Valná hromada OSČLP
Dne 21. 8. 2015, úvodní vystoupení Petra Zázvorky

Vítáme členy OSČLP i všechny ostatní, kteří mají rádi Polesí a Černou Louž. Dovolte,
abych přivítal i milé hosty – starostu Ing. Jana Vacka a Milana Dlouhého, který nám
předvedl svoji sbírku historických pohlednic s tématikou naší obce.
Dovolte abych nejprve rekapituloval činnost OSČLP za uplynulé období a shrnul ji
do několika bodů:
1) Pokud jde o administrativně organizační činnost, došlo na základě usnesení
z minulé Valné hromady podle nového občanského zákoníku ke změně
stanov a rovněž ke změně registrace názvu z Občanského sdružení na
Občanský spolek Černá Louže – Polesí. Bylo provedeno vyúčtování dotace
pro OSČLP, toto vyúčtování bylo schváleno i revizí, která proběhla na
Obecním úřadě v Rynolticích, bylo požádáno o další dotaci, která byla
schválena a převedena na účet OSČLP. Rovněž bylo vypracováno a podáno
finančnímu úřadu daňové přiznání za uplynulý rok 2014, několikrát bylo
jednáno se starostou Rynoltic , se správou CHKO Lužické hory a SČVaK.
Pokud jde o finanční záležitosti, rád bych vyzdvihl odbornou úroveň v
účetnictví Heleny Zelenkové a preciznost Vaška Šmída, který vede účetní
knihu. V tomto směru bych se také rád zmínil o Terezce Horáčkové, která vždy
ochotně řeší všechny související právnické problémy.
2) Součástí pravidelné informační činnosti je vedení stránek Polesí a Černé
Louže, které reagují na aktuální dění v obci. O popularitě stránek svědčí
počet téměř 31 tisíc návštěv k dnešnímu dni, s týdenním průměrem téměř
200 návštěv. Díky webu Polesí a Černé Louže se přihlásila a dokumentací
přispěla řada v současnosti vzdálených přátel Polesí, jmenujme například
Pepíka Machatého nebo Karla Pokorného. To je dílo Aleše Krupy,
vyhledávajícího zajímavá témata vysoké úrovně a aktuálně reagujícího na
dění v obci, který řídí naše stránky.
3) Pokud jde o společenské akce rád bych se zmínil o populární regatě,( letos již
čtyřiašedesátileté) kterou tradičně řídí neoblomná Marta Šmídová, Dětském
dnu, který již po několikáté organizuje s velkým nasazením a vynalézavostí
Katka Jakešová, letos ve znamení Dinosaurů, a zároveň mi dovolte poděkovat
Aleně Novákové (Klemencové), která se rozhodla i v letošním roce
sponzorovat svými uměleckými výtvory v podobě dortů ceny Dětského dne.
Nemohu se rovněž nezmínit o krásných plakátech zhotovených téměř na
počkání Zdeňkem Marešem. Děkujeme.

4) Dovolte, abych se zmínil o I. ročníku koloběžkového závodu, který se zrodil
díky nápadu a osobní aktivitě Jitky Marešové, která organizaci závodu
věnovala mnoho času i finanční zdroje. Vzhledem k tomu, že šlo o
neplánovanou akci, přidalo k uhrazení cen OSČLP organizátorce částku 1000
Kč a v příštím roce by chtělo zařadit II. ročník závodu do plánu aktivit a
společenských akcí. Rádi bychom poděkovali i osazenstvu Penzionu u
Budulínka, zajišťujícího jako dar limonádu pro malé účastníky závodu.
5) Rád bych se zmínil rovněž o pravidelném souboji ve volejbale mezi Jitravou a
Polesím, který se má změnit v letošním roce v I. turnaj o pohár starosty mezi
Polesím, Jitravou a Rynolticemi. Tady je hlavním hybatelem družstva Polesí
rodina Bludských. Každopádně, ať se hosté nezlobí, budeme fandit
především našemu družstvu.
Zítra, po ukončení Dětského dne, bude
uspořádána již tradiční Aukce půdních nálezů ve prospěch sdružení a to již
od 13,30, přičemž vedení aukce se tentokrát ujal Pavel
Podhorecký,
pomáhat mu budou Katka Jakešová, Vanda Mocová , zapisovat cenu
vydražených předmětů bude Václav Šmíd.
6) V souvislosti se změnou názvu připomínám zaměření našeho spolku, rád
bych zopakoval důvody, proč vznikl. Jde nám o udržení zvláštního charakteru
Polesí jako především rekreačního území, se zachovanými vztahy lidové
architektury, včetně začlenění obce do okolní přírody v rámci Chráněné
krajinné oblasti Lužické hory. Nechceme komerci, která by neúměrně
zatěžovala intravilán obce. To se týká i automobilů, trváme na snížení rychlosti
v obci na 30 kilometrů za hodinu.
Tomuto konceptu odpovídá i zaměření péče na několik dříve zanedbaných
lokalit, jako je zvonice v Polesí, kaplička na Louži a sama Černá Louže, (kde
vzniká hlavně díky Aleši Krupovi velmi pěkný koutek včetně rybníčku
s rákosím a kvetoucími lekníny). Doslova darem přírody pro Polesí je
Vyhlídková skála Havran (kde byla vloni ukradena a letos opět doplněna
vrcholová knížka a poslední Jirkou Martínkem upevněný rám s fotografií
panoramatu okolí kupodivu stále drží. Udržovat je třeba každoročně Boží
muka u Rynoltic a na cestě do Polesí, (kde vysazuje a zalévá Pepa Kaplický
další a další ořechy, a Iva pravidelně udržuje malbu. Každoročně jsou čištěny
prameny v okolí Polesí, i když letos ten nejdůležitější, přivádějící vodu do
Polesí, přestal téct. Nejfrekventovanějším centrem obce je prostor v
okolí volejbalového hřiště. Úmyslně se nezmiňuji o nádrži bývalého
koupaliště, na jehož břehu jsme obnovili a znovu vysadili řadu hlohů.
K problémům nádrže bych se rád vrátil v závěru.
Nejprve tedy to lepší – pokračovala, ovšem se značným nasazením několika
málo jedinců, úprava centra, zejména hřiště – kde vyrostl pingpongový stůl,
se speciální úpravou proti vlhku. Jedná se o další vylepšení hřiště. Stůl
navrhnul a realizoval především Jindřich Bludský a Marek Bludský. O

pingpong je zájem, domníváme se, že pomůže přitáhnout mládež přeci jen
od počítačů do přírody. Dalším vylepšením hřiště je nový plot, oddělující
hřiště od silnice. Na instalaci plotu pracoval především Václav Šmíd a packy
na sloupky navařil Jirka Neander mladší . Prozatím poslední stavbou na hřišti
je budka na nářadí a zimní uskladnění desek stolu, kterou navrhnul a
většinou postavil Jindřich Bludský za pomoci syna Marka a Václava Šmída,
kostru sestrojil Jiří Koprnický. Mimochodem, jde o první společnou stavbu na
koupališti po šedesáti letech od zničení kabin, pokud nepočítáme
problematickou klubovnu Svazarmu, která byla zlikvidována před
pětadvaceti lety.
Tento rok ještě má být provedena rekonstrukce střechy zvonice v Polesí,
včetně nové cibule. Vzhledem k obtížnosti přístupu budou práce provedeny
dodavatelsky, včetně nutné výstavby lešení po dobu opravy.
Rád bych se rovněž zmínil o prozatím dobrovolné údržbě pozemku který
OSČLP spravuje, za použití vlastní mechanizace prováděné většinou Alešem
Krupou.
To by se mělo v příští sezóně změnit, pokud díky příspěvkům a aukci
získáme dostatečný počet financí na koupi nové sekačky a zaplatíme i
pravidelnou údržbu okolí hřiště. V příštím roce bychom, pokud nám bude
přiznána dotace, zařídili i interiér kapličky na Louži s patřičnou ochranou.
Závěrem k letos největšímu problému centra obce – bývalému koupališti.
Nádrž slouží především jako záloha vody pro případ požáru, i když byla navíc
využívána díky brigádám na její vyčištění ke koupání po značnou část letních
prázdnin. Potok, který do koupaliště má vodu přivádět, bohužel téměř po
celé léto nepřitékal, takže není možné ani třetím rokem provést jeho
vyčištění. Jednali jsme na toto téma se zainteresovanými organizacemi,
především SČVakem a byli ujišťováni, že úpravy neměly vliv na sílu toku, že
se pouze projevila skutečnost, že nebyl již druhý rok prakticky sníh.
Osobně se domnívám, že bychom měli společně s panem starostou
v příštím roce vyvinout společné úsilí s obcí, vodohospodáři, CHKO, hasiči a
nájemci rybníků v Rynolticích, které jsou na vodě z naší nádrže závislé a
nechat prohlédnout odborníky konkrétní úpravy zdroje u Tří pánů. Možná že
by bylo možné se vrátit k realizaci před lety zamýšlenému lesnímu rybníku
nad Polesím, nebo hledat doplnění vody z vrtů v okolí nádrže. Pokud jde o
další údržbu okolí nádrže, upozorňuji, že jde o pozemek který spravuje
hasičský sbor, kvalita a množství vody v něm však je obecným zájmem.
Tolik k činnosti OSČLP –dovolte, abych ještě jednou poděkoval členům
výboru i dalším aktivním občanům, kteří se k činnosti OSČLP připojili a které
jsem nejmenoval. Podle sdělení Heleny Zelenkové, dosáhlo číslo, přiřazené
k jednotlivým členům, umožňující jejich identifikaci při platbě příspěvků 94. I

když cca 10 členů z tohoto počtu z různých důvodů naše řady opustilo a
mnozí podporují činnost OSČLP spíše symbolicky, jde o poměrně vysoké
číslo. Žádáme proto členy, aby se do činnosti zapojili a především uhradili
dosud nezaplacené příspěvky.
Polesí za to myslím stojí, přes uvedené problémy je to stále krásná vesnička,
které bude příští rok právě 333 let. Možná bychom to mohli oslavit,
přemýšlejme o tom.
Petr Zázvorka
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