Kalendář akcí 1. pololetí 2013
So
26. 1. 2013

Hasičský ples

SDH

Ne
10. 2. 2013

Posezení s harmonikou

Seniorský klub

So
22. 2. 2013

Pyžamový bál

SDH

Po
11. 3. 2013

Oslava MDŽ

Seniorský klub

So
16. 3. 2013

Dětský karneval

SDH

Po
18. 3. 2013

Přednáška o Indii

Seniorský klub

So
23. 3. 2013

Velikonoční dílna

Paleta

Pá
29. 3. 2013

Veřejné zasedání zastupitelstva

Obec Oucmanice

Čt
11. 4. 2013

Turistický výlet

Seniorský klub

Út
30. 4. 2013

Čarodějnice

Mládež

Po
20. 5. 2013

A. Strejček + Š. Rak
Karel IV.

Obec Oucmanice
+ Seniorský klub

Ne
26. 5. 2013

Pouť – mše svatá

Sdružení přátel
kapličky

So
22. 6. 2013

Oslava 85. výročí
založení SDH v Oucmanicích

SDH

Pá
28. 6. 2013

Veřejné zasedání zastupitelstva

Obec Oucmnaice

Čas a místo konání bude upřesněno na webových stránkách obce a prostřednictvím
obecního rozhlasu. Změna programu vyhrazena.

Vydává Obec Oucmanice.
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 2013.
Náklad 120 ks.

Oucmanický
zpravodaj
leden 2013

č. 4

V prosinci se očekávaný konec světa nenaplnil, a tak mi dovolte uvést již
čtvrté číslo Oucmanického zpravodaje. Mám radost, že se nám daří vydávat
pravidelně dokument, který zaznamenává události z naší malé vesnice a jehož
hodnota stoupne ještě s odstupem času. Všem, kteří do zpravodaje přispěli
článkem či fotografií, patří upřímný dík.
Letošní Vánoce nám ve většině rodin přinesly klid, mír, pohodu a odpočinek.
Vesnice byla opět nádherně vyzdobena, večerní osvětlení stromů i domů bylo
intenzivnější a hezčí. Adventní čas začal nevšedním zážitkem pro Ty, kteří se
zúčastnili vánočního koncertu brandýského pěveckého sboru Pohoda a originální hudební skupiny Harfonika. Čerti a Mikuláš v představení mládeže byli
věrohodní a „malé dušičky“ dětí se přeměnily v radost z dárků. Již tradičně
nám brandýští skauti donesli betlémské světlo do naší kapličky, které jsme
si po vystoupení dívčího pěveckého sboru ZŠ z Brandýsa přinesli do svých
domovů. Mezi svátky se konaly tradiční ping-pongové turnaje a k vystřízlivění po silvestrovském veselí posloužila Novoroční procházka do Brandýsa.
K celkovému dojmu ladovských Vánoc nám chyběl pouze sníh.
Na posledním prosincovém zasedání zastupitelstva jsme bilancovali úspěšný
rok 2012. Podařilo se nejenom dokončit stavební připravenost pro výstavbu
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nových rodinných domků, ale většina parcel je prodaná a na prvních třech se
již stavebníci činí. Malé děti s radostí využívají nového dětského hřiště, hasiči
se konečně dočkali zahájení rekonstrukce hasičárny a byla opravena cesta pro
pěší do Brandýsa.
Obecní hospoda zaznamenala významné změny. Vynucenou investicí, po
vyplavení budovy v červnu, je nová parketová podlaha, dále zde byly zatepleny stropy, posíleno ústřední topení, opravena střecha a obnoveny nátěry.
To nejdůležitější je fakt, že novým nájemcům se daří svoje služby dělat
k maximální spokojenosti hostů. Budeme se těšit, že náš kulturní stánek bude
příjemným místem pro setkávání lidí i v letošním roce.
Celý rok dobře fungovala prodejna Hruška. Abychom měli jistotu, že tomu
tak bude i do budoucna, musíme ještě více nakupovat zboží doma, aby dostatečná výše tržeb pokryla náklady na její provoz. Je to určitý další „pilíř důchodové reformy“, o nějž se mohou opřít nejenom senioři v naší obci.
Rozvíjel se dále spolkový život. Především hasiči a senioři uspořádali řadu
společenských akcí, o kterých se dočtete ve zpravodaji. Novou aktivitu
zahájily ženy pravidelným cvičením jógy na sále Obecní hospody. Založily
nový spolek, který určitě přispěje ke zpestření a zkvalitnění života v obci.
Ekologické vzdělávací centrum Paleta se stalo významnou součástí nabídky
nejen vzdělávacích akcí v obci. Je zde organizována Universita třetího věku
pro seniory, čímž se nemohou pochlubit ani ve větších městech.
Rok 2013 začal. Zvolili jsme si nového prezidenta a všichni jsme v očekávání, co nového nám nový rok přinese. Na každém z nás bude záležet, jak ho
budeme na jeho konci bilancovat. V červnu společně oslavíme 85. výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů v Oucmanicích, nejvýznamnější společenské organizace v obci. Její úloha se postupně přesunula z oblasti ochrany
majetků a lidí do oblasti preventivní a především společenské. Po desetiletí
jsou jedinou organizací, která se úspěšně věnuje mimoškolní výchově dětí a
požárnímu sportu. Zaslouží si proto, abychom podpořili účastí, popř. pomocí, plánovanou oslavu.
Bohatý společenský život v obci je předpokladem stálého zlepšování vzájemných mezilidských vztahů. A o to nám v Oucmanicích jde.
Buďme k sobě přátelští, tolerantní, ale ohleduplní, važme si jeden druhého
i hodnot kolem nás.
Ať je pro nás letošní rok minimálně stejně úspěšný jako byl loňský!
Petr Marek
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DEN ŘEMESEL V OUCMANICÍCH
Vážení přátelé, psal se rok 2012 a blížil se konec světa. Byla to okolnost namířená proti snažení, proti aktivitě. Byla to okolnost nutící k bilancování a k
užívání zbývajícího času.
Přes nepříznivé předpovědi jsem rád, že nás toto proroctví nepostihlo a podařilo se uskutečnit řadu zdařilých akcí. Jednou z nich byl druhý ročník řemeslného
dne. Pepa Čermák, coby duchovní otec celé akce, domluvil se zástupci uměleckých řemesel termín na 8. září a vzal si na starost zázemí řemesel. Mládež
slíbila zajistit občerstvení. Paleta zajistila ubytování pro zástupce řemesel a na
obci byl ten zbytek.
Vlastní akce začala 8. září v dopoledních hodinách přípravou a zahájením
uměleckých řemesel. Oficiálně začala akce ve 13 hodin na hřišti za krásného
slunečného počasí. A co jsme všechno viděli? Dvě krásné umělkyně cechu
kamenického – Barboru Chalupníkovou a Markétu Kotrbáčkovou, tři zástupce dřevořezby – Anitu Krausovou, Janu Křemenákovou a Marka Brožka, dva
tvůrce sgrafita – Martina Mulače a Luboše Vetengla (oba jsou členové výtvarné skupiny „Dekadent delirium“), dva výtvarníky v pop-up knížkách – Borise
Kaštela a Annu Štefíkovou, jednoho kováře – Pepu Čermáka, dva zástupce cechu hudebního – Petra Šimáčka
a Danu Sokolovou a celou skupinu
cechu pohostinského – Aleše Jiráska,
Jana Džbánka, Lucii Martincovou, Věru
Džbánkovou, Jakuba Pavlíčka a jiné.
Dále bylo možno vidět veterána Praga
Piccolo z restaurátorské dílny Petra
Chuchvalce.
Z jednotlivých cechů. Kamenice měly
od Pepy Čermáka připraveny tři kusy
pískovce – jeden byl určen pro zájemce
z řad diváků, do druhého byla vytesávána ovečka a do třetího byl tesán trpaslík.
Děvčata i diváci se snažili a nejdál za
tak krátkou dobu se dostal trpaslík –
za výrazné fyzické podpory kameníků
laiků Josefa Hlávky, Františka Motla,
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Zbyška Houdka a dalších. Dnes je trpaslík vystaven na louce u křížku. Řezbáři
měli připravené lipové fošny a pracovali na řezbě vývěsního štítu se znakem
obce. Tvůrci pop-up knížek na sebe poutali pozornost hlavně dětí, které měly
možnost vyzkoušet si 3D techniku tvorby slepovaček z papíru. Tato technika vytváří knížky s pohyblivými stránkami. Tvůrci sgrafita vytvářejí reliéfní
kresby na fasádách domů. U nás měli připraveno několik desek z dřevotřísky
– na ně nanesli dvě barevně odlišné fasády a pak do nich ryli reliéfy dle předlohy – hasičskou stříkačku Stratílek a hřbitovní motivy. Jejich výkon byl velice
zajímavý. Škoda, že díla nevydržela v důsledku nedodržení technologické
kázně z časové tísně. Kovář měl připravenou polní výheň a učil zájemce vyrobit jednoduché kovářské výrobky. Hudební skupina TERCIE se postarala o
velice příjemný a humorný hudební doprovod. Zajímavý byl i výkon zástupců
cechu pohostinského. Pořídili si beránka z bio chovu, připravili ho a poté před
našimi zraky grilovali. Výsledek byl znamenitý. O tuto podívanou se postaral
Aleš Jirásek a v důsledku komplikací s udírnou byl trochu vyuzený i on.
Závěrem mohu konstatovat, že akce se podařila a vyslovit přání, aby se z ní
stala tradice.
Josef Pavlíček

ZE ŽIVOTA HASIČŮ V OUCMANICÍCH
Naše hasičská zbrojnice dostává novou podobu. Po zhotovení izolací, odvodnění, nových vrat a výměně oken, je v plánu na rok 2013 rekonstrukce střechy
včetně žlabů a okapů. Přislíbeno na posledním zasedání zastupitelstva naší obce.
Z činnosti sboru za II. pololetí roku 2012:
Dne 30. srpna se uskutečnila brigáda na přípravu hřiště pro živé Člověče,
nezlob se! Brigáda se konala za pěkného letního počasí, soutěž samotná
proběhla 1. září za chladného počasí, přesto se všichni dobře bavili. Soutěže
se zúčastnilo celkem 5 družstev, z toho 2 družstva z Ocmanic. Po skončení
soutěže se konalo do pozdních večerních hodin posezení s přáteli z Ocmanic,
kteří přivezli vepřovou kýtu.
Ve dnech 28. a 29. září se delegace sboru ve složení Ivana a Milan Moravcovi
a Jana, Nikola a Leoš Minářovi zúčastnili na pozvání SDH Ocmanice soutěže
,,8‘‘, kde vypomáhali při organizačním zajištění soutěže. Družstvo z Oucmanic
se této soutěže nezúčastnilo z důvodu marodky.
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Dne 29. září se bratr Josef Hlávka společně s bratrem Jaroslavem Doležalem st. a
stříkačkou Stratílek zúčastnili v dopoledních hodinách průvodu v Jehnědí, který
se konal v rámci oslav 730 let obce, 100 let Sokola a 130 let SDH.
12. října se ve Svatém Jiří konalo prověřovací cvičení. Úkolem byla prověrka sportovní zdatnosti – běh na 100 m přes překážky. Naše družstvo obsadilo 2. místo.
1. prosince se konala v obecní hospodě výroční valná hromada našeho sboru.
Po zahájení a krátkém programu mladých hasičů starosta sboru bratr Leoš
Minář, velitel sboru bratr Jiří Dostál a vedoucí mladých hasičů bratr Jiří
Krška, zhodnotili činnost sboru od minulé výroční valné hromady. Byl navržen a schválen plán práce na rok 2013.
2. prosince po vánočním koncertu byla u autobusové čekárny a u prodejny
Hruška slavnostně rozsvícena světla na stromech a čekárně.
27. prosince se konal již tradičně vánoční turnaj ve stolním tenise mládeže,
žen a seniorů. Zúčastnilo se 11 dětí, 3 ženy a 3 senioři nad 60 let. Pořadí na
předních místech bylo následující:
Mládež: 1. místo Jiří Vincenc, 2. místo Lukáš Vincenc, 3. místo Martin Fikejz.
Ženy: 1. místo Jana Minářová, 2. místo Iveta Kršková, 3. místo Simona
Gerčáková.
Senioři: 1. místo ing. Petr Marek, 2. místo Jaroslav Doležal, 3. místo Josef Hlávka.
28. prosince se konal turnaj ve stolním tenise dvojic a umístění na prvních
třech místech bylo následující: 1. místo Martin Pavlíček – Martin Růžička,
2. místo Jiří Dostál – Petr Staněk, 3. místo Tomáš Samek – Pavel Novotný.
Před vánočními svátky nás zarmoutila smutná zpráva o úmrtí našeho dlouholetého člena bratra Karla Doležala. Členem SDH byl od roku 1951, byl členem
výboru a zastával funkci jednatele a pokladníka. S bratrem Karlem Doležalem
jsme se naposledy rozloučili při smutečním obřadu v chrámu Páně ve Svatém
Jiří dne 28. prosince. Sbor dobrovolných hasičů v Oucmanicích mu děkuje za
jeho aktivní a dlouholetou práci.
V roce 2013 je tomu 85 let, kdy byl Sbor dobrovolných hasičů v Oucmanicích
založen. V měsíci červnu si toto výročí připomeneme oslavou, na kterou jste
všichni srdečně zváni.
Děkujeme všem členům a příznivcům hasičů, občanům za podporu hasičského hnutí, za celoroční práci a přejme si do nového roku 2013 pevné zdraví a
dobrou spolupráci.
Josef Hlávka,
jednatel SDH
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MLADÍ HASIČI
Odpočatí po letních prázdninách jsme začali trénovat. Měli jsme měsíc a
kousek na to, abychom si všechno zopakovali a doladili detaily. Další ročník
hry Plamen – závod požárnické všestrannosti se letos konal v Letohradě –
Kunčicích 13. října, kam jsme odjeli ve složení M. Částková, J. Vacek, J. Krška,
T. Potterová, M. Minář. Ráno bylo chladno a rozmočená trať po vydatných deštích. Dopoledne ale vysvitlo sluníčko a hned se lépe závodilo. Trať byla náročná
s velkým převýšením. Umístili jsme se na 11. místě ze 33. družstev a 54. hlídek.
Pěkný výsledek. Podzimní schůzky jsme trávili na hřišti nebo pěšími výlety po
okolí. Špatné počasí a chlad nás vyhnaly na obecní úřad, kde jsme mimo hraní
her začali připravovat program
na výroční valnou hromadu.
Na konci roku jsme byli v choceňském kině. Děti zhlédly
film Kozí příběh se sýrem a
navštívily cukrárnu.
Děkujeme všem, kteří nám
pomáhali.
Jiří a Iveta Krškovi

SENIORSKÝ KLUB A JEHO AKTIVITY
Po velké a úspěšné akci „Sraz rodáků a přátel obce“ spojené s oslavou 720 let
obce bylo společně organizovaných akcí o prázdninách minimum.
V červenci jsme byli gratulovat paní Libuši Vincencové k jejímu významnému
životnímu výročí.
V srpnu proběhlo v místní hospodě oblíbené zpívání za doprovodu Antonína
Slámy a Jaroslava Zemana z Brandýsa nad Orlicí. Hudební doprovod posílili
ještě Marta Bustová a Pavel Pichner. Bylo pěkné počasí, a tak se besedovalo a
zpívalo na dvoře ve venkovním prostředí obecní hospody.
Od října jsme opět pokračovali v pravidelných cvičeních seniorek ve společenské místnosti obecního úřadu. Každé pondělí od 15. hodin se nás schází asi
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osm a zveme mezi nás další zájemkyně,
které si chtějí volnou formou trochu protáhnout tělo.
V den státního svátku určeného k uctění
českého patrona svatého Václava, 28. září,
jsme ve spolupráci s obcí organizovali
výlet na Moravu. Všichni účastníci strávili hezký den s odpočinkem a dobrou
náladou.
Alena Michalcová přebírá ocenění
Tradiční Posvícenecké posezení s hudz rukou místostarosty
bou Antonína Slámy z Brandýsa nad
Orlicí se uskutečnilo 27. 10. 2012. Pro velmi špatné počasí byla malá účast, ale
to nezabránilo příjemnému posezení s přáteli.
Od listopadu zahájila svou činnost Univerzita třetího věku, na kterou se přihlásilo 14 účastníků z Oucmanic, Brandýsa nad Orlicí a Chocně. Scházíme
se jednou týdně v ekocentru Paleta, kde sledujeme přednášky na dané téma a
vypracováváme test. Druhý semestr začíná 7. 2. 2012 a chtěli bychom pozvat
další zájemce. Téma si volíme sami a je pro všechny jednotné. Délka semestru
je osm přednášek. Jedenkrát za 14 dnů strávíme hezké odpoledne na Paletě.
V listopadu proběhlo v obecní hospodě vynikající vystoupení Alfréda Strejčka
a Štěpána Raka o velké osobnosti české historie, podnikateli světového významu Tomáši Baťovi. Účast byla veliká – nejen z Oucmanic, ale máme spoustu
příznivců i z okolních obcí. Beseda byla zábavná, poučná i umělecky hodnotná.
Všichni se těšíme na další vystoupení, které by mělo být v květnu 2013.
Začátkem prosince jsme pořádali adventní koncert za účasti pěveckého sboru
Pohoda z Brandýsa nad Orlicí a hudební skupiny Harfonika z Ekocentra Paleta
nejen z Oucmanic. Všichni účastníci si odnesli skvělý zážitek a dobrou pohodu
v předvánočním čase.
Organizovali jsme spoustu akcí nejen
zábavných, ale i zajímavých a poučných. Je naším přáním, aby se účastnilo více občanů z Oucmanic, pro které
je toto hlavně organizováno.
Do nového roku si přejme všechno
nejlepší, hodně štěstí, optimismu,
dobré nálady, ale hlavně pevné zdraví.
Alena Michalcová
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THUJE SE RODÍ V OUCMANICÍCH

Manželé Soňa a Otto Robenkovi žijí v Oucmanicích od roku 1998. Od svého
příchodu se začali věnovat podnikatelské činnosti v oboru pěstování a prodeje
sadby pro zakládání živých plotů. Především zájem o malé thujky přivádí do
Oucmanic zákazníky z celé České republiky. Robenkovi tak přispívají k šíření
dobrého jména Oucmanic nejen v regionu Vysokomýtska a Orlickoústecka.
Položili jsme jim pár otázek Oucmanického zpravodaje:
Můžete trochu více přiblížit vaše podnikání? Co vás na něm uspokojuje
a co vás trápí? Nelitujete, že jste se rozhodli podnikat a právě v tomto oboru?
V našem oboru jde především o trpělivost a víru. Každý, kdo zkusil něco
pěstovat ví, že člověk sice má ve své moci sázení a zalévání, ale že procesy
růstu musí s pokorou nechat na pánu Bohu. A ještě musí počítat s činitelem
„škodolibého čertíka“, který mezi všechno vesele seje plevel. Naše práce začíná výsevem, v dobré víře pokračuje pipláním semenáčků a po několika letech
končí prodejem 30 – 40 cm sazenic.
Co nás nejvíc uspokojuje? Asi to, že jsme v naší okrasné školičce přítomni u
zrodu tisíců nových stromků, které si později najdou své laskavé majitele a
své místo v jejich světě, do kterého přinesou více zeleně, více přírody a života.
Když vidíte, jak semínko klíčí a dále roste, máte pocit, že jste byli přizváni
k zázraku. Že se stáváte společníky a podílníky ve velké firmě s ochrannou
známkou „PŘÍRODA“. Hodně taky dokáže potěšit spokojený zákazník. Co
nás trápí? Vrtochy počasí, plevel, kolena a záda.
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Jestli litujeme našeho rozhodnutí pracovat v tomto oboru? To je přímo slovo
do filozofické pranice. Člověk se vydá po nějaké cestě a na každém rozcestí
někam odbočí. To vše činí jako poutník životem v čase a jak známo, cestou
proti času se nemůže vracet. Tudíž každý zná dobře pouze tu svoji vlastní
cestu a všechny ostatní cesty si idealizuje. Když jsem jako dospívající stál před
výběrem povolání a přesně na to jsem se ptal svého otce, tedy které povolání
je to nejlepší, řekl mi, že všude zažiju radost i slzy. Od té doby chápu, že ani
tak nezáleží na tom, po jaké cestě jdeme, jako spíše na tom, jak po ní jdeme.
Myslím, že nelitujeme. Výhodou je to, že pracujeme v místě bydliště a máme
volnou pracovní dobu, nevýhodou je nárazová sezónní práce – tedy, že se
množství práce soustřeďuje hlavně na jarní měsíce.
Jaký je váš zahradníkův rok pracovní? Kolik měsíců či roků uplyne od zasetí
semínka do prodeje sazenic? V čem spočívají největší rizika vaší práce?
Náš pracovní rok začíná brzy na jaře výsevem jednotlivých druhů dřevin.
Současně na jiné frontě začínáme dvouleté semenáčky „kontejnerovat“ do
malých kořenáčů a ukládat na záhony. Pak začíná nekončící koloběh zalévání,
stínění a odplevelování. Často nám vodu dodá zamračené nebe, ale na druhé
straně zase dovede být krásné modré nebe neuvěřitelně žíznivé. Z nebe taky
přichází díky ozónovým dírám smrtící UV záření. Proto přes záhony přetahujeme stínící sítě. Pokud neprší, zaléváme, ale dobrému dešti se žádná umělá
závlaha kvalitou nevyrovná. Někdy na déšť čekáme i týdny, sledujeme počasí,
vyhlížíme mračna a jsme mrzutí, když nás déšť obejde a spadne někde jinde.
V předpovědi počasí se mluví o krásném počasí bez deště a my se těšíme, až
u nás krásně zaprší. A pak to přijde a příděl vody za poslední měsíc spadne
během dvou dnů. Přívaly vody vyplavují z půdy živiny a čerstvě vyklíčené
semenáčky si klidně uplavou. Po vydatném dešti se probudí semena plevelů
a oddénkaté trávy poskočí na všechny strany. Přichází na řadu kolena a hřbet
– tedy sklonit záda v pokleku a odstranit plevel dříve, než se vysemení další
generace a to u většiny plevelů přichází proklatě brzy. Chemii proti plevelům
nepoužíváme. V sezóně několikrát přihnojujeme kristalonem a hořkou solí.
Od dubna do listopadu průběžně obsluhujeme zákazníky. Naší filozofií je
„hodně muziky za málo peněz“, tedy aby si zákazník vysázel hustý živý plot z
velkého množství docela malých sazenic, které se však dobře ujímají, rychle
rostou a jsou levné.
Jak dlouho to od semínka po expedici sazenic trvá? U habru a jilmu 2-3 roky,
u thují a cypřišků 4-5 let, tsugy a korejské jedle jdou od nás do světa po 5-7
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letech. Ročně tak vyexpedujeme přes 10 tisíc kontejnerovaných sazenic, což
opět představuje práci na kolenou a v předklonu, kdy probírkou pročesáváme
záhony, podle toho jak silně sazenice dorůstají. Na podzim jsme už rádi, že
je před námi období vegetačního klidu, tedy i klidu pro naše kolena a záda.
Jaké je pro nás největší riziko úspěšnosti? První, aby nám vzešly výsevy a
poslední, aby byla po našich sazenicích poptávka na trhu. Největší zájem je
právě o thuje, které zahradní architekti často zatracují a lidé naopak milují.
Bude to asi tím, že právě thuje by nejspíš zvítězila v desetiboji požadavků na
živý plot, požadavků jako: stálezelený, rychlerostoucí, dobře tvarovatelný,
mrazuvzdorný, odolný proti chorobám a škůdcům, levný atd. Kouzlo nebo
tajemství hezkého živého plotu stejně spočívá především v jeho tvarování.
Cítíte, že v Oucmanicích máte optimální podmínky pro další rozvoj svého
podnikání? Co by bylo potřeba zlepšit? Nejenom prací živ je člověk. Jak
vás uspokojuje život v naší malé vesničce?
Myslíte, jestli by to pro naše podnikání nebylo někde jinde lepší? Asi bylo,
třeba by se nám hodil přírodní zdroj vody jako potok či řeka nebo chráněné stanoviště uprostřed lesů. Ale je to podobné, jako přemýšlet o tom, jestli
je moje žena ta nejlepší na světě. Ano, pro mě ano. Život nás zavál až do
Oucmanic, a tak máme své místo ve vesmíru právě tady. Má-li strom vyrůst,
musí zapustit kořeny.
A život v naší vesničce? Kdybychom potřebovali hospodu, máme to kousek,
když potřebujeme nakoupit, je to ještě blíže. Dokonce tu máme i čajovnu, kde
se stále něco děje! A některé kulturní akce nám závidí i v Litomyšli a moc
rádi na ně zajdeme. Ale hlavní oucmanskou devizou je pro nás již patnáctým
rokem klid, který se snoubí s malebností malé vesničky a jejím fotogenickým
okolím. Mimochodem – toulat se místy, na kterých pobýval, dýchal a tvořil
sám učitel národů, je mimořádný zážitek.
Kdyby existoval kouzelný dědeček, který by vám splnil jedno velké přání,
jaké by bylo?
Jedno a velké? Abychom všichni jako lidé uměli dospět k takové spokojenosti,
která není závislá na vnějších okolnostech.
Děkujeme za rozhovor i za to, že svou činností přispíváte k propagaci naší
vesnice. Ať se vám daří. Hodně štěstí, zdraví a úspěchů!
Petr Marek
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OUCMANICKÁ "JIŽNÍ STRÁŇ"
Výstavba sítí pro 11 parcel na jižní straně obce byla zadána generálnímu dodavateli, firmě PSK Choceň. Stavba byla zahájena v dubnu 2011. Skládá se z objektů
komunikace, odstavné plochy, plynovodu, vodovodu, kanalizace a osvětlení.
Rozvod elektrické energie financovala firma ČEZ sama. Plynovod byl zkolaudován v červenci 2011, kanalizace a vodovod byly zkolaudovány v březnu 2012
a komunikace s osvětlením byla zkolaudována v listopadu 2012. Náklady obce
na stavbu sítí byly 3 miliony 800 tis. Kč. V této ceně nejsou zahrnuty náklady na
projektovou přípravu a nákup pozemků.
Stavbou vzniklo 11 parcel a ke konci roku 2012 byl stav následující. Pět parcel je
prodáno: 719/11 – Jan Opat a Kamila Žukovská, 719/17 – Martin Pytel, 719/8
– Iva Sedláková, 719/13 – Ludmila Náměstková a 719/15 – Daniel Himl. Jedna
parcela je zamluvená přes realitní kancelář a tři parcely, zatím bez smluvního
zajištění, budou prodány napřímo. Dvě parcely zůstávají volné. Na třech parcelách byla zahájena výstavba, na jedné je dokončena hrubá stavba a na dvou jsou
postaveny základy. Na parcele 719/15 probíhá povolovací řízení.
Plynovod byl smluvně předán firmě RWE. Vodovod byl předán do užívání firmě
VaK Jablonné nad Orlicí.
Josef Pavlíček

DÁMSKÝ KLUB V OUCMANICÍCH
Napsat článek o Dámském klubu v Oucmanicích není úplně jednoduchý
úkol. Že se v Oucmanicích opět budou scházet ženy a bude to z toho „klub“,
by málokdo v dnešní uspěchané době čekal, ale stalo se. Když si rekapituluji,
jak k tomu došlo, tak je to vlastně logické vyústění větší spolkové aktivity v
obci. V Ekocentru Paleta je již nějaký ten čtvrtek Čajový klub, tam se pár žen
schází, a když pak přišla od Markéty Markové nabídka na kurz jógy pořádaný
pro Oucmanice, Sudislav, Jehnědí a Svatý Jiří, tak to byl další krok na cestě
ke sdružování. Po józe, která je teď u nás v hospodě na sále, vždycky zajdeme na zelený čaj do lokálu, a tím vzniklo jádro našeho klubu. Sice stále ještě
diskutujeme o názvu, ale důležité je, že jsme klub založily a že se hodláme
scházet. Rády uvítáme i další členky. Jako ideální místo setkávání nám zatím
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připadá čajový klub na Paletě, každý druhý čtvrtek v měsíci se můžeme sejít a
naplánovat nějaké aktivity. V plánu máme i rukodělné dílny, které budou na
obecním úřadě. Kdo bude mít zájem přijít, ať neváhá a v čajovém klubu si v
nekuřáckém prostředí můžeme dát i vínko, na utužení kolektivu.
Určitě je na co navazovat a záleží na nás, jak se nám podaří vrátit se k venkovské pospolitosti i k výpomoci. Neměli bychom zapomenout, že jak se
naše obec bude rozrůstat s novou výstavbou, tak budeme mít nové sousedy
a sousedky a bude určitě i pro ně příjemné přijít mezi nás a zapadnout do
Oucmanic.
Těšíme se všechny nejen v čajovém klubu.
Milena Čermáková, předsedkyně
Blanka Doležalová, místopředsedkyně

JÓGA V OUCMANICÍCH
V roce 2013 pokračujeme s jógou v naší obecní hospodě, každé pondělí od
20.00 hod. Začínáme 7. 1. 2013, další termíny jsou 14. 1., 21. 1., 28. 1., 12. 2.,
18. 2., 25. 2., 4. 3., 11. 3. 18. 3., a 25. 3.
• pod vedením známé a oblíbené cvičitelky Marty Klementové, která vede už
více než 10 let kurzy ve Vysokém Mýtě, Litomyšli a okolí
• pro mladší dynamické ásany a protažení
• pro starší šetrné zvýšení pohyblivosti kloubů, zlepšení stavu páteře
• vždy pouze podle vašich možností
• odstraňuje napětí a stres, napomáhá a vyučuje správnému držení těla
a dýchání
• posílení pro tělo a pohlazení pro duši
• aktivní relaxace a šetrná dynamika
• možno nakoupit cvičební pomůcky
• cvičení s pomůckami, oční cvičení, cvičení se židlemi
Přijďte si s námi zacvičit. Bližší informace v prodejně Hruška u paní Markové.
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INFORMACE Z RYBÁŘSKÉHO SPOLKU
Vážení spoluobčané,
máme tu nový kalendářní rok a s ním Rybářský spolek může slavit rok od založení. Abych upřímně řekl, není moc co slavit. Rybářský spolek měl naplánovanou pouze jednu akci, a to rybářské závody. Bohužel stav vody rybníka nám
tuto akci nedovolil uskutečnit. Tímto útrapy spolku neskončily. O pár týdnů
později hladina rybníka dále rapidně poklesla. Tento stav byl tak kritický, že
ohrožoval život všech ryb v rybníce. Nezbylo nic jiného, než radikálně jednat a
všechny ryby vylovit. Výlov probíhal v několika etapách. První etapa byla hrubý
výlov prostředky dostupnými spolkem a vylovené ryby byly převezeny do sousedského rybníka na Sudislavi. V dalších etapách nám pomocnou ruku podalo
rybářské sdružení Brandýs nad Orlicí, které nám vypomohlo dolovením pomocí elektřiny. Tímto bych chtěl všem zúčastněným poděkovat za pomoc.
V roce 2013 bude hlavní prioritou rybářského spolku s podporou obecního úřadu
zjistit příčinu úniku vody z rybníka a stanovit její nápravu. Regenerace zarybnění
bude provedena, až bude jisté, že se problém s únikem vody nebude opakovat.
Ladislav Horák ml.

PRODEJNA HRUŠKA
Vážení občané Oucmanic, jsem velice ráda, že i v roce 2013 je prodejna
Hruška v naší obci pro vás otevřena. Prodejna již funguje skoro dva roky a za
to patří velké díky vám, kteří k nám chodíte pravidelně nakupovat. Za tuto
dobu jste si už mohli ověřit, že ceny a šíře sortimentu v naší prodejně jsou
srovnatelné s jakoukoli větší prodejnou ve městě. Naše snaha je nabídnout
nejen dostatek kvalitního zboží, ale i čerstvé mléčné a masné výrobky. Rádi
bychom nabídli i něco navíc. Poraďte nám, co vám chybí, co by jste rádi našli
v nabídce naší prodejny. Chcete něco konkrétního objednat? Stačí se zmínit,
pokusíme se pro vás zajistit potřebné. Vaše přání nám můžete i napsat na
e-mail: hruska.oucmanice@seznam.cz, rádi odpovíme. Přijďte si přesvědčit i
vy, kteří jste ještě v prodejně nebyli, o naší nabídce.
Závěrem vám chci popřát hodně zdraví a lásky v roce 2013.
Markéta Marková
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ZAJÍMAVOSTI Z PALETY
Čajový klub u Amose
Od března loňského roku je v provozu v Ekocentru PALETA čajový klub.
Jak to funguje? Jednoduše můžete přijít kterýkoliv čtvrtek v době mezi 18.30
a 22.00 hod. Zvána je široká veřejnost, tj. není vyžadováno žádné klubové
členství ani nic podobného. Dle zájmu můžeme po vzájemné dohodě pro
skupinu lidí otevřít čajový klub i v jiný den. Co vás tam čeká? Můžete si
objednat z rozličné nabídky čajů z celého světa i z naší bylinkové zahrádky
nebo si vychutnat kvalitní kávu či si vybrat si láhev dobrého vína ze sklípku.
Každý týden k tomu pro vás připravujeme také něco k zakousnutí - vždy se
jedná o nějakou jinou čerstvě upečenou, usmaženou, uvařenou, či umíchanou
dobrotu, pokaždé s vytištěným receptem, který si můžete odnést domů. Takže
vlastně nejsme jen čajovna, ale i kavárna, vinárna a cukrárna. Jednou měsíčně pořádáme v rámci čajovny tematický večer s programem. Můžete se těšit
například na vyprávění, promítání, čtení, vyrábění či přednášku. Program
čajovny na daný měsíc rozesíláme e-mailem nebo ho lze najít i na stránkách
paleta.cz/oucmanice. Srdečně vás zveme!
Míša Míkovcová
Hliněné hřiště
Další novinkou v areálu Ekocentra PALETA je hliněné dětské hřiště. Velká
polokruhová prolézačka je postavena z velké části z přírodního materiálu,
v angličtině zvaného cob (čti kob). Jednoduše se jedná o směs jílovité hlíny,
písku a slámy, ze které lze vymodelovat jakýkoliv tvar – po vyschnutí ztvrdne
jako beton. Odolnost proti vodě a otěru jsme zajistili nátěrem lněného oleje.
Ačkoliv ve světě se z tohoto čistě
přírodního materiálu běžně staví i
celé domy, u nás v ČR je to zatím
spíše ojedinělý experiment a jsme
sami zvědavi, zda obstojí nápor
skotačících dětí a také naše podnebí, kde se střídá vlhko i mrazy.
Prolézačka je volně přístupná, takže
neváhejte a přijďte ji vyzkoušet.
Míša Míkovcová
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SVATOVÁCLAVSKÝ VÝLET
Obec Oucmanice spolu se Seniorským klubem uspořádaly 28. 9. 2012 první
Svatováclavský výlet. Cílem cesty byla jižní Morava. Odjezd autobusu byl v 8.00
hod od zastávky u rybníka, všech 42 účastníků přišlo včas a tak se mohlo vyrazit.
První zastávkou byla Lednice, kde jsme prohlídku zahájili společným obědem a
posilněni se vydali do zámku v přilehlém parku.
Zámek Lednice se svou francouzskou zahradou a rozsáhlým anglickým parkem se
řadí mezi nejvýznamnější romantické památky nejen u nás ale i v celé Evropě a je
také od roku 1996 zapsán mezi světové a kulturní památky UNESSCO. Škoda jen,
že na prohlídku, zvláště parku nebylo více času, protože je zde řada dalších zajímavostí jako zámecký skleník, minaret, jeskyně, Apollónův chrám, zkrátka v zámeckém
parku najdete od všeho trochu, tak snad někdy příště.
Druhou zastávkou nemohlo být nic jiného než co Morava má a to je víno,
které jsme ochutnali při prohlídce historických Templářských sklepů
v Čejkovicích. Historie sklepů je spojena s příchodem tajemného řádu templářských rytířů. Ti přišli do Čejkovic kolem roku 1248 a s výstavbou tvrze, začala i
výstavba rozsáhlých vinných sklepů, ve kterých je v současné době uloženo více než
350 000 litrů vín v dubových sudech a od té doby se datuje i rozmach pěstování
vinné révy v oblasti Čejkovic.
Po prohlídce sklepů někteří zamířili přímo do vinárny u Templářských rytířů, ale
většina se vydala na prohlídku nedalekého muzea T. G. Masaryka, které je zřízeno v
domku, kde Masaryk s rodiči šest let bydlel. Masaryk přišel do Čejkovic jako šestiletý
chlapec, chodil zde do školy a studoval v zámecké knihovně. Na toto období vzpomínal celý život. Svědčí o tom jeho vyjádření v knize K. Čapka „Hovory s TGM“ kde
říká „Můj dětský domov to byly Čejkovice“.
Potom jsme poseděli ve vinárně u dobrého jídla a moravského vínečka, kde čas
rychle uběhl, zvláště pak za přispění harmonikáře Jardy Zemana, který hrál ke zpěvu
i na zpáteční cestě autobusem.
Když je dobrá nálada, cesta uteče
jak voda.
Co říci na závěr, litovat může jen
ten, kdo s námi na výlet nejel. Dá
se říci, že tato akce zcela určitě
zahájila tradici svatováclavských
výletů v Oucmanicích.
František a Jana Motlovi
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OUCMANICKÝ VÝLET DO ANGLIE
Při poslední návštěvě naší anglické sousedky Milušky Doležalové vznikl
nápad, podniknout oucmanský výlet na britské ostrovy. Vznikl po několika
skleničkách moravského vína s podporou českého piva na žízeň. V daný
okamžik mi to přišel super nápad, tak jsem s nadšením souhlasil. Naštěstí
smysl pro nadšení měla i Jana Džbánková, která na tom byla ještě o skleničku
lépe. Takto vznikl silný cestovatelský tandem. Co se týká zkušeností, já byl
třikrát v Brně a Jana jako zběhlý cestovatel Pampalini pětkrát v Praze. Druhý
den po zmizení moravsko-českého oparu to už zase tak super nápad nebyl.
Řekli jsme si, že slib musíme dodržet. Jediným možným řešením bylo rychle
domluvit termín a koupit letenky, aby nebyl prostor pro zaječí myšlenky.
Cílem výletu bylo poznat
kulturu, jazyk, lidi a způsob
života, za kterým tam před
devíti lety vyrazila Miluška.
Počátek našeho poznávání začal na stejném místě,
jako před lety pro Milušku.
Byla to jezdecká farma, kde
Miluška tři roky pracovala
jako pracovní jezdec dostihových koní a kde dnes žije
se svojí rodinou. Farma se
nachází nedaleko města
Fleet, které leží 70 km jihozápadně od Londýna. V dnešní době Miluška pracuje jako „Unit business manager” kavárny Starbucks. Její portugalský přítel
Ricardo, se kterým má roční dcerku Rianku, pracuje jako „Store manager”
pro jinou kavárnu stejné značky. Jejich Rianka se narodila 16. listopadu 2011
a v dnešní době je z ní šikovná, chytrá a velice hodná slečna.
Ze čtyř dní, které jsme měli k dispozici, jsme tři dny využili k poznání farmy
a okolí. Na farmě je ustájeno zhruba 15 dostihových koní, o které se stará
šestičlenná parta složená i z několika Čechů. V okolí farmy jsou rozlehlé
pastviny a výběhy, které jsou výstavně upravené a čisté. Čeští farmáři by tam
měli jezdit na exkurzi. Mým hlavním bodem bylo poznání místních pubů
(hospod). Puby jsou stylově upravené a bezchybně vypadající. Nakonec jsem
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jednu chybu našel, a to zásadní. Pivo bez pěny bych ještě přežil, ale že si pro
každé pivo musíte dojít a vystát frontu u baru, to na mě není.
Poslední den pobytu jsme věnovali výletu do hlavního města Británie,
Londýna. Pro přesun mezi Fleet a Londýnem jsme si vybrali místní vlak.
Cestovaní na ostrovech je neuvěřitelně drahé. Naše cesta by se mohla ve špičce vyšplhat až na 500 Kč (jeden směr pro jednoho). Cesta trvala necelou hodinu a příjeli jsme na hlavní nádraží Waterloo. Z nádraží jsme si naplánovali
okruh po hlavních památkách, který se dá zvládnout příjemnou procházkou
za tři hodiny. První zastávka byla u London Eye, což je rozhledna typu ruské
kolo, ze které jdou vidět všechny důležité památky. Dále jsme pokračovali
přes most Westminster k londýnskému parlamentu. Hlavní dominantou parlamentu je věž Big Ben, kolem které jsme pokračovali k opatství Westminster.
Opatství je známé královskou svatbou z roku 2011. Od opatství jsme pokračovali přes hlavní náměstí Trafalgar Square k paláci Buckingham, kde sídlí
královna Alžběta II. Poslední památky, které jsme navštívili, byly hrad Tower
of London a most Tower Bridge. Abychom se k nim dostali, museli jsme využít místní underground (metro). Londýnský underground má 17 tratí, takže
přestupy jsou celkem zajímavé. Hrad Tower of London vystavuje korunovační
klenoty a most Tower Bridge je nejznámější most Londýna, který se vznáší
nad řekou Temží a je architektonickým skvostem (viz foto). To bylo vše, co se
dalo stihnout za jeden den v Londýně.
Pokud bych měl za sebe shrnout celkové pocity z návštěvy Britských ostrovů,
tak se tam velice rád vrátím, ale pouze jako turista.
Ladislav Horák ml.

Tower Bridge je zvedací
most nad řekou Temží.
Stavba mostu započala
roku 1886 a trvala 8 let.
Architekt Horace Jones.
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MÍSTOPŘEDSEDA SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Poslancem Sněmovny parlamentu ČR byl Ing. Jiří Oliva
zvolen v roce 2010 a od loňského roku zastává významnou funkci jeho místopředsedy. Pro Oucmanice je
to čest mít svého zástupce v zákonodárném sboru.
Většina z nás ho pozná jako prima souseda, kronikáře, takového normálního venkovského člověka, který
nikdy nezkazí žádnou legraci a na jehož chování se
nepozná, že patří mezi vyvolené, kteří si o sobě mnohdy myslí, že z titulu svého postavení jsou něco víc. Aby
nám přiblížil svoji současnou práci, položil jsem mu
několik otázek.
Svou profesí, vzděláním a dlouholetou praxí jsi lesák. Prošel jsi od píky,
tj. od lesníka na polesí až po funkci generálního ředitele státního podniku
Lesy ČR. Posléze jsi se stal vysokoškolským profesorem na České zemědělské universitě v Praze. Co Tě vedlo, že jsi se dal na politickou dráhu a
nechal se zvolit do parlamentu ČR?
Těžko se taková věc vysvětluje, ale nejspíš mne do těchto situací staví osud.
Nikdy jsem ve svém profesním životě neusiloval o žádnou funkci, ani
významnou pozici, nikdy jsem nebyl servilní k nějaké autoritě, včetně minulého režimu a přesto (nebo možná právě proto) jsem byl před tyto věci postaven. Většinou tak, že mi byl svěřen nějaký úkol, po jehož splnění jsem se měl
vrátit na původní místo. Samozřejmě, že jsem se proto snažil odvést práci co
možná nejlépe a nejrychleji, avšak místo návratu přišel úkol další, většinou o
stupínek výš. Tímto způsobem jsem z brandýského polesí skončil ve vrcholové funkci u Lesů ČR. Odtud jsem odešel na Českou zemědělskou univerzitu
a i zde byl průběh stejný. A hodně podobně jsem se ocitl i v Poslanecké sněmovně. Od počátku devadesátých let jsem znal Karla Schwarzenberga, kterému Lesy ČR vydávaly lesní majetek na Orlíku. Byl v tehdejší době kancléřem
prezidenta Havla a také největším restituentem, proto jsem se jeho případu
věnoval osobně. To bylo hlavním důvodem, proč si na mne vzpomněl, když
zakládal novou politickou stranu TOP 09 a poprosil mne, zda bych se nechal
napsat na kandidátku v Královéhradeckém kraji, protože v Hradci jsem byl
vzhledem k dlouholetému působení na Lesích ČR relativně známou osobou.
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Ubezpečil mne, že jde jen o to, abych získal pro TOP 09 co nejvíce hlasů,
protože se počítá se ziskem jednoho mandátu a já mohu v klidu dál učit ve
škole. Protože jsem mu chtěl vyhovět, nechal jsem se zapsat na „nevolitelné“
třetí místo. Stejným způsobem byl přemluven i Leoš Heger. Výsledek našeho
naivního přístupu byl ten, že TOP 09 dosáhla v Královéhradeckém kraji nejlepšího výsledku, namísto jednoho mandátu získala tři a o našem osudu bylo
rozhodnuto. A aby toho nebylo málo, Leoš Heger se záhy na to stal ministrem
zdravotnictví a já po ročním klidnějším období místopředsedou Poslanecké
sněmovny. Ani jeden z nás o to neusiloval, spíše naopak. Nicméně opět
nezbývá, než dělat tuto, ve společnosti nepopulární práci, jak nejlépe dovedeme, věřit, že má smysl a čekat, co na nás zase život či osud vymyslí.
Jedna věc jsou určité ideály a představy o tom, co by chtěl člověk dokázat
a druhá je vlastní realita, co ve skutečnosti může. Můžeš popsat jak se liší
Tvoje původní představy od reality? Náš pohled na poslance parlamentu
zprostředkovaný medii není příznivý. Jak by jsi ho charakterizoval Ty?
Mají slušní a kvalifikovaní poslanci šanci něco prosadit? Nelituješ toho,
že jsi se stal součástí společenství lidí, mezi nimiž je velká řada těch, kteří
nejsou dostatečně kvalifikováni a jejichž morální vlastnosti je k tomu
neopravňují?
Do Sněmovny jsem nepřišel s velkými ideály, protože jsem částečně znal toto
prostředí z doby, kdy jsem tam chodil obhajovat výroční zprávy Lesů ČR a
některé změny zákonů. Musím však říci, že skutečnost byla podstatně horší.
Do sněmovny sice přišlo mnoho nových a slušných lidí, ale stále je tam mnoho
starých harcovníků, kteří jsou ve sněmovně několik volebních období, někteří
dokonce téměř 20 let. Protože při tvorbě zákonů jsou jejich partnery zejména
státní instituce, vytvoří se mezi nimi dlouholeté vazby a nakonec tito poslanci
začnou sloužit nikoliv občanům, ale těmto institucím. Často jsou z tohoto
okruhu lidí obsazovány vládní posty, navíc bez jakéhokoliv ohledu na jejich
odbornost a měřítkem je často schopnost splnit určitá zadání, která nejsou
vždy počestná. To je opravdu zásadní problém. Lidé sice nadávají poslancům,
ale to, co na ně negativně dopadá, jsou hlavně kroky vlády. Poslanec může sice
ministra na některé nešvary, případy korupce apod. upozornit, ale to je tak
vše, co může udělat. Závisí to na vztahu příslušné politické strany k odbornosti a morálním vlastnostem osob, které strana do vládních funkcí staví.
A pokud tam staví dlouhodobě lidi stejných nebo podobných pseudokvalit,
jedinou cestou je takovou stranu nevolit. V tom si mnoho občanů-voličů svoji
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odpovědnost neuvědomuje, ale nikdo jiný než občan o tom v demokratickém
systému nerozhodne. Platí to i o poslancích, kteří jsou dlouhá léta svázaní s
byrokratickou státní správou nebo různými zájmovými skupinami. I oni tam
jsou proto, že je voliči zvolili. Proti takové mase je uplatnění jednotlivce obtížné, až nemožné, i když musím říci, že některé věci se mi prosadit podařilo.
Běžný občan si představuje vaši práci jako dlouhé a mnohdy nedůstojné
projednávání různých návrhů zákonů tak, jak nám to zprostředkuje televize. Ve skutečnosti to je trochu jinak. Můžeš nám přiblížit Tvůj pracovní
den, popř. týden? Jak zvládáš přečíst ty stohy materiálů, abys k nim mohl
zaujmout kvalifikované stanovisko? Zbývá nějaký volný čas?
Začnu těmi stohy materiálů. Veškeré materiály k projednávaným zákonům
přečíst nelze. Na každou schůzi Sněmovny je zařazeno kolem stovky zákonů.
Když mi je dá asistentka na stůl, je to stoh, vysoký 50 cm o obsahu tisíců
stran. Nezbývá, než si z toho vybrat věci, kterým rozumíte a těm se věnovat. V
ostatních případech se musíte spolehnout na názor kolegů, kteří příslušnému
zákonu profesně rozumí. Z tohoto důvodu je těžiště práce na zákonech ve
výborech, které soustřeďují poslance určité odbornosti. V mém případě to byl
Zemědělský výbor, kam spadá i lesní hospodářství. Bohužel, pořád je hodně
poslanců, u kterých se jakákoliv odbornost hledá velmi těžko a převládá buď
neznalost nebo hájení zájmů určité lobby. Pak se může stát, že z výboru vzejde
zákon nekvalitní a Sněmovna jej schválí.
Druhá příčina spočívá v nedostatečné politické kultuře a vztazích mezi koalicí a opozicí. Současná opozice, až na výjimky, bojuje všemi prostředky proti
všem zákonům, ať jsou dobré nebo špatné. Vzhledem k opoziční většině v
Senátu se 90% všech zákonů znovu vrací do Sněmovny, pak přijdou vrtochy
pana prezidenta a výsledkem je, že Sněmovna projednává mnoho zákonů
třikrát. Tím vzniká neskutečná časová zátěž, jednání po nocích, mimořádné
schůze apod. Takový časový stres se pak na kvalitě zákonů musí nutně projevit. Stačí jen srovnat počty schůzí Senátu a Sněmovny. Za stejné období od
června 2010 do dneška měl Senát 26, většinou týdenních schůzí. Sněmovna
49, většinou čtrnáctidenních, někdy i třítýdenních. Je to zátěž, kterou si málokdo umí představit.
Velké umění a síla charakteru člověka se projeví po určitém čase, během
kterého je ovlivňován negativními vlivy vnějšího prostředí. Poznám několik svých přátel, kteří se nechali vtáhnout do velké politiky takovým způso20

bem, že „zblbli“. Chci věřit a doufat, že zůstaneš normální člověk, který si
zachová ten správný žebříček hodnot, ve kterém rodina, sousedé a vesnice
bude mít stálé místo.
Když mne tyto věci do 60-ti let nepotkaly, doufám, že mne nezblbne ani
Poslanecká sněmovna. Mám na mysli blbost dlouhodobě stálou. Že člověk
udělá hloupost, které pak lituje, to se asi stalo několikrát každému z nás. Ale
rodina a vesnice jsou opravdu hodnoty základní a pokud bych stál před nutností volby – buď politika nebo Oucmanice, asi bych zvolil poklidný důchod
v naší vísce.
Díky za odpovědi a přeji hodně štěstí.
Petr Marek

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V OUCMANICÍCH
V den státního svátku, 28. října 2012, se uskutečnilo slavnostní vítání občánků. Předseda výboru pro kulturu, sport a sociální záležitosti Míra Míkovec
přivítal Anetku Vackovou a Mikuláše Robenka s rodiči a nebližšími příbuznými. Začátek zpestřili svým hudebním vystoupením Marta Bustová a Pavel
Pichner a mladí hasiči přednesli básničky. Starosta poděkoval rodičům za
nejkrásnější dar, který dali sobě i obci v podobě dětí a popřál malé Andrejce
i Mikulášovi hodně štěstí, zdraví a radosti, aby z nich vyrostli krásní lidé.
Předal novorozencům hezké blahopřání a malý dárek na upomínku tohoto
dne. Organizačně pomohla členka kulturního výboru Jana Minářová. Všem,
kteří se slavnostního aktu zúčastnili patří upřímné poděkování.
Petr Marek
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OBECNÍ HOSPODA OPĚT OŽILA
Když jsem dostala toto téma článku do zpravodaje, byla jsem ráda. Protože
o pozitivních změnách se vždy píše dobře. Sice byl letošní osud hospody
poměrně dramatický, ale již na konci roku bylo jasné, že vše zlé je pro něco
dobré, a proto bude i můj příspěvek takový.
Naše hospoda, jako místo setkávání, fungovala stále, ale v poslední době
tomu něco chybělo. O srazu rodáků ožila ruchem a byla to ta správná venkovská hospoda, kde se uzavírají obchody a chodí se pro rady starších. Jak všichni
dobře víte, po srazu rodáků hospodu vytopila voda a podlaha na sále byla
kompletně zničena. Tak jsme nechali položit nové dubové parkety, opravilo
se obložení a provedla se i úprava topení. Sálu to prospělo a je to teď opravdu
krásné místo přesahující svými možnostmi naši malou obec.
Bývalá pronajímatelka, paní Kobrová, podala v červenci výpověď nájemní
smlouvy, tak jsme stáli jako obecní zastupitelstvo před problémem využití
opravené hospody. Do výběrového řízení se přihlásila slečna Kristýna Borová
a nájemní smlouvu jsme s ní uzavřeli. A první akcí nové pronajímatelky byl
nedělní oběd 30. 9. 2012. Tolik lidí, kolik se sešlo na otevírací oběd, jsem v
hospodě opravdu hodně dlouho neviděla, a to bydlím naproti. Přes mírné
počáteční dolaďování byli všichni spokojeni. A v tomto nastaveném trendu
pokračuje nová pronajímatelka za pomoci rodiny i nadále. Již dvakrát pořádaná „páteční žebra“, výborná posvícenská kačena a gulášová sobota, jsou
jistě důkazem zájmu a snahy vyhovět oucmaňákům v jejich přáních. Jako
poděkování za přízeň zákazníků byla Štědrodenní medovina, a to byla akce,
která i nás, vesničany, na chvíli vytrhla z předvánočního šílenství. Ti, kdo
přišli na kalíšek medoviny do hospody, určitě nelitovali a mohli si ve sváteční
čas popovídat se sousedy, kteří by za normálních okolností nevystrčili nos z
domu.
Již teď můžeme říct, že naše hospoda je na konci roku 2012 lepší než jeho
začátku. Ale záleží hlavně na nás, aby se opět stala místem setkávání a aby
plnila svoji „obecně prospěšnou“ funkci. Slečna Borová s rodinou se ukázala
jako schopná, a hlavně mají zájem, aby se nám v hospodě líbilo a abychom se
rádi vraceli. To už záleží na nás. Bylo by škoda nechodit do hospody, kterou
nám široko daleko závidí.
Milena Čermáková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významná životní výročí ve 2. pololetí 2012 oslavili:
50 let Zdeněk Jirásek, 60 let Zdeněk Veselý, 70 let Libuše Vincencová.
Všem oslavencům přejeme do dalších let hodně zdraví štěstí a životního
optimismu.
Narození dětí ve 2. pololetí 2012
V září se manželům Robenkovým narodil syn Mikuláš. Vítáme v Oucmanicích
a gratulujeme! Hodně zdraví, štěstí a lásky přejeme Mikulášovi i rodičům.
Úmrtí
V prosinci nás ve věku 79 let opustil Karel Doležal.
Čest jeho památce!

OUVEJ - OUCMANICKÉ VEJŠPLECHTY
Proč není voda v rybníku.
Zeptali jsme se předního odborníka pana V. Česílka a jeho odborná expertiza nás doslova šokovala. Jistě znáte pořekadlo: Kapři si rybník nevypustí. V
případě našeho rybníka se to bohužel nejvíce blíží skutečné příčině. Veškerou
vodu v rybníce totiž vypily (spíše prochlastaly) sami ryby. Na vině je přílišná a nezřízená konzumace, která vytvořila závislost, které se lze zbavit
velmi obtížně. Zvláště pokud vypukne u podměrečných ryb, už se nedá léčit.
Nepomáhají ani velmi drastické odvykací metody jako jsou zábaly v těstíčku
a koupele v horkém oleji. Závislost není vrozená, naše české ryby v minulosti
vodu pily vždycky, ovšem střídmě. Nezřízené pití se dává do souvislosti s
dovozem cizokrajných druhů ryb, které ty naše navedly a zkazily. Největšími
pijany jsou údajně druhy dovezené z Ruska – tolstolobik a amur. O závislosti
ryb na vodě se všeobecně neví, avšak odborníci mají už několik desítek let
řešení. Vodu v rybníce je třeba denaturovat, aby rybám nechutnala, proto se
voda v rybnících přihnojuje. I voda v našem rybníce byla v minulosti „spontánně“ přihnojována vodou, která se splavila z okolních polí. Letos však vinou
sucha se téměř žádná voda nesplavila a závislost u našich ryb propukla naplno. Řešením by v budoucnosti bylo propojení části kanalizace s rybníkem.
Toto propojení by si však vyžádalo investici v řádu statisíců.
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Nová výstavba
V naší obci jsme zaznamenali nevídaný zájem o stavební pozemky. Obecní
zastupitelstvo se rozhodlo zastavit nejlukrativnější pozemky přímo ve středu
obce. Přestože jde pouze o záměr, zájem je obrovský a pozemky jsou už téměř
rozprodány. Letos na jaře budou pozváni rybáři, aby pozemky zasíťovali,
následovat bude vysušení a odbahnění a nové výstavbě už nic nebude bránit.

Trpaslík u křížku
Při potulce v obci byl omylem místo psa zastřelen sádrový trpaslík. Obec
se omlouvá neznámému majiteli a na základě svého dřívějšího rozhodnutí
nechala na své náklady zhotovit sochu v nadživotní velikosti. Ta byla umístěna
na čestném místě nedaleko křížku.
Stížnosti spoluobčanů
Stále více občanů uvažuje o odstěhování se z Oucmanic. Na vině je pravděpodobně příliš velký počet kulturních akcí. Nejtěžší je to prý pro aktivní
důchodce. Podařilo se nám získat vyjádření jednoho z nich: „Je to peklo,
co vám budu povídat. Což o to, sraz rodáků je jednou za deset let, to se dá
vydržet, ale to je samé posezení, plesy, křesla pro hosty a výlety, to jednoho
pořádně unaví. Pak tu máte tu čajovnu a jógu, to jsou dva večery v týdnu v
háji. Do toho teď po večerech studuji v rámci univerzity třetího věku. Vůbec
není čas něco udělat kolem baráku, natož si užít vnoučat. Vážně uvažuji o
tom, že se přestěhuji do Prahy, tam budu mít alespoň klid.“
Redakční rada
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Kovářská výheň na Dni řemesel

Hasiči z Oucmanic a Ocmanic hrají Člověče nezlob se

Svatováclavský výlet na Moravě

Nový hejtman Pardubického kraje
JUDr. Martin Netolický v Oucmanicích

Alfréd Strejček a Štěpán Rak podruhé v Oucmanicích

Plný sál tleská umělcům

Na Čertově lávce při Novoroční procházce

