Po pohádce jsme se přesunuli ven k vánočnímu stromku. Čekání na Mikuláše, čerta 
a anděla jsme si krátili popíjením svařáku pro děti i dospělé a zpíváním koled. Po 
bohaté nadílce se dle nálady děti s rodiči mohly přesunout na sál, kde pro ně byla 
připravená dětská diskotéka. Akce si již dávno našla své příznivce a přibývají další. 
 
Další akce:  
 
Spolek Chvojensko se zabývá také péčí  o památky a jejich záchranou. Ve spolupráci 
s obcí Libouchec se podařilo v roce 2016 dokončit restaurování  litinového kříže na 
kamenném podstavci. Ústecká komunitní nadace poskytla  na tuto akci grant   ve 
výši 20 000,- Kč  a Nadace OF  také grant ve výši 20 000,- Kč  ( oba granty byly 
poskytnuty již v roce 2015 – proinvestovány byly v roce 2016 – kdy bylo vše řádně  
vyúčtováno).  Obec Libouchec do projektu vložila ze svého rozpočtu  10 000,- Kč.  
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Členská základna  se v roce 2016 rozrostla paní Kateřinu Balšánkovou.  
K 31.12.2016 mělo  Chvojensko 32 členů.  V roce 2016 byla uspořádána  výroční 
schůze členského shromáždění  v měsíci  březnu a několik dalších schůzí k přípravě  
akcí. Činnosti  spolku se zúčastňovali  členové v rámci své dobrovolné práce  v rámci 
svých možností.  
. 
 

Zpráva o hospodaření 
 za rok 2016  

 
Hospodaření Chvojenska za rok 2016 skončilo ztrátou ve výši 31 606,27 Kč. 
 
Celkové výdaje činily: 211 151,72 Kč 
Celkové příjmy činily: 179 545,45 Kč 
 
Ve ztrátě se obráží odepisování plácku a zúčtování dotace na plácek a jeho vybavení 
, což je majetek pořízený z dotace v roce 2011. 
 
Chvojensko má k 31.12.2016 hmotný majetek ve výši 252 445,72 Kč. Je to oplocení 
plácku za  115 797 Kč, vybavení plácku za 74 262 Kč a drobný majetek ve výši 
62 386,72 Kč - stan, altán a lezecká stěna na plácku, 6 pivních setů a 4 banery o 
činnosti Chvojenska z Antonínského  2016.  
Na bankovním účtu jsou ke dni 31.12.2016 finanční prostředky ve výši 5 690,92 Kč a 
v pokladně ve výši 275 Kč.  
 
Ke dni 31.12.2015 nemá Chvojensko žádné závazky ani pohledávky.  
 
V příjmech roku 2016 jsou zahrnuty členské příspěvky ve výši 3 000 Kč, úroky 
z bankovního účtu ve výši 3,45 Kč, zúčtování dotace na plácek ve výši 6 359 Kč, 
příjmy za propagaci  a raklamu SČVAKu na Posvícení v roce 2016 ve výši 10 000 
Kč, dobrovolní vstupné a tržby ze stánku na Posvícení ve výši  
9 683 Kč, příspěvky od Ústecké komunitní nadace a Nadace OF na Kříž – Nakléřov 
ve výši 40 000 Kč, příspěvek od Ústecké komunitní nadace na projekt Chvojensko 
sobě ve výši 20 000 Kč, dotace od Úřadu práce na mzdové náklady na společensky 
účelné místo ve výši 60 000 Kč, dotace z Fondu Ústeckého kraje na Posvícení ve 
výši 23 000 Kč a příjmy za prodej knihy ve výši  7 500 Kč.  
Na skladě ještě zůstává 9 výtisků knihy. 
 
Výsledek hospodaření za rok 2016 se navrhuje zúčtovat se základním jmění spolku. 
 
V Lučním Chvojně 24.3.2017 
 
Sestavila: P. Šofrová  
 
Výroční zpráva byla schválena  na výroční schůzi členského shromáždění  dne 
8.4.2017 
 

 


