
Sdružení pro Olešnici v Orlických horách 
Zpráva revizní komise za rok 2005 

 
V roce 2005 Sdružení pro Olešnici úspěšně pokračovalo ve své činnosti. Pořádalo různé 
kulturní, sportovní a zábavné akce a zkrášlovalo životní prostředí v obci Olešnice v Orlických 
horách.  Zopakovaly se některé akce, které měly úspěch v roce minulém, pokračovalo se ve 
spolupráci s obecním úřadem a hasiči. Objevily se ale i zcela nové akce a aktivity. Opět se 
rozšířily řady členů.  
 
Činnost 
Hned v lednu sdružení pomáhalo s organizací závodu Iguana Snowboardcross ve 
snowparku na Čihalce. V únoru připravili členové sdružení besedu o cestování o Rumunsku 
a Izraeli s promítáním fotografií, v březnu pak ing. Pavel Ježek na besedě poutavě vyprávěl o 
svém působení s Člověkem v tísni v Íránu. V únoru se konal pro všechny členy i ostatní 
sportovce běžkařský výstup na Vrchmezí. V dubnu sdružení pořádalo taneční zábavu na 
Čihalce  s hojnou účastí olešnických i přespolních. V dubnu také proběhly poslední přípravy 
na otevření Naučné stezky po lehkém opevnění v okolí Olešnice. Jednalo se především o 
úklid odpadků i několika menších černých skládek podél trasy stezky. Sdružení dobrovolných 
hasičů nám pomohlo s vyčerpáním vody z bunkrů. 16.4. pak proběhlo slavnostní otevření 
stezky. Na programu byl společný pochod po trase stezky, kde byl u každého zastavení 
připraven odborný výklad pro dospělé a soutěž pro děti. U posledního zastavení pak 
nechyběla ukázka dobové výzbroje a výstroje v podání KVH Náchod, občerstvení a dokonce 
ukázka pyrotechniky. Člen sdružení Ondřej Štětina vytvořil také letáky a webovou prezentaci 
stezky. V květnu již měli členové sdružení plno práce s přípravou na druhý ročník 
Olešnického sympozia. Letošní ročník si zvolil za ústřední téma “kýč“. Sympozium bylo 
opět pořádáno ve spolupráci s pražským Hobby Centrem 4. Pro návštěvníky byla připravena 
výstava uměleckých děl v prostorách dvou restaurací i na náměstí pod širým nebem. Během 
parného květnového odpoledne (28.5.2005) mohli návštěvníci zhlédnout divadelní 
představení, koncert několika kapel nejrůznějších žánrů pod širým nebem, vystoupení 
břišních tanečnic a módní přehlídku. Sympozium bylo pořádáno za finanční podpory 
Obecního úřadu Olešnice v O.h. a Královehradeckého kraje, který na sympozium poskytl 
grantovou dotaci, a dalších sponzorů. V srpnu se vydali nejen členové sdružení na cyklistický 
výlet do nedalekého polského lázeňského městečka Duszniky Zdroj. V srpnu také proběhlo 
po dohodě s CHKO kosení horských louček nad Čihalkou. V září pomáhali členové sdružení 
s organizací už tradičního Olešnického atletického pětiboje. V říjnu se konala opět taneční 
zábava na Čihalce, tentokrát s bohatou tombolou. Také byl učiněn první krok k dlouho 
plánovanému umístěni laviček na “Nové cestě” – byly položeny betonové truby do příkopu 
a upraven terén v místech plánovaného umístění laviček. V listopadu sdružení pomáhalo s  
prořezem náletu na horní Olešnici, opět ve spolupráci se Sdružením dobrovolných hasičů.  
 
Hospodaření  
Hospodaření Sdružení pro Olešnici v Orlických horách spravuje a kontroluje pokladník Eva 
Takáčová. V hospodaření sdružení nebyly shledány žádné nedostatky. 
 
Plnění členských povinností 
Všichni členové sdružení splnili členské povinnosti ať už odpracováním 20 hodin, zaplacením 
členského příspěvku 1000 Kč, nebo kombinací obou možností.  
 



Poděkování 
Poděkování za pomoc patří všem sympatizantům za pomoc i morální podporu, Obecnímu 
úřadu Olešnice v Orlických horách za spolupráci a finanční podporu a Královehradeckému 
kraji za finanční podporu Olešnického sympozia.  
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