Kalendář akcí 1. pololetí 2012
So
14. 1. 2012

Hasičský ples

SDH Oucmanice

Ne
29. 1. 2012

Posezení s harmonikou Jar. Zemana

Seniorský klub

Po
6. 2. 2012

Cestování Izrael - Jana a Josef Pavlíčkovi

Seniorský klub

Pá
24. 2. 2012

Pyžamový ples

SDH Oucmanice

So
3. 3. 2012

Velikonoční dílna

Paleta Oucmanice

Čt
8. 3. 2012

Křeslo pro hosta Mgr. Iveta Toušlová
(Česká televize)

Seniorský klub

So
17. 3. 2012

Dětský karneval

SDH Oucmanice

St
28. 3. 2012

Křeslo pro hosta Alfréd Strejček
a Štěpán Rak

Seniorský klub

Pá
30. 3. 2012

Veřejné zasedání zastupitelstva

Obec Oucmanice

Po
30. 4. 2012

Pálení čarodějnic

Oucmanská mládež

So
2. 6. 2012

Setkání rodáků
a přátel obce

Obec Oucmanice

Ne
3. 6. 2012

Pouť – mše svatá

Sdružení přátel
kapličky

So
9. 6. 2012

Dětský den

SDH Oucmanice

Pá
22. 6. 2012

Veřejné zasedání zastupitelstva

Obec Oucmnaice

So
30. 6. 2012

Oucmanský automobilní sraz - I. ročník

Oucmanská mládež

Čas a místo konání bude upřesněno na webových stránkách a prostřednictvím obecního rozhlasu. Změna programu je vyhrazena. Seniorská posezení se konají vždy první
pondělí v měsíci od 17 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu.

Oucmanický
zpravodaj
leden 2012
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Redakční rada - Výbor pro kulturu, sport a sociální záležitosti.
Telefon: +420 465 544 339, e-mail: obec.oucmanice@tiscali.cz.
Toto číslo vyšlo v lednu 2012.
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Vážení spoluobčané, milí oucmaňáci,
prožili jsme společně dobrý rok 2011 a stojíme na prahu nového. S rozličným
očekáváním co nám přinese. Každý má svá vyslovená i nevyslovená přáníčka,
určitě všichni chceme být zdravými a šťastnými, úspěšnými i prospěšnými,
přáli bychom si dobré sousedské vztahy, lásku, víru i naději, že za rok budeme
sice starší, ale bohatší.
Pokud naše přání a očekávání budou založena pouze na víře v nadpřirozené
síly, stát, počasí a další faktory, které neovlivníme, a nebudeme spoléhat především sami na sebe, pak se obávám, že nás nečeká šťastný rok. Životní zkušenosti mně a věřím, že i řadě z Vás, potvrdily, že nejdůležitější roli v naplnění
přání sehráváme my sami, případně naše nejbližší okolí. Na nás bude záležet,
jak se nám v Oucmanicích bude žít.
Výsledky našeho společného snažení v roce 2011 mě opravňují k optimizmu. Podařilo se nám vystavět inženýrské sítě pro výstavbu jedenácti rodinných domků, opravit kapličku, budovu obecního úřadu a prodejny. V obci
velmi dobře fungují dvě důležitá centra, kterými jsou prodejna a hospoda.
Kulturní a společenská činnost se dále rozvinula. Již to nezáviselo jen na
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hasičích, ale aktivně začali pracovat senioři, kteří vytvořili vlastní seniorský
klub a zorganizovali řadu zajímavých akcí. V rámci možností svou troškou
přispěla i oucmanická mládež. Nově byla založena Sdružení přátel kapličky
a Rybářský spolek. Ke kulturnímu i společenskému životu v obci významně
přispívá Ekocentrum Paleta. Obec zorganizovala divadlo, vítání občánků,
Den řemeslného umění, koncert s předáním Betlémského světla a rozloučení
s rokem. Společně se zástupci seniorského klubu jsme s gratulací navštívili
spoluobčany, kteří se dožili významného životního výročí. O většině aktivit
se dočtete uvnitř zpravodaje. Všem, kteří přispěli k uskutečnění jednotlivých
akcí patří upřímné poděkování. Poděkování patří i těm, kteří je svou účastí
podpořili, neboť radost z toho, že se lidem akce líbila, je hlavní odměnou.
Věřím, že i v roce 2012 budeme mít v Oucmanicích bohatý kulturně – společenský program. Hlavní pozornost budeme věnovat uskutečnění Setkání
rodáků a přátel obce, které se bude konat o pouti 2. června 2012, při příležitosti sedmi set dvaceti let založení obce.
Z investic a větších oprav dokončíme přípravu stavebních parcel pro výstavbu
rodinných domků, opravu cest do Brandýsa a Chocně, zahájíme výstavbu
dětského hřiště a opravu hasičské zbrojnice. Zvláštní pozornost i nadále
budeme věnovat údržbě zeleně a celého životního prostředí. Tak, jak nám
budou peníze a síly stačit.
„Sdílení radosti je nejekologičtějším zdrojem energie“ - moudré vyjádření
významu pocitu radosti pro každého z nás. Pojďme si v tomto roce častěji
udělat radost sobě i navzájem. Budeme tu energii potřebovat na překonání
nesnází a těžkostí vyplývajících ze současného světa. Slibuji jménem celého
zastupitelstva, že pro to uděláme maximum.
Petr Marek,
starosta

2

EKOCENTRUM PALETA - PĚT LET V OUCMANICÍCH
Pobočka Ekocentra PALETA v Oucmanicích slouží již pátým rokem jako
pobytové centrum ekologické výchovy Pardubického kraje. V současnosti
je vybavení centra připraveno na pobyty školních tříd s programem, školení
pedagogů a veřejné správy i různé semináře. Ubytovací kapacita je 40 míst
na 2 – 7 lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. K dispozici jsou dvě
učebny, venkovní učebna, dvě muzejní expozice, sušárna ovoce apod.
Hlavní náplní naší činnosti je však realizace pobytových vícedenních akcí
pro školy. Ty k nám jezdí jako na „školu v přírodě“. Školy si mohou vybrat
mezi několika pětidenními pobyty, které jsou zaměřeny na poznání přírody
a ekosystémů, šetrné hospodaření nebo na rozmanitost přírody a života. Děti
zde na pobytu čeká pestrá směs programů, které jsou v rámci týdne vzájemně
tématicky propojeny. Kromě ekologické výchovy se snažíme děti také více
stmelit, vést ke spolupráci a k většímu poznání sebe sama a ostatních. Děti
se zde mohou postarat také o domácí zvířata – osla, kozu, ovce, zakrslá prasátka, králíky či kočky a těšit se z příjemného prostředí, které využívá hlavně
přírodní materiály. V uplynulých pěti letech proběhlo 160 pobytových akcí
pro školy. V pobytových a krátkodobých programech pro školy se v centru
vystřídalo přes deset tisíc dětí.
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Pro své blízké okolí a širokou veřejnost pořádáme několikrát do roka tvořivé
dílny zaměřené na práci s přírodními materiály. V předminulém roce jsme
také vybudovali naučnou stezku s celkem deseti informačními stanovišti.
Stezka vede námi obnovenou pozapomenutou pěšinou z Oucmanic přes
Čertovu rokli do údolí řeky Tiché Orlice a Brandýsa nad Orlicí. V rámci
našeho areálu je možno si také prohlédnout v provozu environmentálně šetrné technologie: sluneční kolektory, fotovoltaické panely, tepelné čerpadlo či
kořenovou čistírnu odpadních vod.
O víkendech a v době školních prázdnin zde probíhají nejrůznější vzdělávací
a osvětové akce pro veřejnost, další akce u nás pořádaly jiné ekovýchovné
organizace. Těmito akcemi prošlo přes tři tisíce návštěvníků.
Zároveň sloužíme i jako ekoporadna pro širokou veřejnost. Lidé se na nás
mohou obrátit telefonicky, přes internet, či osobně s dotazy zaměřenými
zejména na ekologickou výchovu a ekostavitelství. Zodpovíme však i dotazy
týkající se například třídění odpadů, nalezených divokých zvířat a ekologického provozu domácností.
Ekocentrum PALETA zaměstnává v současnosti devět zaměstnanců, z toho
sedm bydlí v Oucmanicích.
Vedle akcí pro děti nabízíme pronájem prostor pro jednodenní i vícedenní
školení a kurzy, a realizaci pobytových akcí, letních táborů a rekreačních
agroturistických pobytů. Přesto si vlastní činností vyděláme jen na cca 75 %
celkových nákladů. „Ztrátové“ jsou pro nás zejména pobytové a krátkodobé
programy pro děti. Děti zaplatí reálné ceny za ubytování a stravu, za programy však zaplatí jen zlomek skutečné ceny. Chybějící finance získáváme z
různých grantů, dotací a příspěvků. Pravděpodobně jen ten, kdo sám podal
žádost o grant či dotaci ví, jak nejisté peníze to jsou a kolik úsilí stojí je získat.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám fandí a jakýmkoliv způsobem nás v naší činnosti podporují. Těší nás, že vás není málo. Děkujeme.
Míra a Míša Míkovcovi
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ZE ŽIVOTA HASIČŮ V OUCMANICÍCH
Hasičský sbor v naší obci byl založen 6. ledna 1928. Již v prvním roce bylo
započato se stavbou úřadovny kampeličky a hasičské zbrojnice, která v téměř
původní podobě slouží dodnes. Budova pomalu chátrá, a proto by si zasloužila rekonstrukci. Koncem roku 2011 byla provedena výměna vrat vyrobených
firmou truhlářství Jaroslav Škop. Je přislíbeno od obecního zastupitelstva, že
se v opravách bude pokračovat, podle finančních prostředků. V roce 2013
sbor oslaví 85. výročí svého založení, a proto si budova opravu zaslouží.
Sbor dobrovolných hasičů sdružuje ve svých řadách občany, kteří mají zájem
chránit majetek před požáry a pokud již vzniknou, umět proti nim úspěšně
bojovat. Hasiči byli a jsou nejpočetnější organizací v obci. Pomáhají svou
obec zvelebit, vykonávají protipožární prevenci, ale také se snaží pobavit své
spoluobčany během různých kulturních a společenských akcí.
Nedílnou součástí je výchova mladé generace sdružené v kroužku Mladých
hasičů. Koncem měsíce srpna Jitka a Milan Vincencovi ukončili činnost ve
vedení kroužku. Za jejich šestiletou práci je nutno jim poděkovat. Nově se
vedení kroužku ujali Iveta a Jiří Krškovi. Děkujeme jim za aktivitu a přejeme
hodně trpělivosti a úspěchů v této práci. V současné době je přihlášeno 24
dětí.
Z činnosti sboru za II. pololetí roku 2011:
V sobotu 3. září se za krásného počasí konal 1. ročník živého Člověče - nezlob
se! Soutěže se zúčastnilo 10 družstev, z toho 2 družstva ze Svatého Jiří.
17. září se uskutečnil závod rybářů, kterého se zúčastnilo 13 rybářů (4 v kategorii dospělí a 9 mladých).
Bratr Jaroslav Doležal starší se stříkačkou Stratílek z roku 1928 se zúčastnil
výstavy v rámci Dne řemesel na hřišti.
24. září se soutěžní družstvo ve složení Jiří Dostál, Jaroslav Doležal ml., Milan
Moravec, Josef Hlávka, Radek Částek, Jakub Motl, Petr Oliva a starosta Leoš
Minář zúčastnilo závodu Osma cup v Ocmanicích a obsadilo 16. místo ze
třiceti družstev v kategorii muži.
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8. října se mladí hasiči pod
novým vedením zúčastnili
závodu Požárnická všestrannost
v Bystřeci. Do soutěže se zapojila jedna hlídka mladších a jedna
hlídka starších žáků. Závod se
konal za špatného počasí, ale
s umístěním nově se tvořících
kolektivů můžeme být spokojeni. Mladší se umístili na 30.
místě z 31 sborů a starší na 19.
místě z 32 sborů.
14. října se členové SDH zúčastnili prověřovacího cvičení 7. okrsku v
Oucmanicích. Byl proveden zásah na hořící strom od úderu blesku v blízkosti
kurníků za Dostálovými s předávkou vody. Byla prověřena technika a svěřený
materiál. Pak následovala schůze 7. okrsku.
Na první adventní neděli 27. listopadu jsme se sešli u autobusové zastávky,
kde bylo provedeno nasvětlení lípy a čekárny. Mladí hasiči ozdobili stromeček. V příjemné náladě při koledách a občerstvení jsme si naladili předvánoční atmosféru.
3. prosince proběhla Výroční valná hromada sboru. Po krátkém kulturním
vystoupení Mladých hasičů následovalo zhodnocení celoroční činnosti.
27. prosince se uskutečnil tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise pro
mládež, ženy a seniory. Zúčastnilo se 6 dětí, 7 žen a 3 senioři. 28. prosince
pokračoval turnaj dvojic, kde soupeřilo o prvenství 24 borců.
Děkujeme všem členům a příznivcům hasičů, občanům a chalupářům, za
podporu hasičského hnutí, za celoroční práci a přejme si do nového roku
2012 pevné zdraví a dobrou spolupráci.
Hlávka Josef,
jednatel SDH
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KLUB SENIORŮ VE 2. POLOLETÍ 2011
12. září – Křeslo pro hosta. Přijel k nám katolický kněz z Lanškrouna
Zbigniew Czendlik, který s námi veselou formou besedoval nejen o duchovních otázkách, ale i svém působení u nás v Čechách. Účast byla velká a všem
účastníkům se beseda velmi líbila.
10. října – Beseda nad kronikou. Náš kronikář ing. Oliva nás velmi poutavou
formou seznámil s vznikem kronikářství v Čechách a se zápisy z obecní kroniky Oucmanic před 50 lety. Beseda byla velice zajímavá a poučná a věříme,
že příště bude ještě větší účast.
28. října – Posvícenské posezení. Sešli jsme se v místní hospodě k přátelskému posezení, k poslechu i tanci nám zahrála hudební skupina A. Slámy z
Brandýsa nad Orlicí. Sešlost byla velká, přijeli i přátelé a známí, potěšila nás
návštěva z brandýského seniorského klubu. Všichni byli spokojeni i zásluhou
paní Kobrové, která nám připravila posvícenské občerstvení.

4. prosince – Předvánoční kocert. Vystoupil pěvecký sbor Žerotín z Brandýsa
nad Orlicí a hudební skupina Kolednice paní Míkovcové. Tato akce byla asi
nejúspěšnější, sál byl plně obsazen a všichni jsme si odnesli nádherný kulturní
zážitek.
Tímto jsme letošní plánované akce ukončili a budeme se těšit na příští rok.
Věřím, že ti co se účastnili, byli spokojeni a ti, co ještě váhají přijít mezi nás,
to v příštím roce napraví.
Do nového roku si popřejme hlavně zdraví, dobrou náladu, pohodu a vůbec
vše nejlepší.
Alena Michalcová, předsedkyně klubu seniorů
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VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
V loňském roce obecní zastupitelstvo společně se zástupci seniorského klubu
navštívilo s gratulací spoluobčany, kteří se dožili významného životního jubilea. Byli mezi nimi pan Josef Lesák, František Motl, Růžena a Jan Jetmarovi
a Jitka Suchánková. V této činnosti budeme pokračovat i v roce letošním. V
prvním pololetí oslaví kulaté jubileum: v únoru paní Olga Částková a pan Josef
Krčmář, v březnu paní Marta Bustová, v dubnu pan Jiří Oliva a paní Božena
Dostálová, v květnu paní Miluše Doležalová a v červnu paní Marie Rabová. Již
dnes gratulujeme a budeme se těšit, až si společně připijeme na zdraví.
Miroslav Míkovec,
předseda výboru pro společenské záležitosti

OPRAVA KAPLIČKY
Oucmanská kaplička dostala ke svým sto čtyřicátým čtvrtým narozeninám
dárek v podobě rozsáhlejší opravy a nového osvětlení. Byla provedena oprava fasády a její nátěr. Byly zvažovány dvě barevné kombinace – bílo-žlutá a
šedo-bílá. Nakonec oucmanští občané v anketě rozhodli o konečné variantě
šedo-bílé. Rovněž bylo provedeno očištění a impregnace střechy a nátěry
klempířských prvků. Generální opravou prošly i vstupní dveře. Kaplička byla
nasvícena novým venkovním osvětlením, umístěným na nízké kovové sloupky. Stavební práce byly provedeny Romanem Vojtou z Horní Sloupnice, osvětlení pak firmou ELIN pana Josefa Kubového z Chocně. Náklady na opravu
ve výši cca 200 tis. Kč byly zčásti kryty dotací Mikroregionu Vysokomýtsko a
na realizaci osvětlení se podíleli i oucmanští občané. Kaplička tak může další
řadu let bez větších nákladů sloužit duchovnímu životu v obci a zároveň být
i nadále výraznou dominantou obce, díky venkovnímu nasvícení i ve večerních a nočních hodinách.
Kaplička stojí v naší obci od roku 1868 a za její trvání se na jejím provozu
podílelo mnoho obětavých občanů. I dnes se o běžný provoz kaple a jeho
financování stará Sdružení přátel kapličky. V tomto roce byl vítaným příspěvkem i výnos z besedy s velkou osobností kněžského povolání P. Zbigniewem
Czendlikem z Lanškrouna ve výši 2100 Kč. Všichni, kdo by se chtěli na činnosti sdružení podílet, jsou vítáni a mohou se přihlásit u Evy Olivové.
Eva Olivová, vedoucí Sdružení přátel kapličky
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„JIŽNÍ STRÁŇ“ JE TÉMĚŘ PŘIPRAVENA
Budování inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domků je ve finále. Byla
dokončena a zkolaudována plynofikace stavebních parcel. Úspěšně bylo
dokončeno jednání o územní změně tak, aby všech jedenáct parcel bylo
registrováno jako stavební. Dokončena je výstavba vodovodu i kanalizace a
připravují se podklady pro kolaudaci. Téměř dokončená je stavba vozovky,
chodníku a parkoviště. Funkční je nové veřejné osvětlení.
V roce letošním zbývá dokončit povrchové úpravy území, dopravní značení a
zajistit kolaudaci celé stavby.
Vlastní výstavba probíhá v dobré kvalitě a bez větších problémů především
díky vstřícnosti dodavatelské firmy PSK z Chocně a dobré práci dozoru stavby pana Jaroslava Čermáka. Za odvedenou práci děkujeme jim i všem dalším
subdodavatelským organizacím.
Obec ale čeká další náročný úkol, prodat parcely zájemcům. Tento úkol komplikuje několik skutečností – vyřizování změny územního plánu, současná
finanční krize, společenská nejistota a malá atraktivita našeho území pro
výstavbu rodinných domků. Na druhou stranu schopnost obce nabídnout
připravené parcely zájemcům o bydlení v Oucmanicích je důležitým předpokladem dalšího rozvoje naší obce.
Josef Pavlíček,
místostarosta
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
V dnešní době je otázka odpadů dosti často zmiňována. I na tak malé obci, jako
je ta naše, je nutné zajistit ekologicky šetrnou likvidaci odpadů. Problematika
tuhého komunálního odpadu (TKO) bude dle sdělení svozové firmy EKOLA
v první polovině roku 2012 stejná jako v roce předešlém. Znamená to zachování počtu svozů i stejný den svozů (čtvrtek), vždy v lichých týdnech. Firma
připravuje výhledově od 1. 7. 2012 projekt, který se týká sledování vývozů,
umístění (určení pozice pomocí GPS) a počtu popelnic. Získaná data budou
následně vyhodnocena a měla by přispět ke zlepšení logistiky vývozu, přinést
informace o objemu a pomoci i v otázkách vyřizování reklamací. Pro občany
vyvstává z tohoto systému povinnost určení počtu přistavených popelnic a
rovněž místa, které bude určené pro vyvážení odpadu. Svozová firma chce
prosadit zrušení odevzdávání odpadu v igelitových pytlích, a to z důvodu
častých komplikací při svozech. Občané budou mít tedy možnost odevzdat
odpad umístěný jen v popelnicích.
Plastový, papírový a skleněný odpad budeme i nadále třídit do kontejnerů
umístěných u místní prodejny. Určené místo chce obecní úřad uspořádat tak,
aby se zlepšil vzhled prostoru a nedocházelo k znečišťování okolí. Na tomto
místě je pouze připomínka, či spíše prosba na spoluobčany, aby vyhazovali
pouze určené komodity (informace jsou nalepeny na sběrných zvonech) a
nevhazovali do plastového odpadu znečištěné plasty – tento odpad se likviduje v rámci TKO. Pytle s odpadními plasty musí být řádně zavázané, což zlepší
čistotu okolí. Do kontejnerů na papír nepatří znečištěný či mokrý papír a do
skleněného odpadu nepatří porcelán.
Uzamčený prostor na rampě místní prodejny je momentálně určený na
uskladnění nebezpečného odpadu (např.: elektrospotřebiče, zářivky, barvy,
oleje, baterie). Nebezpečný odpad je jednou ročně předáván svozové firmě
EKOLA. Občané si mohou domluvit na obecním úřadu otevření prostoru i
mimo nahlášené termíny odevzdávání tohoto druhu odpadu.
Pevně věřím, že správné třídění odpadů a dodržování zásad ochrany životního prostředí je dnes samozřejmostí pro každého z nás.
Zbyšek Houdek,
předseda výboru pro životní prostředí
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PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ V OUCMANICÍCH
Největšími propagátory dobrého jména Oucmanic v širokém okolí se
v posledních letech staly podnikatelky Eva Olivová a Jana Motlová. Jejich
společná firma „Prodej vánočních stromků“ nám přináší radost a zbavuje
starostí již před Vánocemi. Do Oucmanic tak od začátku prosince přijíždějí
lidé zdaleka, aby si vybrali dle vlastního přání z širokého sortimentu stromků.
Konec roku představuje pro ně symbolické žně, kterým předcházela náročná
celoroční pěstitelská práce. Požádal jsem je o přiblížení a představení jejich
společného snažení.
Můžete vzpomenout v kterém roce jste začínaly a jak se rozvíjelo Vaše
podnikání?
Nápad vznikl začátkem devadesátých let, kdy lesní školky měly přebytky sadby
smrku pichlavého, který byl původně pěstován pro zalesňování exhalačních holin
v Orlických horách a Krkonoších. Přišel však nový trend zalesňování původním
horským smrkem a listnáči a smrk pichlavý byl ve školkách v takovém přebytku, že jeho cena byla spíše symbolická a nakonec se i miliony sazenic musely
spálit. Bylo nám jich líto, a protože jsme vlastnily zemědělskou půdu hned za
chalupou, převzaly jsme ji od zemědělského družstva zpět do vlastního užívání
a na jaře roku 1993 jsme zasázely první 3 ha smrkem pichlavým. První stromky
jsme řezaly za čtyři roky, tj. v roce
1997. Tenkrát nás ani nenapadlo,
že bychom měly stromky prodávat
na dvoře. Byl domluven odbyt a
začaly jsme plnit první kamiony.
Ukázalo se však, že pouze velkoobchod není příliš efektivní formou.
Odběry byly dost nespolehlivé a
nakonec i ekonomicky nevýhodné.
Proto máme dnes odbyt postaven z
cca 80 % na vlastním prodeji, byť je to o mnoho náročnější a prosincový chaos se
stovkami lidí na našem dvoře až do Štědrého dne je opravdu nezáviděníhodný.
Jaký sortiment stromků je ve Vaší nabídce a které pěstujete samy?
Samy pěstujeme všechny druhy, které jsou v naší nabídce. Je to především
smrk pichlavý, borovice lesní, borovice černá, z jedlí je to pak jedle obrovská,
jedle kavkazská a jedle korejská. V omezeném množství jsme též vyzkoušely
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douglasku tisolistou, smrk černý a smrk omoriku. Někdy se stane, že některého
druhu je nedostatek, a tak se musí vypomoci nákupem u jiného pěstitele. Jedná
se však jen o doplňkové množství. Většina stromků je opravdu z oucmanské
produkce.
Jak dlouho trvá vypěstování vánočního stromku, které práce je nutno udělat a na čem všem záleží pěstitelská úspěšnost?
Doba pěstování je různá podle druhu stromku. Nejkratší, cca 4-5 let je u borovic. Smrk pichlavý roste 5-7 let a většina druhů jedlí 6-8 let. Dobu ovlivňuje i
poptávka po velikosti. Dnes jsou žádány především stromky o výšce kolem dvou
metrů i více. To samozřejmě produkční dobu prodlužuje. Jestliže jsme první
stromky v roce 1997 řezaly po čtyřech letech, dnes by to bylo nemyslitelné.
Vypěstovat stromek je víc práce, než si mnoho lidí umí představit. Práce začíná
dokonalým vyčištěním plochy, včetně odřezání všech pařízků těsně u země a
jejich vyklizením. Pak přijde zalesnění. Nejenom strojem, ale také motykou,
protože při vylepšení úhynu již stroj použít nelze. Při suchém jaru musíme i
zavlažovat, aby byl úhyn co nejmenší. Stromky se odmalička tvarují. Jednak
se odstraňují dvojité terminální vrcholy a během celé produkční doby se provádí boční sestřih a tvarování nebo odstraňování různých růstových defektů.
Vzpomínám si, jak v červnu roku 2008 přišly v době růstu nových letorostů
kroupy a navazovaly jsme cca 3000 ulámaných terminálních výhonů jedlí na
špejle, abychom jich co nejvíce zachránily. Celá plocha se musí dvakrát ročně
vyžnout, protože buřeň prorůstá stromkem a způsobuje prosychání spodních
větví. Odstraňujeme ji ručně, mechanicky. Chemii téměř nepoužíváme.
Kolik zájemců o stromky jste v prosinci uspo-

Prodej vánoþních kojily, z jaké největší dálky přijeli zákazníci?
stromkĤ V dlouhodobém průměru prodáme cca 4000
SMRK PICHLAVÝ
JEDLE
BOROVICE
Stromky jsou neopadavé
Dobrá kvalita i cena

KDE: V Oucmanicích
KDY: Od 1. prosince
dennČ 9 – 17 hod.
Telefon: 465 544 369
737 171 590
605 223 133

www.vanocnistromky.wz.cz
Brandýs n. O.

Sudislav

OUCMANICE

ChoceĖ

Ústí n. Orl

Sv. JiĜí
V. Mýto

Hrádek

stromků ročně. Samozřejmě to není počet zákazníků, protože mnoho z nich si bere stromků několik. Nejvíce stromků se prodá do Pardubického
kraje, ale máme i stálé zákazníky z Brna, Prahy,
Olomouce a dalších míst.
Jak Vás podnikatelská činnost uspokojuje, co
Vám dělá radost a co Vás trápí?
O trápení asi nelze mluvit. Obtížná je práce v
letních vedrech na plantáži, velmi náročné je sou-
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středění sklizně do šesti týdnů před Vánocemi. Dříve začít nemůžeme a pak se
musí pracovat bez ohledu na počasí, sníh, mráz či déšť, někdy i vše dohromady.
Neznáme vánoční atmosféru, vánoční trhy, čas na vánoční přípravy, pečení,
úklid. Vše se řeší po nocích, nákup dárků během celého roku, protože od listopadu už nemáme šanci dělat cokoliv jiného. Radost nám dělá pohled na krásné
stromky, které přinesou radost tisícům dětí i dospělých. Příjemné je i setkání
s mnoha známými a bez stromků bychom si s tolika lidmi krásné svátky určitě
nepopřáli. Výhodou je i určitá pracovní volnost během letního období.
Oběma patří poděkování za dobrou reprezentaci Oucmanic a navíc, jako
v případě dalších podnikatelů oucmanických za to, že posilujete rozpočet
obce. Přejeme Vám do dalších let hodně zdraví a úspěchů!
Ptal se Petr Marek.
Odpovídaly Eva Olivová a Jana Motlová.

PRODEJNA HRUŠKA
Vážení občané Oucmanic,
již půl roku působím ve vaší obci jako vedoucí prodejny HRUŠKA. Některé
z vás znám jen podle vidění, jiné již i podle jména. Jsem ráda, že vás mohu
tímto článkem oslovit.
Prodejna HRUŠKA zahájila svoji činnost v obci 15. 5. 2011. Snažím se, aby
k dostání byl pestrý sortiment zboží. Naše ceny jsou srovnatelné, mnohdy i
lepší než ceny konkurence. Mým cílem v roce 2012 je mít ze všech občanů
Oucmanic co nejspokojenější zákazníky. Na oplátku doufám a věřím, že
se k nám na prodejnu budete vracet. Za toho předpokladu bude moci být
naše nabídka ještě pestřejší než dosud. Věřím však, že většinu vašich přání
jsme schopni splnit a chybějící zboží
objednat. Jen vzájemná spokojenost
je nadějí pro to, že prodejna bude
existovat.
Na závěr mi dovolte popřát vám do
tohoto roku mnoho zdraví, úspěchů v
práci i v osobním životě.
Zdeňka Kadlecová,
vedoucí prodejny HRUŠKA
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SETKÁNÍ NAD KRONIKOU
Dne 10. října 2011 proběhlo v sále obecní hospody hojně navštívené setkání
nad kronikou obce Oucmanice. Programem setkání byla exkurze do historie kronikářství v českých zemích, kde se přítomní seznámili se stěžejními
kronikářskými díly naší historie. Prezentace se týkala zejména Kosmovy
kroniky, Dalimilovy kroniky i Kroniky zbraslavské, včetně ukázek původního textu kronik. Pozornost jsme věnovali kronikám 17. a 18. století, které
se již blížily formou i obsahem kronikám dnešním. První nařízení o vedení
kronik je z roku 1835 a konečně povinné vedení kroniky dané zákonem se
kronikářství dočkalo v roce 1920. Hlavním bodem však byla historie kronik
v Oucmanicích, kde se první kronika začala psát v roce 1914. Od té doby se
při vedení kronik vystřídalo 7 kronikářů. Zajímavá byla diskuse s mnohými
pamětníky zapsaných událostí, zejména věcí, které se staly v obci před padesáti lety, tj. v roce 1961. Přítomní pamětníci potvrdili jeden důležitý fakt.
Vzhledem k podmínkám tehdejšího politického režimu byly často informace v kronikách zkreslovány a některé nesměly být ani uvedeny, protože
zápisy byly cenzurovány. To však neplatilo pro Oucmanice, kde si kronikáři
i v pohnutých letech 1950 – 1980 dovedli prosadit objektivní zápisy. Díky
tomu se dnes můžeme dovědět i o takových událostech, jako byla stávka
pracovnic JZD, problémy v hospodaření družstev a další události a názory,
jejichž zapsání by bylo v jiných obcích
nemožné. Oucmanští kronikáři nám
tak zachovali objektivní dílo, z něhož
můžeme čerpat zkušenosti i dnes.
Jiří Oliva, kronikář

INFORMACE O STAVU OBYVATELSTVA
V roce 2011 se narodil Jakub Michalec a zemřeli Josef Lesák a Miloslav
Vincenc. K trvalému pobytu v Oucmanicích se přihlásili Daniel Syrový a
Jiřina Klocová a odhlásili Dana Solilová, Marcel Veselý a Anna Houdková.
Stav trvale hlášených občanů v Oucmanicích k 31. 12. 2011 byl 220 osob –
proti roku 2010 se snížil o 3 osoby.
Zastavme tento negativní vývoj!
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DEN ŘEMESLNÉHO UMĚNÍ OUCMANICÍCH
Na jaře loňského roku při setkání s Josefem Čermákem jsme povídali o jeho
tvořivé práci a na závěr jsme se shodli, že by bylo zajímavé zkusit v obci uspořádat den s ukázkami některých uměleckých řemesel. Obecní zastupitelstvo
s myšlenkou souhlasilo a obec se stala garantem Dne řemesel. Problém byl
vybrat termín vzhledem k možnostem případných účinkujících (studium,
letní aktivity). Nakonec byl určen na 17. září 2011, na den, kdy měli hasiči
naplánované rybářské závody. Vycházeli jsme z předpokladu, že obě akce se
budou vhodně doplňovat charakterem i časově.
Jak se blížil termín akce, stoupala i nervozita pořadatelů z nejasné účasti
některých umělců. Nakonec přišla sobota 17. září a ráno v deset hodin byl
Den řemesel zahájen. Bylo nádherné babí léto, za což děkujeme svatému
Petrovi. Oucmanská omladina zajišťovala občerstvení a společně s prvním
umělcem Láďou Horákem starším úkol velice dobře zvládli. Z nevalně střeleného divočáka připravil na grilu výbornou gastronomickou pochoutku. Při
její přípravě sice v oblacích hustého dýmu málem přišel o oči, ale nakonec
vše dobře dopadlo.
Další řemesla byla skupina lidí soustředěná do Oucmanic Pepou Čermákem.
Grafiku předváděli Boris Koštěl z Prahy a Martin Mulač z Buštěhradu, umělecké drátkování Filip Kincl z Prahy, keramiku Kateřina Peštová z francouzského Avignonu a lití kovu do praku se pokoušel předvést oucmanský Pepa
Čermák. Děti nejvíce vyhledávaly práci s keramickou hlínou a grafiku. Dívky
a ženy se nechaly vést Filipem a vyráběly šperky z drátků a korálků. Práce
Pepy Čermáka zaujala hlavně technicky založené návštěvníky.
Součástí dne byla ukázka historických vozidel. Petr Chuchvalec
předvedl zrestaurovaná vozidla Praga Piccolo a Praga Baby.
Jaroslav Doležal ukazoval skvost
našich hasičů obecní stříkačku
Stratílek. Milan Moravců přivedl
skupinu historických motocyklů
a lidí zabývající se životem ozbrojených složek z předválečného
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Československa. S vozidlem Praga Alfa přijeli členové spolku „Veteráni
Orlice“ z Týniště nad Orlicí a Albrechtic. O hudební doprovod a humor se
výborně postarala choceňská dvojice „Podhomolská heligonka.“
Sobota 17. září byla podařeným společenským odpočinkovým dnem. Hasičům
se povedly rybářské závody s vydařeným dýchánkem na břehu rybníka. Obci,
spolu s mládeží a umělci, se vydařil Den řemesel. Myslím si, že spokojení byli
návštěvnících obou akcí. Děkujeme všem lidem, kteří se na zajištění všech
aktivit podíleli a všem, kteří podpořili organizátory svou návštěvou.
Josef Pavlíček,
místostarosta

MIKULÁŠ 2011
Svatý Mikuláš, biskup žijící ve 3. – 4. století, je známý jako světec, přítel
dětí, mučedník a pomocník v nouzi. Tradice okolo osoby svatého Mikuláše
je velmi výrazná, jak u nás, tak i v jiných zemích. Její počátky jsou již v 10.
století. Postava, která dnes všeobecně vystupuje jako Mikuláš, byla ovšem
vytvořena teprve před 100 lety německým
malířem von Schwindem. V Oucmanicích
proběhlo 5. prosince 2011 tradiční chození
Mikuláše. Sešli se celkem 4 čerti, jeden anděl
a Mikuláš. Navštívili 17 domů a obdarovali celkem 32 dětí. Akce, kterou pořádala
oucmanská mládež, se jako vždy vydařila
a navštíveným rodinám se líbila.
Aleš Jirásek
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RYBÁŘSKÝ SPOLEK STARTUJE
Vážení spoluobčané,
jménem Rybářského spolku si Vám dovoluji oznámit, že s příchodem nového
roku jsme se stali správci obecního rybníka v Oucmanicích. Správa Obecního
rybníka by se zásadně neměla měnit od minulých let. Rybářský spolek však
vypracoval Rybářský řád, který stanovuje pravidla sportovního rybaření.
Členem Rybářského spolku se může stát kterýkoliv občan Oucmanic.
Sportovního rybolovu se může účastnit člen spolku s platnou rybářskou
povolenkou. Rybářské povolenky bude každoročně vydávat předseda a místopředseda spolku na základě prokázané znalosti Rybářského řádu a základů
rybářské techniky lovu. Rybářské povolenky budou zdarma.
Na ustavujícím zasedání Rybářského spolku v Oucmanicích, které se konalo
28. 12. 2011, se zvolilo vedení ve složení Ing. Ladislav Horák – předseda,
Milan Moravec ml. – místopředseda, Martin Frňka – hospodář. Byl schválen
Rybářský řád a pravidla pro rok 2012. Vzhledem ke stavu zarybnění bylo
dohodnuto, že sportovní rybolov na Obecním rybníce pro rok 2012 bude
prováděn stylem „chyť a pusť“. To znamená, že každá ulovená ryba musí být
vrácena do rybníka.
Informace pro zájemce o členství v Rybářském spolku budou vytvořeny na
webu obce www.oucmanice.cz.
Ladislav Horák ml.,
předseda Rybářského spolku

ZAČÍNÁME SPORTOVAT
Tak jsme přemýšleli, jak se v naší vesnici více zapojit do sportu. Bohužel
v zimě se nedá využít naše hřiště, ani rybník - možná přes léto. Jediné, co nás
napadlo, bylo využití sálu místní hospody. Každoroční tradice v pingpongovém turnaji, pořádaným Sborem dobrovolných hasičů, nás inspirovala postavit na sále stoly a vyhradit jeden den pro pravidelné hraní stolního tenisu.
Každou středu je možné si zajít zahrát. A to platí pro kohokoliv z Oucmanic.
Od 16.00 hod. je sál vyhrazen pro mládež a od 18.00 hod. pro ostatní. Rádi
bychom, kdyby se nás tam setkávalo co nejvíce a kdyby se podařilo vytvořit
tradici pravidelného setkávání u tohoto sportu.
Pavel Marek
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Z ČINNOSTI MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ „ORLÍK“ SVATÝ JIŘÍ
Úvodem několik základních informací o mysliveckém sdružení. Naše sdružení má celkem 32 členů a hospodaří v honitbě o výměře 1977 ha. Jedná se
o katastry obcí Sudislav nad Orlicí, Jehnědí, Svatý Jiří, Oucmanice, Loučky,
Zářecká Lhota a částí katastrů Chocně a Brandýsa nad Orlicí. Z této oblasti
jsou i členové sdružení. Pro naše potřeby slouží svépomocí vybudovaná
Myslivna na Sudislavi, kde je vytvořeno zázemí pro činnost a pořádání mysliveckých akcí.
V zimním období se věnujeme
hlavně přikrmování srnčí zvěře
senem a granulemi z obilí, současně se přidává i medikované krmivo
a sůl pro zlepšení zdravotního stavu
zvěře. Přikrmování zvěře zmírňuje
dopad zimního období s nepřízní
počasí a nedostatkem potravy na
zvěř. Cílem není zajistit zvěři celou
potřebnou krmnou dávku, ale pomoci jí v době nouze. S přikrmováním se
začíná v podzimním období, aby zvěř byla na zimu připravena. Každý člen
sdružení má přidělen krmelec, o který se celou zimu stará.
Odměnou za práci je pro myslivce lov. V současné době, kdy drobná zvěř jako
zajíc, bažant a koroptev z přírody prakticky vymizela, je předmětem odlovu
zvěř spárkatá – u nás je to srnčí a divoké prase. Zvláště divoká prasata se
v posledních letech značně rozšířila a způsobují škody na zemědělských
porostech. Na tuto zvěř je v současné době zaměřena zvýšená pozornost a
snahou myslivců je snížit stavy divokých prasat na rozumnou výši.
Pro veřejnost pořádáme v Jehnědí každoročně poslední pátek v lednu myslivecký ples, který je hojně navštěvován a dobře hodnocen. Další akcí je pořádání Mysliveckého dne na Sudislavi v areálu Myslivny, kde se velkému zájmu
těšila soutěž ve střelbě ze vzduchovky, zvláště pak střelba na pohyblivý terč.
K těmto akcím neodmyslitelně patří dobrá myslivecká kuchyně a tak bych Vás
chtěl pozvat 27. 1. 2012 do Jehnědí a 4. 8. 2012 na Sudislav.
Ing. František Motl,
předseda sdružení
19

POZVÁNKA DO KNIHOVNY
Obecní knihovna v Oucmanicích je umístěna v budově obecního úřadu.
Půjčovní doba je každé pondělí od 17.00 do 18.00 hodin.
V knihovně je k dispozici počítač s připojením na internet, tiskárna a scanner.
Vybrat si můžete z tisíce knih kmenového souboru beletrie všeho druhu,
cestopisů, naučných knih i literatury pro děti, mládež a předškoláky. Mimo
kmenového fondu je možné si vybrat z dalších tří set knih ze střediskové
knihovny z Brandýsa nad Orlicí. Samozřejmostí je meziknihovní výpůjční
služba, která je využívána hlavně studenty.
Knihovna odebírá časopisy – měsíčníky:
• Dům a zahrada – rady pro stavbu, zařizování domů a okrasnou zahradu
• National geographic – česká verze celosvětově vydávaného časopisu se
zajímavými reportážemi a články z mnoha oblastí
Půjčování knih, časopisů a použití internetu je bezplatné. Více informací
a seznamy knih najdete na webových stránkách www.knihovnaoucmanice.wz.cz.
Vážení občané, těším se na Vaši návštěvu v oucmanské knihovně.
Emilie Čermáková, knihovnice

OUVEJ (OUCMANICKÉ VEJŠPLECHTY)
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr přestavby požární zbrojnice na domov pro seniory. Do pěti let zde vznikne patnáct bytových jednotek.
Nezávazné žádosti o ubytování mohou občané zasílat již od 1. dubna 2012.
Žádost mohou podat pouze občané s trvalým bydlištěm v Oucmanicích, kterým bude minimálně devadesát pět let.
V Ekocentru Paleta mají nový zvířecí přírůstek. Koze Maryšce se narodilo
rozkošné mláďátko. Doposud se nám ho nepodařilo vyfotografovat, neboť
pyšný otec osel Ámos k mláděti nikoho nepustí.
V oucmanickém rybníčku byl chycen obrovský sumec. Šťastný rybář však
v souladu se stanovami spolku tento nadměrný úlovek hodil zpět do rybníčka. Při tom došlo k přetečení rybníčka a lokální záplavě hřiště. Sumec
předevčírem měřil dva metry, včera tři a dneska již neuvěřitelných pět metrů.
Podle zaručených zpráv od našich zpravodajů v Paříži bude letos na seznam
památek UNESCO zapsána kaplička v Oucmanicích.
Redakční rada
20

Obecní úřad v novém kabátě

Se Zbigniewem Czendlikem po besedě
v Oucmanicích

Hasiči Ocmanic a Oucmanic na soutěži
Ocmanská osma v Ocmanicích

Den řemesel se vydařil

Brandýské seniorky
na oucmanickém posvícení

Hodně štěstí do nového roku

