Oucmanický
zpravodaj
červenec 2011

č. 1

Vážení spoluobčané a milí příznivci obce,
dostává se vám do rukou první číslo „Oucmanického zpravodaje“,
který bude dvakrát ročně přinášet informace a zajímavosti ze
života naší vesnice. Především termínový program plánovaných
společenských, kulturních, sportovních i vzdělávacích akcí by měl
pomoci udržovat a rozvíjet kulturní tradice. Dnes již většinou ani
nevíme, na které dny v roce připadá v Oucmanicích oslava dvou
dříve největších svátků v roce, a to pouti a posvícení. Pokusíme
se k některým hezkým tradicím vrátit a připomínat si je. Na vás,
spoluobčanech, však bude záležet, zda svou účastí podpoříte úsilí
organizátorů a jejich chuť do další práce.
Zpravodaj by měl informovat o nejvýznamnějších událostech
uplynulého období. Chtěli bychom, aby přinášel zajímavosti ze
života společenských organizací a spolků, zkušenosti a poznatky
našich spoluobčanů. Bude však záležet na ochotě a odvaze přispěvatelů dát myšlenku na papír a
lidově řečeno „jít se svým názorem na trh“.
Pravidelné okénko z obecní kroniky umožní nahlédnout do naší historie a připomenout si události,
které ovlivnily vývoj naší obce, i skutečnost, že hodnoty, které dnes užíváme, jsou dílem našich předků.
Vydáním prvního čísla „Oucmanického zpravodaje“ plní nově zvolené zastupitelstvo jeden z bodů
programu rozvoje obce. Půl roku naší společné práce je příliš krátká doba na jakékoliv hodnocení. Důležitý pro nás je zvýšený zájem veřejnosti o dění v obci, účast na veřejných plenárních
zasedáních, ochota přiložit ruku k dílu, aktivita hasičů, seniorů a mládeže. Zpravodaj by měl být
využit k poděkování za to, co se v obci podařilo a k připomenutí toho, co je třeba zlepšit. Prostor v
něm bude pro každého z nás.
Petr Marek,
starosta obce
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PRODEJNA NOVĚ
Jak již většina z vás zjistila, došlo u nás v obci ke změně provozovatele prodejny. Když se paní
Romana Suchánková rozhodla s provozováním prodejny skončit, tak se zastupitelstvo obce
snažilo o další zajištění dostupnosti obchodu. Nakonec se nám podařilo uzavřít smlouvu
s maloobchodním řetězcem Hruška, jehož působnost je hlavně na Moravě, ale začínají již
provozovat i maloobchody v Čechách. A ten v polovině května zahájil po drobných úpravách
provoz v naší prodejně.
Provozní doba je od pondělí do pátku 7.00 – 12.00 hod. a 14.00 – 17.30 hod., v sobotu 7.00 –
11.00 hod. Podle vedoucí obchodu, paní Zdeňky Kadlecové, tato otevírací doba není konečná
a bude se ještě upravovat podle návštěvnosti tak, aby nejlépe vyhovovala oběma stranám. Kdo
v prodejně byl, tak ví, jak široký je sortiment a kolik zboží je v nabídce. Kdo prodejnu ještě
nenavštívil, měl by tak učinit, aby viděl, že sortiment i ceny jsou plně konkurenceschopné jako
kdekoliv ve městě a navíc je prodejna jen pár kroků z domu. Pokud si ovšem z nabídky nevyberete nebo třeba na oslavu budete potřebovat větší množství, není problém si zboží objednat.
Teď už jen záleží na nás všech, abychom nakupovali v naší prodejně a zajistili si tak dostupnost
obchodu v místě bydliště.
Na vaši návštěvu se těší kolektiv prodejny Hruška Oucmanice. Za obecní zastupitelstvo vám
hodně spokojených nákupů přeje
Milena Čermáková
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PŘÍPRAVA PARCEL PRO VÝSTAVBU 11 RODINNÝCH DOMKŮ
Stavba je realizována na základě projektu připraveného a schváleného bývalým zastupitelstvem v roce 2010. Urychleně byly zajišťovány některé nutné podmínky pro vodohospodářské
stavební povolení, změnu územního plánu obce a koordinaci již zahájených prací (ČEZ, VaK
Jablonné nad Orlicí, výstavba rodinných domků Robenkových a Houdkových...). Přes určité
rozpaky nad kvalitou projektu a problematikou následné výstavby byla stavba zahájena.
Se kterými podstatnými úkoly jsme se už museli vypořádat:
• Připravit žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. V současné době má obec schválenou dotaci ve výši 550 000 Kč, což je maximální možná výše. Čeká nás proces přípravy a
podpis smlouvy na dotaci.
• Realizace výběrového řízení na dodavatele stavby. Na základě výše cenové nabídky a splnění
dalších kritérií byla vybrána firma PSK Choceň s realizační cenou ve výši 3 821 753 Kč včetně
DPH.
• Řešení změny územního plánu. Jde o skutečnost, aby všechny budoucí parcely byly parcelami
stavebními i z pohledu stavebního zákona. Tento úkol probíhá současně s výstavbou.
• Doplnění projektu o odstavnou plochu pro potřebu budoucích obyvatel a pro zajištění zázemí
obce.
• Řešení napojení na stávající kanalizaci, která nebyla kapacitně připravována pro tolik RD. Došlo k úpravě stávající kanalizace v délce 25 m. Obec bude muset řešit propustek pod křižovatkou před Šilarovými.
• Archeologický výzkum. Naše staveniště navštívil p. Vích, archeolog z vysokomýtského muzea.
Říkali jsme si, co může u nás najít. Jaký byl pro nás šok, když nám ukázal stopy lidské činnosti
z doby neolitu. V čisté červenici našel tmavé objekty sahající do hloubky asi jednoho metru.
Podle jeho vyjádření se jedná o kůlové jámy, pravděpodobně pozůstatky neolitických staveb.
• Rekonstrukce části vodovodu tak, aby vodovod pro novou výstavbu byl zaokruhován. Podařilo se přesvědčit firmu VaK Jablonné, aby provedla rekonstrukci stávajícího vodovodu v jednom stavebním roce a při jednom stavebním řízení.
Kdy budou stát nové rodinné domky? Tak to nevíme. Nabízíme parcely za výhodných finančních podmínek a věříme, že se parcely zaplní novými domky. Připravenost pro zahájení
výstavby rodinných domků bude již koncem letošního roku. Informace získáte na našich
internetových stránkách www.oucmanice.cz.
V současné etapě výstavby děkujeme za vykonanou práci všem, kteří se na realizaci tohoto
projektu podílejí. Za provádění dozoru na stavbě Jaroslavu Čermákovi a Josefu Krčmářovi.
Josef Pavlíček
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Jak vyplynulo z podzimní dotazníkové ankety, chybí v Oucmanicích dětské hřiště.
Nechceme se omezit jen na vybudování hřiště pro nejmenší, naším záměrem je umožnit jeho
využití i starším dětem, mládeži a dospělým. Vedle skluzavky, kolotoče, houpaček a hopsadel
pro nejmenší by se na hřišti objevila prolézačka, stůl na stolní tenis, altán na ruské kuželky,
lavičky a ohniště. Součástí bude i vybudování základny pro požární sport.
Investice do dětského hřiště je poměrně veliká, proto jsme se rozhodli realizaci odložit na jaro
2012 a pokusit se získat na výstavbu hřiště dotaci. Když se nám podaří dotaci získat, realizujeme náš záměr v plném rozsahu již příští jaro. Pokud dotaci nezískáme, rozložíme stavbu do
více etap.
Miroslav Mikovec

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 19. 6. 2011 proběhlo v zasedací síni obecního úřadu vítání
občánků. Hlavní aktéři, Oliver
Tomka a Kubík Michalec, nejprve se zájmen zhlédli kulturní
vystoupení o něco starších spoluobčánků a poté je, jejich rodiče
a početné příbuzenstvo přivítal
místostarosta Josef Pavlíček. Svůj
velmi hezký slavnostní projev k
malým občánkům zakončil slovy:
„Přeji vám šťastné dětství a pokud
vás osud zanese kamkoliv, abyste
vždycky mohli rádi a s dojetím
vzpomínat na malou vesničku,
kde jste zahájili svoji životní pouť“.
Miroslav Mikovec
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Z ČINNOSTI KROUŽKU MLADÝCH HASIČŮ
Náš kroužek mladých hasičů začíná každoročně v září a je zapojen do celostátní hry PLAMEN.
Celkem mezi nás uplynulý rok chodilo19 dětí, z toho 8 starších, 9 mladších a dva předškoláci
v přípravce.
Schůzky se konají každou středu a hned v září se začínáme připravovat na závod požárnické
všestrannosti. Vázání uzlů, topografie, práce s buzolou a technickými prostředky požární
ochrany, střelba ze vzduchovky a zdravověda jsou hlavní náplní činnosti.
25. září 2010 jsme se účastnili soutěže O
pohár obce Černovír. Byla to taková příprava nanečisto na okresní soutěž v Dolní
Čermné. Pro nové prvňáčky a předškoláky
toho bylo hodně, ale byli moc šikovní.
Na závodě 9. října 2010 v Dolní Čermné
jsme se umístili na 7. a 14. místě z 45
hlídek mladších a 42 hlídek starších žáků.
V podzimních a zimních měsících se
scházíme na obecním úřadě. Abychom se
pořád jen neučili jako ve škole, vyrábíme
draky, stavíme puzzle, tvoříme strašidýlka
na helloween a hrajeme různé hry.
Koncem loňského roku jsme si zadali velký úkol. Nacvičili jsme divadlo, konkrétně pohádku
Josefa Lady O kouzelném jablíčku, vánoční pásmo básní, koled a živý betlém. Bylo to těžké, ale
podařilo se. Odměnou nám byl nabitý sál oucmanické hospody.
Dále jsme připravili program na Výroční valnou hromadu hasičů. Zabavit tolik dospělých,
hlavně mužských, je pro nás každoroční oříšek. Naučili jsme se „Hasičskou hymnu“ a nováčkové skládali hasičský slib.
9. ledna 2011 donesly naše děti do domácností radostnou zvěst Vánoc. Tříkrálovou sbírkou
trochu pomůžeme těm, kdo to potřebují. Jsme rádi, že tato tradice přetrvává.
27. ledna 2011 jsme měli druhé vystoupení s divadlem pro děti ze základních a mateřských
škol a Ekocentra PALETA. Celkem naši pohádku zhlédlo asi 300 diváků, což nás potěšilo, že
ta námaha stála za to.
Dále jsme plnili odznaky odbornosti, abychom měli nejen dovednosti, ale i potřebné znalosti.
Celkem 10 dětí formou testů splnilo odbornost preventista, velitel, cvičitel a strojník.
Další povinnou, dětmi ne zrovna oblíbenou nutností do hry PLAMEN, je malování nebo psaní
příběhu na téma požární ochrana očima dětí. Soutěží se v několika kategoriích. Děti malují
většinou samá hasičská auta.
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Jak se venku začne ukazovat jarní sluníčko, už nás to zase vyhání ven trénovat. Děti v rámci
brigády natřely kolíky na vytyčování drah pro štafety na hřišti a uklidily v hasičské klubovně.
16. března za odměnu a naše herecké výkony jsme byli na bowlingu ve Vysokém Mýtě. Tento
sport mají rádi mladší i starší děti. Užili jsme si tu spoustu legrace.
A po zábavě znova do práce s přípravou na soutěže. Nejvíce nám dal zabrat požární útok, a to
jak po stránce fyzické, tak i technické. Letos se nám díky štědrosti obecního úřadu podařilo,
sice krátce, ale přece, trénovat s novou vlastní kádí. Mladší hlavně trénovali štafety dvojic a
další disciplíny jako štafeta 4× 60 m, štafeta CTIF a požární útok.
7. května jsme absolvovali pohárovou soutěž ve Svatém Jiří, kam jezdíme moc rádi. Umístnění
sice nebylo na stupních vítězů, ale 10. a 13. místo bylo pěkné.
27. a 28. května se konala okresní soutěž celostátní hry PLAMEN v Mladkově. Počasí bylo
špatné, pršelo a byla zima. Přesto, umístnění na tomto – pro nás vrcholném závodě – bylo
báječné. Mladší i starší byli 11. z 31 mladších a 29 starších družstev žáků. Nikdo se nezranil
ani neonemocněl, a tak jsme měli radost úplně všichni. Děti přijel podpořit a sladkou odměnu
přivezl i starosta naší obce pan Marek. Byli jsme moc příjemně potěšeni.
Na závěr našeho snažení jezdíme ještě na výlet. Letos musíme výlet odložit, protože plánujeme
exkurzi do České televize na Kavčí hory a v červnu mají obsazeno. Tak nás čeká výlet v září.
Ještě se půjdeme podívat do Muzea čokolády, kde si sami budeme moci vyrobit čokoládové
pralinky. Pokud ještě zbude čas, tak ještě do Muzea lega. Je to vždy taková tečka. Teď máme
prázdniny a snad se sejdeme znova v září, kdy začíná další ročník soutěží.
My vedoucí děkujeme dětem za
jejich snahu a úsilí, rodičům za jejich
podporu i pomoc a doufáme, že
máme všichni stejně dobrý pocit,
že s dětmi uděláme spoustu dobré
práce, snažíme se je zabavit a něčemu naučit. I když v této době, kdy
je na prvním místě zábavy pro děti
počítač, je to dost náročné. Všem
přejeme krásné léto plné zážitků a
zábavy.
Jitka Vincencová
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ZE ŽIVOTA HASIČŮ V OUCMANICÍCH
Začátek roku byl jako již tradičně ve znamení plesů. Plesovou sezónu jsme zahájili 15. ledna
Hasičským plesem. Hrála nám nová, v Oucmanicích ještě neokoukaná, živá kapela Projekt ze
Sopotnice, pod vedením pana Vondráčka. Plesu se zúčastnila i delegace našeho spřáteleného
sboru a obce Ocmanice.
V únoru se konal „Babský bál“ na téma Stáří na krku aneb Až já budu penzista. Hudba od
UP-TO-DATE je pro tento ples už skoro tradicí. Škoda jen, že chřipková epidemie zabránila
některým v účasti.
V únoru je již také tradicí sportovní klání našich stolních tenistů, kteří reprezentují hasiče na
Poháru ptáka Jířováka ve Svatém Jiří, kde naše soutěžní družstvo obsadilo 3. místo.
V březnu se konal Dětský karneval, na kterém hudbu pouštěl DJ Hubálek. Poděkování patří
našim příznivcům z řad žen, které napekly cukroví.
Plesy a bály jsou naším hlavním příjmem, ze kterého potom žijeme po zbytek roku. Členské
příspěvky, které vybereme, odevzdáváme na okresní sdružení, a tak si musíme přivydělat alespoň tím, že uspořádáme společenské akce.

První, skoro již jarní březnový víkend jsme uspořádali brigádu na úklid v okolí boudy na hřišti
a zatáčky u Kaňků. Byla prořezána lípa na zastávce a opravena střecha na hasičské zbrojnici.
To, že nejsou pouze události veselé, nám život připomněl odchodem našeho dlouholetého
člena, bratra Miloslava Vincence. Milda byl ve sboru 50 let a členové sboru se s ním rozloučili
v obřadní síni v Ústí nad Orlicí 25. března 2011.
V květnu se konalo přátelské posezení, na které byli mimo členů pozváni i sponzoři a hosté,
kteří přispívají a napomáhají k činnosti hasičů.
V červnu se konalo I. kolo okrskové soutěže v požárním sportu mužů a žen ve Džbánově.
Oucmanice reprezentovalo družstvo žen, které obsadilo 2. místo a družstvo mužů, které obsadilo 1. místo. Dařilo se nám i v jednotlivcích v běhu na 100 metrů přes překážky. Radek Částek
soutěž vyhrál, Jaroslav Doležal obsadil čtvrté a Petr Oliva sedmé místo.
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Jaro je ve znamení hasičských soutěží nejenom pro mladé hasiče, ale
i pro muže a ženy. I když se těchto
soutěží neúčastní soutěžní družstva, jsou naši členové ve sboru
rozhodčích na okresních nebo
krajských kolech.
U příležitosti dne dětí, 18. června
jsme pořádali dětské odpoledne.
Letos ještě plánujeme uspořádat
v rámci 1. ročníku Sranda cupu
živé „Člověče nezlob se“ 3. září a
17. září rybářské závody. O první adventní neděli plánujeme zdobení vánočního stromečku u
rybníka a tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise.
Členská základna měla k 1. 1. 2011 celkem 76 členů, z toho 16 mladých hasičů.
Nejstarším členem je bratr Karel Doležal, který je ve sboru již 60 let.
Leoš Minář

OTÁZKY PRO JAKUBA PAVLÍČKA
V dubnu letošního roku se sešel starosta Petr Marek se zástupci mladé generace (ročníky 1985
až 1995) a společně diskutovali o představách mládeže na zlepšení podmínek pro život v obci
a o aktivitách, kterými mládež může přispět ke zkvalitnění společenského života naší vesnice.
Neformálně byla založena aktivita pod názvem Oucmanická mládež a jejím představitelem byl
zvolen Jakub Pavlíček. Položili jsme mu několik otázek.
Kolik mladých lidí ve věku 16 až 25 let v Oucmanicích bydlí a kolik se jich zapojuje do společných akcí jako byly např. poslední Čarodějnice? Je těžké dát mládež dohromady? Jaké podmínky by měla vytvořit obec?
V naší obci je ve věku 16 až 25 let něco kolem 20 lidí, ale do akce pálení čarodějnic se zapojilo
zhruba jen 5 aktivnějších z nich. Dát mládež dohromady by nemusel být problém, ale museli by
ti lidé projevit zájem. Nechci se, jako zvolený zástupce mládeže, za někým plazit po kolenou a
prosit, aby šel pomoct. Na dubnové setkání se starostou obce se dostavilo pouhých sedm lidí. To
si myslím, že hovoří za vše.
Mládež pravidelně organizuje Čarodějnice, které jsou občany velice pozitivně hodnoceny.
Můžeš říci, jaké máte pocity z těch letošních?
Čarodějnice v roce 2011 byly nadmíru vydařené z hlediska „hranice“, na kterou nám pomohl
zajistit dřevo starosta obce, a občerstvení. Bohužel celou akci zkazilo deštivé počasí. Travnaté
hřiště se zanedlouho proměnilo v bažinu. Nejvěrnější návštěvníci zůstali a tímto jim jménem
organizátorů děkuji.
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Společně jsme hovořili o možnostech mládeže přispět ještě ve větší míře k uchování, popř. rozšíření některých společenských a folklorních tradic v Oucmanicích. Je šance o tom uvažovat?
Uvažovat se o tom dá, ale většinu aktivních zástupců mládeže odrazují některé skutečnosti.
Nevyjasněné podmínky a pravidla užívání altánu. Propůjčení altánu se po letošních čarodějnicích
a loňskému obsazení mládeží v letním období neobejde bez připomínek. A za největší problém
se dá považovat finanční stránka, kdy se nikomu z pochopitelných důvodů nechce do uspořádání
akce investovat vlastní prostředky, jak se tomu děje u pálení čarodějnic.
Na závěr se pokus zformulovat úvahu, co je dle vašeho názoru potřeba udělat pro to, aby mládež v Oucmanicích žila.
Určitě je nutné dále společně jednat. Věřím v to, že když obec poskytne určité finanční prostředky
a podporu, najdeme způsob, jak zajímavou akci organizačně zajistit. Bohužel nejde se vyhnout
obavám z malého zájmu občanů o akci, jejíž příprava i realizace dají mnoho práce. Mrzí mě to
především u lidí, kteří mají nejvíce připomínek k mrtvému životu obce.
Současná doba počítačů, internetu a nepřeberných možností využívat profesionální kultury a
žít pohodlným spotřebním životem se odráží do ochoty lidí dát se dohromady a něco tvořit.
Moc přejeme Jakubovi Pavlíčkovi a několika aktivním mladým lidem, aby se jim podařilo
vtáhnout do party další, kteří nejen pomohou a společně se budou bavit, ale přispějí i k aktivnímu společenskému životu v obci.
Redakce zpravodaje
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SRAZ RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCE
Setkání rodáků a přátel obce již historicky patří k největším společenským událostem v obci.
Rodný kraj zůstane vždy místem, k němuž se všichni rádi vracejí. Minulé srazy zanechaly na
zúčastněných mnoho krásných vzpomínek na přátele a kamarády. Sraz bereme jako velké
setkání s těmi, které často nevidíme, jako přátelské sousedské posezení a jako vzpomínky na
všechny, kteří již nejsou mezi námi, ale kteří naši malou obec budovali a zanechali nám velký
odkaz.
Léta plynou a od posledního srazu již uběhlo deset let. Další setkání rodáků se připravuje na
příští rok. Příprava srazu je organizačně i časově velice náročná, a proto se obecní úřad snaží
začít akci plánovat s velkým předstihem. Co musíme udělat jako první, je stanovit termín.
Při jednání kulturní komise jsme se dohodli, že by bylo dobré termín srazu spojit s oucmanickou poutí. Na jaký datum připadne v roce 2012 v Oucmanicích pouť? Jak se zjistí datum,
které je pohyblivé? To dnes již málokdo ví. V Oucmanicích je pouť vždy na svátek Nejsvětější
Trojice, které je zasvěcena místní kaple. Svátek Nejsvětější Trojice se slaví první neděli po
letnicích. Letnice neboli Svatodušní svátky jsou slaveny padesát dní po Velikonocích. Tímto
výpočtem jsme stanovili datum pouti na neděli 3. 6. 2012.
Sraz rodáků tedy bude v sobotu 2. 6. 2012.
Máme celý rok na přípravu této velké události. Musíme jmenovat výbor pro přípravu a organizaci srazu a vymyslet program na tento slavnostní den. Myslím, že bychom měli čerpat z
minulých povedených srazů, které se konaly v letech 1979, 1992 a 2002. Obecní úřad bude
vděčný za každý nápad a námět od občanů na vylepšení a zpestření této akce.
Miloš Doležal

KLUB SENIORŮ
Vážení spoluobčané,
zdraví vás „Klub seniorů“ naší obce. Uběhlo půl roku, tak bychom vás chtěli seznámit s činností a plánem našeho spolku po celý rok 2011.
První schůzka všech seniorů byla sezvaná starostou obce ing. Petrem Markem 12. 12. 2010
do místní hospody. Na této společné besedě jsme se rozhodovali, zda založit klub seniorů v
naší obci. Všichni přítomní s tímto návrhem starosty souhlasili. Dohodli jsme se s několika
důchodci, kteří by pomohli se založením klubu a s jeho programem.
První naše setkání bylo v pondělí 7. 3. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu, kde do vedení klubu byla zvolena paní Alena Michalcová a jejím zástupcem paní Anna Hlávková. Současně
jsme se dohodli na pravidelných setkáních, a to každé první pondělí v měsíci. Většina schůzek
se koná na Obecním úřadě, jen větší akce se budou konat v místní hospodě.
Na všechny naše besedy jsou srdečně zváni všichni občané.
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Výbor klubu se několikrát sešel a řešili
jsme plán činnosti klubu. Toto je plán akcí,
na kterém jsme se dohodli:
4. 4. 2011
Beseda o cestování a poznávání jiných
zemí
Ing. Petr Marek
2. 5. 2011
Přednáška Osobní roční cyklus
Karolína Pauková, Dis.
6. 6. 201
Beseda Pomoc a poradenství u alergických a chronických nemocnění, problémy
pohybového ústrojí
MUDr. Jiří Fabík
5. 9. 2011
Beseda s katolickým knězem z Lanškrouna
Zbigniew Czendlik
3. 10. 2011
Beseda nad kronikou obce
Ing. Jiří Oliva
28. 10. 2011
Posvícenecké posezení v místní hospodě za doprovodu brandýské hudby
4. 12. 2011
Předvánoční koncert v místní hospodě
Pěvecký sbor Žerotín
Některé akce již proběhly a možno říci ku spokojenosti všech přítomných. Kromě tohoto programu se zúčastňujeme schůzí obecního výboru a hasičů, navštěvujeme se zástupci obce naše
seniory při jejich jubilejních narozeninách.
Mimo této činnosti jsme například navštívili divadlo ve Vysokém Mýtě, představení Na tý
louce zelený. Za pěkného počasí v jarním období jsme uspořádali několik vycházek do okolí.
Byli jsme se podívat v Brandýse nad Orlicí na hradě, šli jsme pěšky po cyklostezce do Chocně,
prošli jsme Sudislav, Orlík, Jehnědí, Svatý Jiří a na Hrádku studánky Štěpánka a Havelka.
Nestačíme se divit, kolik je kolem nás krásných míst. Tak je pojďte příště poznávat s námi!
Přejeme vám všem hodně zdraví a těšíme se na vaši účast a podporu našich setkání a kulturních akcí.
Alena Michalcová
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OUCMANICE PŘED PADESÁTI LETY
Rok 1961, tak, jak jej zaznamenal v Obecní kronice kronikář Jaroslav Miller, nebyl pro
Oucmanice a jejich obyvatele rokem jednoduchým. V kronice je konstatován útlum společenského života v obci a také vymizení vesnických zvyků a tradic, například ostatků s maškarádou. Důvodem mohla být jednak obtížnost života na vsi v té době, ale zejména skutečnost,
že oficiální politické úřady v duchu té doby preferovaly více tzv. budovatelské úsilí než lidové
zvyky a tradice. Ty byly spíše nežádoucí a mnoho lidí to respektovalo. Hlavní změnou pro
oucmanské občany, zejména pro ty, kteří byli členy JZD Oucmanice, bylo sloučení JZD. Na
nátlak Okresního národního výboru bylo sloučením JZD Jehnědí, Sudislav, Nový Jiří, Loučky,
Zářecká Lhota a Oucmanice, vytvořeno jedno velké družstvo s názvem „Budoucnost“ se sídlem
v Novém Jiří. Družstvo bylo rozděleno do tří středisek, a sice Jehnědí, Nový Jiří a Oucmanice.
Předsedou byl zvolen Josef Kubový, dosavadní předseda JZD Oucmanice.
V Oucmanicích nebyla s novým velkým družstvem přílišná spokojenost. Bývalé JZD
Oucmanice bylo ke svým členům štědřejší v případě poskytování tzv. záhumenků (naturálních dávek, poskytovaných členům JZD), který byl v Oucmanicích ve větším rozsahu a za
nižší cenu, než v jiných JZD. Kronika dále hovoří o poklesu pracovní morálky ve sloučeném
družstvu. Kronikář Jaroslav Müller k tomu poznamenává: „Funkcionáři sloučeného družstva
se všemožně snažili pozvednouti pracovní morálku, aby družstevní uvědomění proniklo mezi
členy celého obvodu a vedlo nejen je, ale i spoluobčany k vyšší životní úrovni“. Vedení družstva
dokonce přišlo s opatřením, které podmínilo získání záhumenku určitým počtem odpracovaných jednotek, aby tak motivovalo k práci pro JZD i ostatní členy rodin. V Oucmanicích byla s
tímto opatření taková nespokojenost, že 4. a 5. května dokonce nenastoupilo osm žen do práce.
Po dvou dnech jim bylo přislíbeno nové projednání záležitosti, což se opravdu 27. července
stalo a věc byla změněna. Stávka nespokojených oucmanských družstevnic tak byla úspěšná.
I tak byl první rok práce sloučeného družstva plný velkých problémů, zejména ve střediscích
Nový Jiří a Jehnědí, včetně nesklizeného obilí, padesáti vagonů shnilého sena, nevymláceného
jetele a 2 ha zmrzlé mrkve. Jak si JZD Budoucnost vedlo dál, si řekneme v některém z dalších
pokračování. Přesně před padesáti lety byla v obci zahájena stavba budovy, v jejímž přízemí
má být mateřská školka a v prvním patře kanceláře Místního národního výboru. Stavba se
potýkala s problémy a tento rok nebyla dostavěna.
Byly také započaty úpravy „U Jiroušků“ v č. p. 17, kde byla zřizována jídelna a kanceláře JZD.
V tomto roce se totiž začaly dovážet obědy z Jednoty z Brandýsa nad Orlicí, které byly zatím
rozdělovány na sále u Vincenců a družstvo na ně určitou částkou přispívalo. O jejich kvalitě se
v kronice dočteme: „Někteří členové si dosti pochvalovali, že tím získávají drahý čas v polední
přestávce. Přesto že obědy neodpovídaly kvalitou manuální práci, byly dobrým přechodným
občerstvením polední přestávky“.
Z dalších významnějších akcí stojí za připomenutí zahájení stavby kravína na velmi úrodném
Roubínkově poli, kdy kronika konstatuje: „Při hloubení základů bylo zjištěno, že v těchto místech je místy černá zem (prchlice) až do hloubky 1 m“. Také bylo rozšířeno veřejné osvětlení
ze 3 světel na 12. Zajímavostí je, že v tomto roce začal vycházet družstevní zpravodaj, který byl
v Oucmanicích velmi oblíben a na jeho vydání se čekalo. V tomto směru je záměr dnešního
obecního zastupitelstva vydávat zpravodaj určitým obnovením tradice, vzniklé před padesáti
lety. Byť se tehdejší zpravodaj týkal zejména činnosti JZD, záměr je velmi podobný a to informovanost občanů v obci žijících o věcech veřejných.
Jiří Oliva, obecní kronikář
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