ZPRÁVY OD STAROSTKY OBCE OLEŠNICE
V ORLICKÝCH HORÁCH
Vážení a milí spoluobčané,
dovoluji si Vás co nejsrdečněji pozdravit a popřát Vám krásné jarní a letní dny.
Zimu máme zdárně za sebou, sněhová nadílka byla opět velmi bohatá. Tak, jako
v předchozím roce, nám sníh a mráz nadělal spoustu starostí, ale teď už se můžeme začít
radovat nad jarním časem a těšit se na příjemné slunečné dny.
Určitě jste zaznamenali i to, že ne všude je možné se těšit ze slunečních dnů. Musíme ale
věřit, že se zase vše v dobré obrátí.
Přeji Vám všem hlavně hodně zdraví a ať se máte dobře.
* V minulém Olešnickém listu 1/2021 byl chybně uveden datum k stavu obecních účtů, kde
byl chybně uveden datum 30. 10. 2018, ale správně mělo být o den dříve a to 29. 10. 2018,
dle předávacího protokolu. Za toto malé nedorozumění se omlouváme. 
* V lednu proběhla v obci Tříkrálová sbírka, kde se vybrala zatím rekordní částka
a to 18.100,-Kč. Velice děkuji všem za jejich pomoc při sbírce a všem Vám, kteří jste sbírku
podpořili.
* Válka na Ukrajině ani nás nenechala chladné. Obec byla oslovena starostou Města Náchod,
který nás požádal o spolupráci, takže se obec zapojila do humanitární sbírky pro maminky
a děti. Jednalo se hlavně o aktuálně chybějící dětské oblečení, kočárky apod. Podařilo se
sehnat několik kočárků, které se okamžitě dostaly do rukou ukrajinských maminek. Moc
všem děkujeme, že Vám tato situace není lhostejná.
* Dovoluji si také v této věci poděkovat paní Zuzaně Komůrkové, která měla skvělý nápad,
pomáhat nastávajícím maminkám, které potřebují pomoc. Díky jejímu snažení se jí podařilo
nachystat kompletní balíčky pro budoucí maminky z UA, které čeká přivést na svět miminko
v cizí zemi. Samotný příchod na svět je zázrak, ale také je to velmi vyčerpávající pro rodičku
a tahle pomoc, určitě měla smysl. 
* U zdravotního střediska jsou nově umístěné lavičky a stoleček, na posezení. Prosíme,
dodržujte čistotu!!
* Také se pro místní občany poprvé zkusil zajistit velkoobjemový kontejner, který byl
k dispozici na točně autobusů v termínu od 29.6. - 1. 5. 2022. Trochu jsem se obávala, jak
velký nával tam bude a jak se s tím "popereme", když si vzpomenu, co se někdy dělo
u kontejnerů, tak jsem se bála, jak to dopadne. Ale musím vás všechny pochválit, protože se
vše obešlo bez větších kolizí. Zbytek věcí, které se nevešly do kontejneru, se odvezly ve
čtvrtek 12. 5. 2022.

* Musím poděkovat jmenovitě manželům Jelenovým, kteří mě neustále podporují a pomáhají
mi v práci pro obec. Nemám spočítané jejich odpracované hodiny, ale věřím, že to dělají rádi,
bez toho, abych vypočítávala jejich odpracované hodiny, nebo minuty.
Opět nám Monika na své náklady osázela celé náměstí, aby se nám i Vám tady u nás líbilo.
Snažíme se pro Vás všechny dělat, co můžeme, to mi věřte.
* Jarda Kafka, který je obrovský pracant a svoji práci dělá pečlivě, se snaží stihnout vše, hned
jak to jde, ale i on už ví, že se nemůže stihnout všechno hned a že na obci si můžete
naplánovat práci den dopředu, ale ráno přijde a starostka jeho plány zhatí. No, tak už to
prostě na obci chodí.
* Moc děkuji manželům Linhartovým, kteří za sociální výbor chodí gratulovat našim
oslavencům, tak, jak bylo zvykem již v minulých letech. Gratulovat se chodí od 60ti let, pak
vždy po pěti letech a od 80ti let se chodí gratulovat každý rok.
Poslední dva roky s covidem to nebylo jednoduché. Proto bych chtěla všem oslavencům říct,
že pokud si nepřejete, aby Vás sociální výbor navštívil, a nechcete, aby Vám k vašemu
významnému dni pogratuloval obecní úřad, dejte nám to prosím, včas vědět! Vyhneme se tak
trapným situacím, kdy vyhodíte slušné lidi, kteří Vám jdou popřát, obzvlášť když jste člen
zastupitelstva a vyhodíte kolegu.
* To, že máme na obci skvělý kolektiv, to jistě víte, protože věřím, že naše dobrá nálada je
občas slyšet možná až na vrcholcích našich hor. Protože my se jen tak nedáme a v téhle těžké
době, která je kolem nás, je úsměv a dobrá nálada k nezaplacení. 
*Ještě bych poděkovala všem za organizaci Pálení čarodějnic. Hlavně Zuzaně Novotné,
Adamovi Bachurovi, Matějovi Bondorovi, Vaškovi Komůrkovi ml., Honzovi Pařízkovi,
bratrům Škodovým ze Škodova statku a všem Vám ostatním za Vaši pomoc. Účast byla
hojná a hranice, která byla letos postavena, byla jako vždy krásná. Čarodějnici na hranici
nám letos vyrobila Lucka Plodková s dcerou Beátkou a na druhé pracovaly děti z MŠ
Olešnice v O.h. Děkujeme 
Pozvánka na další akce, které se budou konat v obci v nejbližší době
Ráda bych Vás ještě pozvala na akce, které bude pořádat Obec Olešnice v Orlických horách
a to již tuto sobotu tradiční Olešnický Majáles.
Dva roky nás zastavila celosvětová covidová pandemie, kdy se pozastavil kulturní život.
Jsem tedy moc ráda, že se situace zlepšila a my se tak letos můžeme znovu těšit na Majáles,
který bude 21. 5. 2022 od 13h na náměstí. Také se v místní základní škole v tento den
uskuteční výstava dětských prací a LEGO výstava.
Dále bude možnost navštívit soukromé muzeum hraček manželů Kutnarových.
Děkuji všem za pomoc s organizací, hlavně Zdenkovi Bachurovi ml.
Uskuteční se také setkání betlemářů 27. - 29. 5. 2022. Součástí letošního setkání je sobotní
výlet do Muzea řemesel v Letohradě, kterého se mohou zúčastnit i občané Olešnice. Pokud se
chcete účastnit, přihlaste se u paní Bezstarosti (tel.:739 059 735).
Další akce, která nás bude čekat, je 5. ročník Olešnického Hraníbraní, pořádaného TJ Start
Olešnice v O. h. a ZŠ a MŠ Olešnice v O.h. a za podpory obce Olešnice v O. h. Bude se
konat 18.6.2022 v reálu TJ Start. Přijďte se pobavit, zasoutěžit si a odpočinout.

A teď ještě něco na vysvětlenou
Dostala se mi do rukou písemná verze Výroční zprava SH ČMS - SBOR
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OLEŠNICE V ORLICKÝCH HORÁCH 2021.
Původně jsem nechtěla reagovat, ale pak jsme si řekla, že musím.
Na straně 10 se paní starostka SDH Olešnice v O. h. zmiňuje o tom, jak se oslavovala
čtyřkolka s přídavnou nápravou dne 17. 7. 2021 a kde se mimo jiné píše, cituji:" Akce se
zúčastnilo velké množství vážených návštěvníků a hostů z širokého kraje. Bohužel žádní
oficiální zástupci našeho obecního úřadu. Jakkoliv tu byli zástupci okolních obcí z Čech
i Polska, zástupci exekutivy, další významní hosté a po vedení naší obce se vyptávali.
Co k tomu dodat? Snažili jsme se odpovídat neurčitě...." ..konec citace.
K tomu se vyjádřím URČITĚ já. Jako starostka obce, jsem dostala oficiální pozvánku
emailem, společně jako ostatní zastupitelé až dne 13. 7. 2021!!
Celá akce byla zcela v gesci SDH.
Když jsem byla, jako starostka pozvána na Přístavbu hasičské zbrojnice, pozvání jsem přijala,
stejně tak, jako ostatní zastupitelé obce.
Na tuto akci jsem se připravila, i s tím, že bych krátce pozdravila všechny návštěvníky za naši
obec. Ale nedostalo se mi ani jmenovitého představení, které ostatním váženým hostům ano.
Co k tomu dodat? Snažila jsme se to nebrat osobně, že mi asi někdo nemohl přijít na jméno
a když se nás někdo zeptal, proč jsem nebyla přizvána, jako starostka obce mezi ostatní
vážené hosty, snažili jsme se odpovídat neurčitě....
A ještě dodám, že „na akci čtyřkolka“ zastupitelé obce z řad SDH byli a mimo členů SDH byl
pověřen, jako zástupce za obec, zastupitel pan Vladimír Linhart, který se akce zúčastnil. Jen
doufám, že se ho komentář ve výroční zprávě SDH nedotkne. Ale svědčí to o tom, jak jsou
zastupitelé obce, když už akci navštíví, vítáni.
Další věc, která se ve výroční zprávě píše, je, že si jinde, daleko víc váží a cení toho, že tu
máme čtyřkolku, tak tady bych chtěla podotknout, že v zastupitelstvu byla tato čtyřkolka
schválena, a proto je dnes tam, kde je!! A to, že by někdo ze zastupitelů znevažoval práci
hasičů, si nemyslím. Ale člověk, který bude výroční zprávu číst, si bude myslet, že obec jde
proti hasičům. Je mi z toho vážně smutno. Vždy se snažím vyjít hasičům vstříc, kdykoli mi
zavolá jednatel SDH, vždy jsme schopni se domluvit, vyslechnout se. Co se týká finanční
podpory, nejsem si vědoma, že bych kdy řekla hasičům ne, naopak, proplatíme vše co je
potřeba, ať se jedná třeba "jen" o baterie do dálkového ovládání k vratům, ale i jiné věci.
To, že si SDH shání finanční prostředky i jinde, je samozřejmě velmi chvályhodné.
Ale nebudu se tady dál rozepisovat o tom, že je to jinak, než je to psáno. Tady se hodí
přísloví, "Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde"
Dle mého názoru, jsou ve výroční zprávě SDH informace, které tam nepatří, ale je to jen můj
názor, tak jako si jiní lidé myslí, že v Olešnickém listě se píší zbytečnosti, anebo že list nemá
úroveň. Vždy je to na posouzení konkrétního čtenáře. 
To by bylo asi k tomu, co se mi dostalo do rukou vše a je mi smutno z toho, jak se dá všechno
a všechny, naházet do jednoho pytle.

Z jiného soudku, taková myšlenka
Nikdy jsem si nemyslela, že v tak malé obci si budeme házet klacky pod nohy. Slyším kolem
sebe, že chceme všichni dělat pro obec to nejlepší, ale já už jsem poznala, že to tak není.
Vytahovat staré křivdy, nepomáhá nikomu, ba naopak. Pokud to tak bude i dál, nikdy se
člověk nehne z místa.
To, že si budeme neustále připomínat to, že se vaše kráva napila z našeho potoka a obráceně,
tak můžete dělat, co chcete, ale nikdy se s takovým člověkem nedomluvíte.
Vážně jsem si myslela, že to půjde, ale teď po těch pár letech vidím, že to nejde a nepůjde,
dokud se to takhle bude brát!!.
Ono totiž stačí, když se bude dohadovat jen „pár“ jedinců a naruší to vztahy a vazby mezi
dalšími lidmi, s kterými se spolupracuje.
Stále to vracení zpět a tahání špíny na jednotlivce, mi připomíná doby dávno minulé, kterým
odzvonilo v listopadu 1989, ale tady, jakoby se na to snad zapomnělo a chtělo by se
praktikovat nadále!?! Vyčítání křivd a hledání chyb, je taková ztráta času a já myslím, že čas
nám ubíhá všem stejně… máme zapotřebí si ten čas, takhle znepříjemňovat?
Já mám jasnou odpověď NE!!
Přeji Vám pěkné prázdniny, ať se vám vše daří a máte se rádi.

Eva Stojková
starostka obce Olešnice v O.h.
Květen 2022

