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Charakter a účel Spolku nad Ploučnicí
Spolek nad Ploučnicí je dobrovolným, nepolitickým, nevládním, neziskovým svazkem občanů a právnických
osob, v němž se spolčili zastánci péče o kulturní, společenské, sociální a přírodní prostředí podél řeky Ploučnice
a v okolí Benešovska a zaměřuje se na jejich aktivní ochranu, revitalizaci a popularizaci.
Spolek nad Ploučnicí bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:
1 	Péče o krajinu, ochrana životního prostředí a péče o drobné kulturní památky podél řeky Ploučnice; péče

o veřejný a společenský prostor Benešovska.

2 	Komplex činností orientovaných na rozvoj cestovního ruchu podél řeky Ploučnice a na Benešovsku

s využitím kulturních a přírodních památek; rozvojové aktivity se zapojením cyklostezky podél řeky
Ploučnice, termálního koupaliště a dalších sportovně-společenských atraktivit Benešovska.

3 	Praktická kulturní, osvětová a publikační činnost; organizování kampaní a akcí orientovaných na místní

i dojíždějící veřejnost.

Charakter und Absicht des Vereins
Spolek nad Ploučnicí
Spolek nad Ploučnicí ist ein freiwilliger unpolitischer, nichtstaatlicher, gemeinnütziger Verein von Bürgern
und rechtmäßigen Personen, die Anhänger der kulturellen, sozialen, ökologischen Umgebung sind, in der
sich der Fluss Ploučnice und Benešov vicinity verbinden. Sie fokussieren sich gezielt auf die aktive Erhaltung,
den Rückbau und die Popularisierung.
Spolek nad Ploučnicí möchte diese Ziele realisieren, indem sie Aktionen in diesen Gebieten durchführen:
Richtlinien und Ziele:
1 	Umweltschutz; Erhaltung von kleinen historischen Sehenswürdigkeiten entlang des Flusses Ploučnice;

Erhaltung des allgemein zugänglichen Freiraums und der Bereiche nahe Benešov nad Ploučnicí.

2 	Ununterbrochener Einsatz die Tourismusentwicklung entlang des Flusses Ploučnice und in den Bereichen

4 	Pořádání vzdělávacích a popularizačních akcí (přednášky, semináře, konference, zájezdy, naučné procházky

a pod).

5 	Organizace sociálních služeb a programů zaměřených na potřebné skupiny obyvatelstva; realizace

volnočasových akcí orientovaných na děti a mládež, rodiny, nezaměstnané a občany vyššího věku.

6 	Oživení kulturního a společenského života a podpora všech místních iniciativ za účelem propojování

a zkvalitňování služeb a života obyvatelstva.

rundum Benešov nad Ploučnicí aufzubessern und zu stärken, unter der Nutzung von historischen
und natürlichen Sehenswürdigkeiten, Aktivitäten entwickeln, einschließlich Wander- und Radfahrwege,
einem Thermalbad im Freien und anderen sportlichen Möglichkeiten und lokalen Sehenswürdigkeiten.

3 	Geeignete kulturelle, pädagogische und für die Öffentlichkeit zugängliche Aktivitäten, Organisation

von Kampagnen und Veranstaltungen, die sich an der lokalen Bevölkerung und den Besuchern orientiert.

4 	Organisation von pädagogischen und popularisierenden Events (Vorlesungen, Seminare, Konferenzen,

Ausflüge, Spaziergänge).

5 	Organisation von Sozialfürsorge und Programmen, die sich auf Zielgruppen spezialisieren, die Hilfe

benötigen; Realisierung von Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche, Familien, Arbeitslose
und Senioren.

Character and purpose of the society
Spolek nad Ploučnicí
Spolek nad Ploučnicí is voluntary non-political, non-governmental, non-profit society of citizens and legal
persons, where supporters of cultural, social, environmental surrounding along river Ploučnice and Benešov
vicinity banded together and it is focused on active preservation, revitalization and popularization.
Spolek nad Ploučnicí will achieve this goals by developing activities in these areas:
Principles and goals:
1 	Environmental protection; preservation of minor historical landmarks along the river Ploučnice;

maintenance of the public space and gathering areas near Benešov nad Ploučnicí.

2 	Continuous effort to bolster tourism along river Ploučnice and in areas around Benešov nad Ploučnicí

using historical and natural landmarks, developing activities including hiking and cycling routes, thermal
outdoor swimming pool and other sporting facilities and other local points of interest.

3 	Practical cultural, educational and publication activities; organization of campaigns and events orientated

to local and commuting population.

4 	Organization of educational and popularizing events (lectures, seminars, conferences, trips, educational

walks).

5 	Organization of social services and programs focused on population groups in need; realization on leisure

activities orientated to children and youngsters, families, unemployed and seniors.
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Rada Spolku nad Ploučnicí

Termíny členských schůzí v roce 2017
27. 3. 2017 a 30. 6. 2017

Termín rady spolku v roce 2017
17. 5. 2017

Hlavní aktivity spolku v roce 2017
LEDEN–ÚNOR 2017

Předsedkyně rady
Spolku nad Ploučnicí
Mgr. Lenka Černá

Místopředkyně rady
Spolku nad Ploučnicí
Mgr. Petra Tojmarová

Pokladník
Spolku nad Ploučnicí
Ing. Radek Vonka

Členská schůze Spolku nad Ploučnicí v roce 2017

 ískali jsme podporu pro náš projekt s názvem Putujeme krajinou, poznáváme bez hranic ve výši
Z
30 000 Kč od Česko-německého fondu budoucnosti a od Euroregionu ELBE/LABE; zahájili pracovní
schůzkou a prohlídkou Natur und Wildparku v Německu.
V naší spolkové činnosti se zapojila německá dobrovolnice Aggül Dastan z Mannheimu; výuka jazyka
ve 2 základních školách v Děčíně, kurzy konverzační němčiny pro veřejnost a zapojení do spolkových
aktivit a česko-německých projektů.

BŘEZEN–DUBEN 2017
 ahájena konverzační němčina v Benešově nad Ploučnicí s rodilou mluvčí a dobrovolnicí Aggül Dastan
Z
z Mannheimu. 8 studentů, 10 lekcí, 200 Kč, pravidelné čtvrtky odpoledne.
Zúčastnili jsme se celorepublikového setkání středisek 3G v Praze, zahájili jsme spolupráci s dobrovolníky
a dobrovolnicemi 50+ ve prospěch potřebných rodin s dětmi.
Proběhla členská schůze Spolku nad Ploučnicí, plná účast členů spolku.
Náš projekt Putujeme krajinou, poznáváme bez hranic je zařazen mezi projekty Česko-německého
kulturního jara 2017.
Spolu s německým partnerem, městem Grünhain-Beierfeld, jsme uspořádali v Natur parku Waschleithe
Kulatý stůl na téma včely v krajině.
Zapojili jsme se do zajímavého semináře Zdravých měst v Benešově nad Ploučnicí na téma trvale
udržitelného rozvoje. Přednášel pan Švec, ředitel Národní sítě zdravých měst.

KVĚTEN–ČERVENEC 2017
 spořádali jsme 3 podvečerní vzdělávací semináře pro generaci 50+ v Benešově nad Ploučnicí, kde jsme
U
prezentovali spolek a možnosti zapojení do programu 3 Generace.
Zúčastnili jsme se Valné hromady Místní akční skupiny Labské skály, jejíž jsme členem.
Navštívili jsme dům dětí a mládeže v Heidenau, provozovaný církví. Dále nízkoprahový klub ve správě
Německého červeného kříže. Na závěr jsme v Heidenau navštívili Media Zentrum.
Podporovali jsme vznik společného projektu seniorů z Heidenau a Benešova nad Ploučnicí.
Zorganizovali jsme společný výšlap na zříceninu Ostrý spolu se seniory z Grünhain-Beierfeld, ze kterého
díky podpoře Euroregionu ELBE/LABE vznikl videodokument.

SRPEN–ŘÍJEN 2017
 rohlédli jsme si Sad původních ovocných odrůd našeho pohraničí: jabloně, hrušně a švestky v GrünhainP
Beierfeld, kde jsme se zúčastnili 750 let městských práv.
V projektu putujeme krajinou, poznáváme bez hranic jsme zorganizovali ve spolupráci se studenty
a studentkami Střední školy zahradnické a zemědělské A.E.Komerse LIBVERDA v Děčíně výsadbu stromů
původních odrůd v Natur und Wild parku ve Waschleithe.

LISTOPAD–PROSINEC 2017

Filip Ušák, Bc. Dušan Homola, Ing. Radek Vonka, Mgr. Petra Tojmarová, Zdeňka Myšíková, Dita Sopkuliaková,
Mgr. Lenka Černá,
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 aše výstava s česko-německou tématikou putovala po 3 středních školách Ústeckého kraje: Obchodní
N
akademie v Ústí nad Labem, Gymnázium Ústí nad Labem v Jateční a Gymnázium v České Kamenici.
Doplněna byla besedou o binacionální dobrovolné službě také za přispění německé dobrovolnice Sarah.
Tradičně jsme strávili 1 předvánoční den ve společném, česko-německém stánku na vánočních trzích
v Heidenau s přáteli ze spolku Städtepartnerschaftsverein Heidenau e.V.
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Program 3G od roku 2017 ve Spolku nad Ploučnicí

Poděkování
Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Ústí nad Labem,
Kontaktní pracoviště Děčín

Smyslem programu je vytvořit bezpečný přátelský vztah dítěte a rodiny
s jedním dospělým dobrovolníkem starším 50 let; nahradit prarodiče
a vnoučata lidem, kteří tuto možnost nemají.

Podpora dvou pracovních míst prostřednictvím Veřejně prospěšných prací na pozici
Pomocný pracovník kulturního a charitativního charakteru. DĚKUJEME VÁM.

Dobrovolníkem programu 3G se může stát osoba starší 50 let, která má zájem
a možnost pravidelně se věnovat dítěti jedno odpoledne v týdnu po dobu
alespoň 6 měsíců.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Koordinátor zajišťuje realizaci a chod programu; vybírá a odborně připravuje
dobrovolníky, provází dvojici po celou dobu fungování v programu;
pořádá společné akce pro děti a dobrovolníky programu; zajišťuje odborné
poradenství pro rodiče/zákonné zástupce a spolupracuje s ostatními středisky
programu 3G – tři generace v ČR.
Benešovsko se tak díky Spolku nad Ploučnicí připojilo pražské HESTIA – Centru dobrovolnictví a partnerům
z měst Kroměříž, Jičín, Ústí nad Labem, Olomouc, Opava, Kadaň a Karlovy Vary. Děkujeme Ministerstvu práce
a sociálních věcí ČR za podporu v roce 2017.

Dlouhodobá podpora programu 3G – tři generace. Benešovsko je jedním z 9 realizátorů
tohoto mentoringového programu prostřednictvím našeho spolku. DĚKUJEME VÁM.

Česko-německý fond Budoucnosti a Euroregion ELBE/LABE
Podpořený projekt Putujeme krajinou, poznáváme bez hranic umožnil realizovat naše přední aktivity:
miniexpedici po františkovských památkách, putovní výstavu SOUŽITÍ; workshop včely v krajině, exkurzi
do sadu původních odrůd; výsadbu ovocných stromů v Naturparku Waschleithe nebo minijarmark regionálních
výrobků. DĚKUJEME VÁM.
Europäische Union. Europäischer Fonds für

regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

Dále děkujeme:
Rostislavu Kakarovi za všechna 3 skvělá videa; Anně Käsche, Aggül Dastan a Sarah Schleinitz, německým
dobrovolnicím na roční Binacionální dobrovolné službě v Česku, panu starostovi Joachimovi Rudlerovi a jeho
týmu za přátelství bez hranic, panu starostovi Liborovi Bruzovi za laskavou podporu v obci Františkov nad
Ploučnicí, Peterovi Mildnerovi, Rosemarie Wolf a dalším seniorům a seniorkám ze spolku SPV Heidenau
za srdečná setkání, Jochenovi Gerlachovi z Natur parku Waschleithe, Ludmile Šumové za motivaci a odvahu
pouštět se do nových věcí, Monice Moravcové za vždy bezvadné tlumočení a spolujízdu na akce, Thomasovi
Rostovi za neustálý přísun nových nápadů pro činnost, společnosti NOESIS za profesionální design, Yorice
Kiliánové za profi vedení účetnictví spolku a moha dalším báječným lidem. DĚKUJEME VÁM.

Výhled a plány do roku 2018
Zřídit ve Františkově nad Ploučnicí spolkovou kancelář.
Aktivně spolupracovat s německými partnery v Grünhain-Beierfeld a v Heidenau.
Spolupracovat se středisky 3G – tři generace a proškolovat generaci 50+.
 okračovat v navazování nových kontaktů, svolávat setkávání, zlepšovat život podél Ploučnice
P
a přibližovat region návštěvníkům.

Setkání středisek 3G v Praze, účast za spolek Lenka Černá a Dita Sopkuliaková.
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Hospodaření Spolku nad Ploučnicí v roce 2017
ROZVAHA

Příloha k přiznání k dani
z příjmů právnických osob

504/2002 Sb.. pro neziskové organizace

A.
A.II.
A.IV.
B.
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.

AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem (ř.2 až 5)
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem (ř.7 až 10)
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM (ř.1+6)

Označení

PASIVA

z příjmů právnických osob

31.12.2017

(V celých tisících Kč)

2017

Měsíc
1

2

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

IČ
0 3 2 8 7 2 8 9

504/2002 Sb.. pro neziskové organizace

40723 Františkov nad Ploučnicí

Číslo

Stav k prvnímu dni

Stav k poslednímu dni

řádku

účetního období

účetního období

Označení

Spolek nad Ploučnicí

31.12.2017

..................................................................................................

(V celých tisících Kč)

Rok

Františkov nad Ploučnicí 8

Název účetní jednotky

ve zjednodušeném rozsahu
ke dni

..................................................................................................

Rok

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Příloha k přiznání k dani

Spolek nad Ploučnicí

ve zjednodušeném rozsahu
ke dni

Označení

Název účetní jednotky

2017

Měsíc
1

2

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

IČ
0 3 2 8 7 2 8 9

Název položky

Františkov nad Ploučnicí 8
40723 Františkov nad Ploučnicí

Číslo

Činnost

Činnost

řádku

hlavní

hospodářská

Celkem

A.

NÁKLADY (ř.2 až 9)

001

578

0

578

A.I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

002

206

0

206

A.III.

Osobní náklady

004

332

0

332

006

36

0

36

001

0

43

003

0

46

005

0

-3

A.V.

Ostatní náklady

006

12

240

A.VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

007

3

0

3

A.VII.

Poskytnuté příspěvky

008

1

0

1

Náklady celkem (ř.2 až 9)

010

578

0

578

B.

VÝNOSY (ř.12 až 16)

011

560

0

560

B.I.

Provozní dotace

012

469

0

469

B.II

Přijaté příspěvky

013

28

0

28

B.III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

014

60

0

60

B.IV.

Ostatní výnosy

015

3

0

3

Výnosy celkem (ř.12 až 16)

017

560

0

560

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.17 - ř.10 + ř.9)

018

-18

0

-18

D.

Výsledek hospodaření po zdanění (ř.17 - ř.10)

019

-18

0

-18

007

0

4

008

-6

145

009

4

63

010

14

28

011

12

283

Číslo

Stav k prvnímu dni

Stav k poslednímu dni

řádku

účetního období

účetního období

A.

Vlastní zdroje celkem (ř.13+14)

012

-4

22

A.I.

Jmění celkem

013

0

44

A.II.

Výsledek hospodaření celkem

014

-4

-22

B.

Cizí zdroje celkem (ř.16 až 19)

015

16

261

B.III.

Krátkodobé závazky celkem

018

16

261

PASIVA CELKEM (ř.12+15)

020

12

283

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Sestaveno dne:

26.03.2018
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Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

Spolek

Činnosti environmentálních a ekolog
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Poznámka
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Společné putování po františko
vských památkách, z Benešova

himem Rudlerem,

na Ostrý

partnerem, Joac
Lenka Černá s projektovým
feld
starostou Grünhain-Beier

Výsadba původních od

verdy ve Waschleithe
Studenti a studentky Lib

růd ve Waschleithe
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Kontakty, identifikační údaje:

Rada spolku:
Mgr. Lenka Černá
předsedkyně, tel.: 606 512 905
Mgr. Petra Tojmarová
místopředsedkyně,, tel.: 777 033 486
Ing. Radek Vonka
pokladník, tel.: 724 301 020

Personální složení:
Lenka Zítková od 1.12.2016;
pomocné práce charitativního
a kulturního charakteru
Jindra Jupová od 1.4.2017;
pomocné práce charitativního
a kulturního charakteru

Účetní:		
DC YORK s.r.o.

Grafické služby:
NOESIS s.r.o.

Členství:
Místní akční skupina Labské skály (MAS LS)

Registrace:
Krajský soud v Ústí nad Labem dne 11. srpna 2014

Působnost:		
Ústecký a Liberecký kraj

Adresa:
Františkov nad Ploučnicí 8, 407 23 Františkov nad Ploučnicí

E-mail: spoleknadploucnici@seznam.cz
Web: www.spoleknadploucnici.cz
IČ: 032 87 289
Číslo účtu: 267073495/0300 ČSOB, a.s. (poštovní spořitelna, účet pro neziskovky)
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