
Zápis z Valné hromady OSČLP konané dne 3/8/2013 v Penzionu Polesí 

 

Přítomno celkem 33 členů, aby odpovídala  účast  na Valné hromadě usnášení schopnému 

počtu členů, byla tentýž den podle Stanov na stejném místě svolána Valná hromada podruhé. 

 

Program schůze Valné hromady :  

 

1) Přivítání starostky Rynoltic, paní Evy Guttmannové, dalších hostů a všech členů, 

účastníků schůze. (Zázvorka) 

2) Přehled činnosti OSČLP od minulé Valné hromady v roce 2012 (Zázvorka) 

3) Finanční přehled (Šmíd, Zelenková) 

4) Návrh na změnu stanov (Horáčková) 

5) Volby nového výboru OSČLP (Formáček) 

6) Diskuse 
 

Ad 2)  Charakteristika OSČLP – Sdružení představuje především skupinu majitelů 

pozemků a nemovitostí v katastrálním území Polesí a Černé Louže a dalších občanů, které 

spojuje ekologická iniciativa v rámci CHKO Lužické hory s péčí o přírodu a lidovou 

architekturu, činnost kdysi populárních Okrašlovacích spolků,  s cílem vytvářet kulturní 

prostředí v obci pro všechny její obyvatele. Spolupracuje úzce se zastupiteli Rynoltic, kam 

obec náleží, CHKO Lužické hory a dalšími institucemi a občanskými iniciativami, např. OS 

Jitrava. V současné době se OSČLP zaměřuje především na zlepšení vzhledu návsi obce a 

jejího dalšího využití v rámci územního plánu. Podobně přistupuje k dané problematice i na 

katastrálním území Černé Louže. 

 

 

 Od pořádání Valné hromady 2012 k následujícím aktivitám: 

 

- příprava na výsadbu nové zeleně, likvidace přestárlých dřevin a náletů, jámy 

- výsadba 10 hlohů podél nádrže (obnovení promenády), 

- úklid návsi, 

- oprava lávky, která byla poškozena velkou vodou, 

- oprava 12 Laviček kolem koupaliště – montáž, 

- nátěr nových fošen, instalace na lavičky 

- největší akce roku- rekonstrukce volejbalového hřiště, včetně opravy propadlého 

stropu přítoku do koupaliště – betonáž, materiál, technika. Finanční zabezpečení 

OSČLP, realizace především Bludský, Novotný, dotace obce (15 tis. Kč, Sponzoring 

10 tis. Kč. cca 15 tis. OSČLP,  Cena původní kalkulace při zadání stavební firmě 230 

tis. Kč 

 

Z dalších prací:  

- odstranění nefunkčního rozbitého ohrazení kolem nádrže, odvezení do sběru, I. etapa 

- úprava terénu v okolí hřiště 

- stavba hřiště na petanque, fólie, písek, lavička, mantinely 

- prořezání stříbrných topolů 

- oprava nápisu na Pamětní desce pomníku (zlacení) 

- výroba a montáž velké lavice u hřiště (tribunka) 

- obnova panoramatického pohledu na Lužické hory a obec na rozhledně nad Polesím 

 

      



Ze souvisejících prací: 

- obnova „ Černé Louže“ – rybníčku pro obojživelníky – samostatná akce Aleše Krupy 

na vlastním zakoupeném pozemku, spolupráce s CHKO LH a OSČLP 

 

Další aktivity: 

- Vedení stránek www.polesi.eu 

      -     Dětský den 2013,  

- 60. Regata Polesí,  

- Oslavy 330 let Polesí 

- Otevírání studánek (s dětmi) – čištění 2 upravených pramenů v lese 

- Cvičení s malými dětmi (pravidelně)  

- Právní služba (návrhy smlouvy o pronájmu, smlouva o převedení pozemků Polesí, 

Jitrava) 

- Zahájení provozu hřiště na volejbal, Zásady pro jeho užívání 

 

Pro  rok 2013 v řešení: 

- žádost o dlouhodobý pronájem obecních pozemků u koupaliště 

- návrh smlouvy s obcí 

- čištění koupaliště na podzim 2013 

- odstranění zbytků plotu kolem koupaliště na základě příslušného rozhodnutí 

- vyúčtování dotace pro rok 2013,  

- žádost o dotaci pro rok 2014 

- požádat o opravu cibule na zvoničce v Polesí 

 

      Nepodařilo se: 

- žádost o snížení rychlosti v centru Polesí – dále sledovat 

 

Pro  rok 2014 : 

- pokračovat v úpravách návsi 

- zaměřit se na opravy cest na Černé Louži (zajistit u zastupitelstva obce) 

- organizačně zlepšit komunikaci mezi členy, provést revizi placení příspěvků, nábor 

členů, především mladších ročníků 

- spolupráce se zastupiteli obce Rynoltice (zasadit se o zástupce Polesí, komunikovat 

rovněž se zastupiteli Jitravy) 

- spolupráce s OS Jitrava 

- spolupráce s CHKO LH, Lesy ČR a dalšími institucemi, včetně tisku 

- vize pro další léta – Naučná stezka Polesí a Černá Louže (Dotace) 

 

 

Poděkování členům a sponzorům, zejména: 

Členové: 

Bludský – Novotný, hřiště 

Šmíd –  Zelenková , účetnictví 

Krupa – stránky, Černá Louže 

Horáčková – právní servis, otevírání studánek 

Šmídová, Jakešová, Marešová – Regata, Dětské dny, soutěže, cvičení s dětmi 

Mareš – plakáty 

Martínek – panorama na rozhledně 

Stromolezci – prořezání topolu 

Nováková – Klemencová – sponzoring dortu 

http://www.polesi.eu/


Sponzoři: 

 

Hrčka – sponzoring hřiště 10 tis. Kč, (uhrazení dovozu materiálu a použití zemního stroje při 

rekonstrukci hřiště), účinná pomoc při organizaci všech akcí 

Starostka paní E. Guttmannová a zastupitelstvo obce – dotace 15 tis. Kč, zlepšující se 

spolupráce  

 

Zpráva schválena 

 

Ad 3) 

OSČLP finančně zaštítil všechny aktivity sdružení. Díky dotaci obecního úřadu, sponzorským 

darům, výnosu z Aukcí a členským příspěvkům, je přes nezbytné výdaje strav účtu aktivní. 

Vedení účetnictví OSČLP kontrolované revizní komisí odpovídá platným předpisům, dotace a 

sponzorské dary byly vyúčtovány na základě platných faktur a ostatních dokladů. 

 

Zpráva  schválena  

 

Ad 4) 

Úprava stanov, včetně změny výše členských příspěvků na 50,- Kč za rok a nová formulace 

Veřejného pořádání aukcí byla schválena, Stanov OSČLP doplněny a budou publikovány 

dodatkem na www.polesi.eu 

 

Návrh na změnu stanov schválen 

 

Ad 5)  

Výbor OSČLP pro rok 2013 –  2014 

Demnerová, Horáčková, Krupa, Ostrovský, Zelenková, Vodňaruková, Bludský, Zázvorka, 

Šmíd 

 

Revizní a návrhová komise 

Formáček, Kolářová, Kaplický 

 

Výbor OSČLP, Revizní a návrhová komise schválena 

 

Ad 6) 

- oprava zvoničky –  cibule po bouřce spadla 

- odtok z koupaliště se zlepšil 

- odpadky -  po zavedení popelnic se zlepšilo odvážení odpadů, zlepšit by se měl odvoz 

kontejneru plastu (často přeplněný) 

- většina členů souhlasí s odstraněním dosavadního oplocení koupaliště (povoleno paní 

starostkou) 

- oprava cest na Černé Louži nutná 

- objednání TOI TOI z Mimoně na 17/8 

- paní starostka přislíbila účast na Dětském dnu a Oslavách Polesí dne 17/8/2013 

Po ukončení schůze proběhla aukce chalupářských předmětů, které se zúčastnili i nečlenové 

OSČLP  s výtěžkem 4015 ,- Kč ve prospěch aktivit Sdružení.. 

 

Zapsal: Zázvorka, Ověřil: Šmíd, Polesí, 4/8/2013 

 

 

http://www.polesi.eu/

