
Sdruž ení pro Olešnici v Orlický ch horách 
Zpráva revizní komise za rok 2004 

 
Ač koliv sdružení bylo registrováno teprve 5.5. 2004 a první č lenská  schůze proběhla 
9.7.2004, stihlo se už za tento první půlrok existence mnoho práce. Proběhlo několik 
vydařených akcí, rozšířili se řady č lenů a tím i nápady pro budoucí č innost sdružení. 
 
Č innost 
Svou č innost zahá jili č lenové sdružení a sympatizanti sdružení již před samotnou registrací. 
První menší akce proběhla už v roce 2003. Byl to ú klid prostoru zdroje pitné vody. Další 
vydařená  akce – Sympozium (divadlo, výstava a koncert) - proběhla v kvě tnu 2004.  
Po registraci přišli noví č lenové s novými nápady. Hned po první č lenské schůzi se zač alo 
s budováním naučné stezky. Bohužel se vše nestihlo tak rychle, jak jsme předpokládali, takže 
otevření nauč né stezky se plánuje až na jaro 2005. Zbývá  už jen umístit do terénu informač ní 
cedule, upravit po zimě  okolí bunkrů a provoz stezky může být slavnostně  zahá jen. 
Další velice povedenou akcí byla posvícenská zábava na Č ihalce, která  mě la všeobecně  
kladný ohlas. Promítáním historických pohlednic jsme zase přispě li k programu na setkání 
důchodců. 
Koncem října sdružení pořádalo divadelní vystoupení ochotníků z Deštného a také se 
společ ně  s hasič i č lenové sdružení zůč astnili brigády na prořez náletu na horní Olešnici. 
 
Hospodaření 
Dohled nad příjmy a výdaji sdružení vykonává  pokladník Eva Taká č ová . 
V hospodaření sdružení nebyly shledány žádné nedostatky. 
 
Plnění členský ch povinností 
Poč et odpracovaných hodin několikrá t převyšuje požadovaný limit 20 hodin roč ně  u těchto 
č lenů: Richard Štulík, Josef Bartoš, Ondřej Ště tina, Kateřina Ště tinová  
Odpracováno mají se započ ítáním mnoha hodin strávených přípravou Sympozia č lenové: 
Michal Španě l a Michaela Jiříč ková  
Č lenské příspěvky zaplatili č lenové : Petr Taká č , Eva Taká č ová .a Josef Svě tlík 
 
Poděkování 
Poděkování za pomoc patří všem sympatizantům: Radim Neuberg, Karel Španě l, Zdeněk 
Bachura ml., Michal Nejedlý, Milan Růžič ka, Vít Klouč ek, Veronika Stonjeková , Jan 
Rambousek, Petr Lichý, Radek Molá č ek, František Těšínský, František Bohá č  a další.  
 
Poděkování patří všem, kdo nás podporují. Zejména Obecnímu ú řadu za spolupráci i finanč ní 
podporu a panu koniká ři Zdeňkovi Bachurovi st., který o nás dává  vědě t do svě ta. 


