Kalendář akcí 2. pololetí 2013
So

31. 8. 2013

Živé Člověče nezlob se

SDH

So

14. 9. 2013

Den řemesel

Obec + mládež

Beseda s MUDr. Mikuleckou

Seniorský klub

Září 2013
So

28. 9. 2013

Svatováclavský výlet

Obec + Senior. klub

Pá

4. 10. 2013

Veřejné zasedání zastupitelstva

Obec

Ne 27. 10. 2013

Vítání občánků

Obec

Ne 27. 10. 2013

Posvícenské posezení

Obec + Senior. klub

Listopad 2013

A. Strejček + Š. Rak

Obec + Senior. klub

Ne 24. 11. 2013

Vánoční dílna

Paleta

Ne

1. 12. 2013

Zdobení vánočního stromečku

SDH

So

7. 12. 2013

Výroční valná hromada SDH

SDH

Ne 15. 12. 2013

Rybova mše vánoční

Obec + Sen. kl.ub
+ Sdruž. přátel
kapličky

Pá 27. 12. 2013

Turnaj ve stol. tenise

SDH

So 28. 12. 2013

Turnaj ve stol. tenise

SDH

Ne 29. 12. 2013

Veřejné zasedání zastupitelstva
Rozloučení s rokem

Obec

Novoroční procházka

Obec

St

1. 1. 2014
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obecního rozhlasu. Změna programu vyhrazena.
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Toto číslo vyšlo v červenci 2013.
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č. 5

Dlouhá zima, velmi krátké jarní období a střídající se extrémně teplé a studené dny v nastoupivším létě charakterizují první část roku 2013. Život v naší
obci však plynul bez mimořádných událostí, a to je pro nás nesmírně důležité. V řadě míst České republiky, především v severních, jižních i středních
Čechách, napáchaly velké škody červnové povodně. Jako projev solidarity
přispěla naše obec jedné z velmi postižených obcí - Hořínu na Mělnicku částkou dvacet tisíc korun. Věřím, že naši spoluobčané vyjádřili i jednotlivě
svůj humanitární přístup, neboť nesmíme nikdy zapomínat na to, že to, co se
stalo jinde, může v budoucnu postihnout i nás.
Mám radost, že se v obci daří naplňovat dlouhodobý program rozvoje.
V první polovině roku 2013 jsme obnovili a vysázeli novou zeleň (jak se
můžete blíže seznámit uvnitř zpravodaje i ve skutečnosti), rozšířili jsme
dětské hřiště a zrekonstruovali hasičskou zbrojnici. Její nový kabát i úprava
okolí přispěly ke zlepšení vzhledu obce, ale především jsme zachránili budovu, která má pro obec historickou hodnotu. Rychle vyrůstají nové rodinné
domky na jižním okraji obce a v blízké budoucnosti se tak naše vesnička
rozroste o nové spoluobčany. Správnost a opodstatněnost tolik diskutované
investice do inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domků se potvrdila,
a to je dobře.
Obec žije kulturně i společensky. Hasiči, Seniorský klub, mládež i Dámský klub
uskutečnily řadu akcí pro obyvatele i návštěvníky odjinud. Nejvýznamnější
akcí prvního pololetí byla oslava 85. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů, která se velmi vydařila. Nový, vysvěcený prapor a opravená zbrojnice
byly hezkými dárky k tomuto výročí. Aktivity Seniorského klubu, především
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pravidelné koncerty Štěpána Raka a Alfréda Strejčka přitahují i zájemce
z okolních obcí. Zvláštní pozornost a uznání zaslouží fungování Univerzity
třetího věku, jednoho ze čtyř středisek v Pardubickém kraji. Více se dočtete
na dalších stránkách.
Vážení spoluobčané, za to, co se podařilo, patří upřímný dík všem, kteří se
na akcích podíleli, přímo anebo alespoň svou účastí. Co mne trochu trápí,
je chladný vztah mnohých k vesnici a k nám, které si zvolili za správce obce.
Žijí si sami pro sebe a nezajímá je dění v obci. Možná jsou spokojení, že obec
je upravená, má veškerou občanskou vybavenost a když přijede návštěva,
obdivuje, jak se nám zde musí pěkně žít. Funguje nám hospoda, prodejna,
čajovna. To není běžné, ani samo sebou. Chtěl bych Vás touto cestou vyzvat
- podpořte svou účastí dění v obci, přijďte na veřejné zasedání, na kulturní
akce, do prodejny, hospody či čajovny. Jen tak udržíme vysoký životní standard, kterým se obec může pochlubit.
S přáním hezkého léta, prázdnin a dovolených se na spolupráci ve druhém
pololetí 2013 těší
Petr Marek
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OSLAVA 85 LET SDH OUCMANICE
Měsíc červen byl pro náš sbor náročný - byly prováděny přípravy na oslavy
jeho založení. V sobotu 22. června jsme oslavili 85. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů Oucmanice. Rozhlasem byly vyhlašovány brigády na
úklid hřiště, hasičské boudy, přípravu drah na soutěže a postavení stánků na
občerstvení. Ženy sestavily jídelníček tak, aby bylo dobře postaráno o občerstvení. Rekonstrukce hasičské zbrojnice firmou Zalstav byla před dokončením,
zbývaly úklidové práce a úpravy okolí. Vše muselo být připraveno tak, aby
oslavy mohly důstojně proběhnout.
Ráno v sobotu 22. června začíná pršet, provádíme poslední přípravy na oslavy. Déšť pomalu ustává, sjíždějí se první hosté. V hasičské zbrojnici je instalována výstava fotografií, dokumentů a techniky, kterou si mohou návštěvníci
prohlédnout.
Ve 13 hodin se řadí slavnostní průvod. Čelo průvodu tvoří jednotka s novým
hasičským praporem. Za doprovodu dechové hudby Řetůvanky se průvod
vydává směrem k obecnímu úřadu, kde starosta hasičů bratr Leoš Minář a
starosta obce Ing. Petr Marek za doprovodu Mladých hasičů a zaznění státní
hymny pokládají kytici k pomníku našich občanů padlých ve světové válce
1914 - 1918. Další kytice je pokládána u pískovcového obecního křížku na
návsi. Průvod pokračuje na hřiště, kde je na stožár vztyčena hasičská vlajka.
Brandýský diecézní kněz Mgr. Bohumil Šitavanc žehná praporu.
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Starosta sboru, bratr Leoš Minář, přivítal hosty oslav, jmenovitě hasičské
funkcionáře: za OSH Ústí nad Orlicí pana Jiřího Sazimu, za 7. okrsek starostu
bratra Josefa Plcha, starosty SDH okolních sborů, starostu našeho spřáteleného SDH Ocmanice bratra Miroslava Borůvku. Dále přivítal zástupce
krajského zastupitelstva Pardubického kraje a zástupce obecního úřadu
v Oucmanicích Ing. Petra Marka. Přivítal i sponzory, kteří přispěli na slavnostní hasičský prapor. Dále poděkoval všem, kteří se podíleli na materiální
pomoci, zapůjčení parketu, laviček a stolů, stánků a podobného materiálu.
Přivítal kapelu Řetůvanku pod vedením kapelníka Jiřího Zemana, která
odpoledne těšila svojí hudbou.
Dále vyzval senátora Ing. Petra Šilara, aby jako zástupce sponzorů připevnil
ke slavnostnímu praporu vyšívanou stuhu se jmény sponzorů, kteří nám přispěli celkovou částkou 54 758 Kč.
Na slavnostním praporu je z modré strany vyšit svatý Florián, jehož soška je
ve farním a poutním kostele svatého Vincence ze Zaragozy, ležícím v alpské
obci Heiligenblut am Grossglockner v rakouské spolkové zemi Korutany. Ze
strany červené je vyšit znak SDH Oucmanice s heslem „Bohu ku cti, bližnímu
ku pomoci, Vlasti ku prospěchu“.
Ve svém projevu se starosta sboru bratr Leoš Minář zmínil o historii SDH
Oucmanice od roku 1928 až po současnost. V závěru poděkoval všem, kdo se
zapojili do příprav oslav, kdo se postarali o příjemnou atmosféru během oslav
a kdo podporují hasičskou činnost.
Se zdravicí vystoupil
starosta obce Ing. Petr
Marek, přivítal všechny
účastníky a poděkoval
sboru za činnost a spolupráci v obci. Jako dárek
k 85. narozeninám Sboru
dobrovolných hasičů v
Oucmanicích byla provedena rekonstrukce hasičské zbrojnice.
Senátor Ing. Petr Šilar
poděkoval za práci ve
sboru a popřál hodně
úspěchu do další činnosti.
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Zástupce OSH Ústí nad Orlicí pan Jiří Sazima poděkoval jménem výkonného
výboru za aktivní činnost sboru a předal ocenění - Medaili za příkladnou práci.
Starosta 7. okrsku bratr Josef Plch poděkoval za pozvání a práci v okrsku.
Popřál hodně úspěchu do dalších let.
Zástupce spřáteleného SDH Ocmanice starosta bratr Miroslav Borůvka poděkoval za pozvání a složil poklonu smeknutím čepice za aktivní činnost sboru.
Předal starostovi bratru Leoši Minářovi Pamětní list a na Slavnostní prapor
připnul stuhu na počest 85. výročí.
Již se stává tradicí, že u příležitosti oslav sboru dochází k ocenění členů, kteří
se aktivně podílejí na chodu sboru. Ani u nás to není výjimkou. Aktivní členové obdrželi Pamětní listy, Čestné uznání SDH Oucmanice, OSH Ústí nad
Orlicí a medaile.
Starosta SDH bratr Leoš Minář předal Čestné uznání sboru Obecnímu Úřadu
v Oucmanicích za vzornou spolupráci. Uznání převzal zástupce obecního
zastupitelstva pan Zbyšek Houdek.
Oficiální část programu skončila a následovala ta volnější. Za doprovodu
Řetůvanky v prostoru hřiště proběhla „Soutěž v požárním sportu naruby aneb
tak trochu jinak“ a doprovodný program - vystoupení mažoretek z Chocně,
vystoupení dětí z Hrošíku Brandýs nad Orlicí, ukázka zásahu se džberovkami
Mladých hasičů z Oucmanic. Hasiči z SDH Loučky předvedli zásah se starou
ruční stříkačkou. Hasičský záchranný sbor ze stanice Vysoké Mýto předvedl
vyproštění osoby z havarovaného automobilu a ukázku techniky.
Podvečer bylo provedeno vyhlášení výsledků soutěže a na podium nastoupila
skupina UP-TO-DATE, která hrála k poslechu a k tanci na parketu.
Oslavy končí a je třeba poděkovat všem, kteří se do činnosti SDH Oucmanice
zapojili. Všem, kteří náš sbor reprezentují. Všem sponzorům, kteří sbor podporovali a podporují.
Do dalších let přejeme mnoho úspěchů a obětavých lidí ochotných se zapojit
do činnosti sboru. Je to práce dobrovolná a o to více je třeba si jich vážit.
Za SDH Oucmanice jednatel Josef Hlávka
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HASIČSKÁ ZBROJNICE V NOVÉM KABÁTĚ
Po 85 letech se dočkala budova hasičské zbrojnice generální opravy, tedy
nové střechy, oken, dveří, fasády, ale i vnitřní úpravy schodiště, půdního
prostoru, nové přípojky vody, elektrické energie, sociálního zařízení, izolace
a úprav okolí. Generální dodavatel stavby Zalstav odvedl za pouhé tři měsíce
vynikající práci a patří mu za provedené dílo poděkování. Novou elektropřípojku, elektroinstalaci a hromosvody zhotovila ke spokojenosti firma Josefa
Kubového Elin a osobně se na pracích významně podílel jednatel SDH Pepa
Hlávka.
Hasiči tak mají stánek, který umožňuje uložení techniky, dokumentů a
množství pohárů, které dokládají historicky dlouhodobou úspěšnost hasičů v Oucmanicích. V letním období bude společenská místnost sloužit též
mladým hasičům k jejich aktivitám. I nadále se však musíme smířit s tím,
že jedna garáž zatím sloužila (a po určitý čas bude muset i nadále sloužit) k
uložení malé zahradní techniky obce. Z celkového nákladu na rekonstrukci
více než milion korun má být část ve výši 370 tisíc korun pokryta dotací z
evropských fondů.
Důležité je, že jsme zachránili pro obec historicky významnou budovu, se
kterou jsou spojeny osudy našich předků. Hasičská zbrojnice v minulosti
nesloužila jen hasičům, do roku 1974 zde byla úřadovna Místního národního
výboru, sídlila zde též družstevní záložna Kampelička. V roce 1958 zde byla
pořízena první televize pro veřejnost, v osmdesátých letech minulého století
sloužila společenská místnost jako klubovna mládeže a přistavěná část budovy jako sběrna mléka od soukromě hospodařících rolníků.
Můžeme být hrdi na vybudované dílo, které dále zlepší vzhled naší vesnice.
Petr Marek
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PÉČE O OBECNÍ ZELEŇ
Náš život ovlivňuje mnoho vlivů. Jedním z důležitých je i vnímání svého
okolí, jak se v něm člověk cítí. Proto bychom měli věnovat patřičnou pozornost prostředí, ve kterém žijeme. Udržovat, zvelebovat a popřípadě i měnit jej
tak, aby bylo příjemné nejen jako místo pro bydlení nás místních, ale i pro
ostatní, kteří se v naší obci zastaví.
Můj příspěvek se proto týká informací z oblasti obecní zeleně. V březnu 2012
a rovněž během března a dubna v letošním roce, jak jste si jistě všimli, došlo k
ořezání 31 javorů. Jsou rozmístěny po obou stranách silnice od rybníka směrem na Sudislav. I přes různé názory na ořez větví, byl tento způsob vyhodnocen odbornou firmou jako ideální. I nadále se s touto údržbou počítá tak,
aby docházelo k pravidelnému cyklu ořezu stromů. Další kapitolou je obnova
a také výsadba zeleně na místech, které zlepší vzhled obce.
V únoru 2013 byly pokáceny stromy, nacházející se v horní části obce u silnice na Sudislav. Na tyto stromy bylo vystaveno povolení o skácení. Důvodem
bylo především ohrožení bezpečnosti osob a škod na majetku při provozu
na komunikaci. Posudek k likvidaci stromů byl navržen odbornou firmou
Denivková zahrada s. r. o. manželů Vinterových se sídlem v Mravíně u
Jenišovic.Tato firma nám rovněž vyhotovila návrh nové výsadby, který byl
realizován.
V prvním týdnu dubna se začalo s obnovou. V důsledku prosychání a nízké
vitality stávající výsadby před kapličkou byla domluvena výměna původních
sakur za šest nových lip. V polovině dubna se také pracovalo na svahu pod
bývalou pazdernou, kde byl vyčištěn porost značně přerostlého dřišťálu. V
týdnu od 15. dubna a hlavně v sobotu 20. dubna byla uskutečněna brigáda
na hlavní výsadbě dvou kusů lip v horní části obce. U prodejny byl vysazen
hloh, jedlý muchovník, bíle kvetoucí a žlutolistý tavolník, denivky, ozdobnice a zimostráz. Toto místo bylo navrženo, aby mírně zaclonilo pohled na
nádoby pro odpad. V prostoru za křížkem došlo po delší době k obnovení a
zasazení dvou hlohů. Zde si pamětníci rádi vzpomenou na nádherný pohled
na rozkvetlé stromy. Místa před kapličkou a křížkem vylepšily chodníčky,
které dávají punc důležitosti daných prvků v obci. Je třeba zmínit i výsadbu
na hřišti. Pod altánem je nyní vysázen kaštan a k odclonění dětského hřiště
od soukromého pozemku slouží 25 m dlouhý živý plot ze solitérních dřevin
(tavolník, vajgélie, dřín, tavola, trojpuk, pustoryl).
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Výsadby se zúčastnily i děti

Stromy byly opatřeny a ukotveny kůly a úvazky. Ochrana kmene provedena
jutovými pásy a chráničkami. V zemní části u dřevin použity netkané textilie
a mulčovací kůra. Ta byla doplněna i pod jalovec u obecního úřadu a u dřevin
vedle křížku.
Firma Denivková zahrada s. r. o. se následně zavázala k průběžné kontrole a
případné opravě výsadby s příslibem výchozího řezu na jaře 2014 a 2015. Vše
v ceně zhruba 53 000 Kč. Nutno podotknout, že prostory sakrálu (kaplička,
křížek) a hřiště jsou zahrnuty do dotačních programů.
Je třeba poděkovat všem zúčastněným, kteří se na této činnosti podíleli.
Na závěr si jen přát, aby provedené práce a samotná výsadba přispěly k lepšímu pohledu občanů na vzhled obce.
Zbyšek Houdek
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JIŽNÍ STRÁŇ OUCMANIC ŽIJE
Jak všichni víte, snažíme se Vám v našem obecním zpravodaji pravidelně přiblížit dění na naší Jižní stráni, která se začíná požehnaně rozrůstat.
Oproti předchozímu vydání máme nové informace ohledně průběhu prodeje
pozemků a stavbě nových domků.
Byly prodány další dvě parcely a na další dvě jsou připravovány kupní smlouvy tak, aby zájemci mohli co nejdříve začít stavět. V tuto chvíli jsou rozestavěny čtyři domky, jejichž majitelé by rádi do zimy letošního roku bydleli a s námi
oslavili příchod nového roku 2014.
Celkem je prodáno nebo v prodejním řízení 9 parcel z 11. Naši budoucí spoluobčané jsou většinou mladší lidé, čímž by se měla obec omladit a zároveň
i rozrůst. Přejeme našim novým spoluobčanům hodně stavitelského štěstí
a umu k vytvoření příjemného bydlení a nám všem hezkou novou část obce.
Josef Pavlíček

STRASTI A RADOSTI PODNIKÁNÍ
ANEB JAK TO VIDÍ LÁĎA SYROVÝ
V Oucmanickém zpravodaji pravidelně dáváme prostor lidem, kteří po revoluci vzali osud do svých rukou, stali se plně svobodnými, jsou nezávislí na
tom, zda firma, ve které by pracovali, zkrachuje či nikoliv, spoléhají se pouze
na své schopnosti a umění. Na to, jaký je rub a líc takového života jsem se
zeptal člověka, který se již od roku 2000 věnuje své živnosti v oboru instalatér,
topenář a svářeč, Ladislava Syrového.
Co Tě vedlo k rozhodnutí k živnostenské činnosti? Jaké byly Tvoje ideály? Dařilo
se je naplňovat?
Do roku 2000 jsem jezdil po republice jako zaměstnanec firmy, která se
zabývala výstavbou průmyslového chlazení pro masny, pivovary, zimní stadiony, chladírny, potravinové řetězce a podobná zařízení. Při této práci jsem
se setkával s různými řemeslníky, kteří již pracovali jako živnostníci, tedy
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„sami na sebe“. Tehdy
jsem si řekl - zkus to
jako oni, nebuď vázán
požadavky zaměstnavatele, nesvaluj vinu případného neúspěchu jen
na svého nadřízeného,
zkus to sám a po svém,
nadávej maximálně sám
na sebe. Představa byla
jedna věc a realita druhá. Znal jsem zákazníky v Aši i v Michalovcích, ale v
blízkém okolí jich bylo málo. Začátky byly krušné, ale postupem času si lidé,
pro které jsem pracoval, o mé práci mezi sebou říkali, a tím se rozšířila síť
potencionálních zákazníků. Tím se naplňoval můj ideál pracovat pro zákazníka pokud možno co nejlépe, dodat kvalitní materiál a mít radost z toho, když
je zákazník spokojen. Je to lepší než placená reklama.
V současné době Tě živí především která profese? Je práce dost nebo i na Tebe
doléhá krize ve stavebnictví?
Samozřejmě, krize, pokud tak mluvíme o nízkých příjmech lidí proti neúměrně vysokým cenám výrobků, doléhá na všechny, to znamená i na mě.
Práce je méně, zákazníci se snaží ušetřit na řemeslnících, dost přípravných
prací si dělají sami, žádají jen o konzultace. Ale díky různorodosti prací, které
nabízím – instalace vody, odpadů, čerpadla studní, topení, zařizovací prvky
koupelen, spolupráce se zedníky, kteří je vybudují, práce se železem, různé
branky, konstrukce teras, přístřešků, částečně elektro - mohu říci, že ještě
není nejhůře.
Je o Tobě známo, že jsi mistrem svého řemesla. Tvoje práce se však skládá z
mnoha dalších činností, jako například zpracování nabídek, nákupu materiálu,
fakturace a dalších. Můžeš vyjádřit kolik času Ti zabírá vlastní řemeslo a kolik
ostatní činnosti? Kolik hodin v průměru denně pracuješ?
Byl jsem zvyklý na místě u zákazníka vysvětlit, jak se dá vyřešit jeho problém,
říci, kolik to asi bude stát, stvrdit domluvu podáním ruky, druhý den ráno
naložit materiál a jet dělat domluvenou práci. V posledních letech se vše
změnilo. Obhlídka práce, vypracování cenové nabídky, zákazník většinou
chce podrobný rozpis, nacenění speciálních zařizovacích prvků, které si najde
10

někde na internetu, další konzultace, vysvětlování, že to co si on vybral, je
z kategorie „pouťového zboží“, které je někdy zadarmo drahé nebo nemá v
Česku servis, vysvětlit, v čem spočívá výhoda kvalitního zboží a proč se hodí
zrovna jemu. Vypracování a předání uzavřené cenové nabídky je v hodně případech licitace o ceně práce a pak následuje čekání, zda zákazník na nabídku
kývne. Pokud ano, je vše dobré, může se začít s objednáváním materiálu a
pak konečně pracovat. Někdy tato činnost zabere většinu pracovního dne.
V průměru se dá říci, že můj pracovní den má 12 hodin. Ráno začíná naložením materiálu, pak konečně práce rukama, navečer většinou návštěva u dalšího zákazníka, návrat kolem 18 hodiny a pak počítač - zakázky, nabídky, nová
zařízení, návody a podobně. Myslel jsem si, že už ve svém oboru skoro všechno
vím, ale není tomu tak - vývoj jde neustále mílovými kroky dopředu a pokud
nechci ve zaostat za konkurencí, musím absolvovat i různá školení, přezkoušení
a podobně. Takže skutečné řemeslo - práce - řekl bych zaujímá asi 9 hodin. Přes
všechna úskalí mě ale tato práce baví, mám ji rád a neměnil bych.
Které jsou hlavní problémy Tvého podnikání? Vidíš něco, co by měla udělat obec
pro zlepšení podmínek pro podnikání?
Problém vidím v přebujelé administrativě a byrokracii vůči nám, malým živnostníkům, kde doklad stíhá doklad nebo certifikát, a i tím se uměle zvyšuje
cena vlastní práce. Bez své účetní a daňové poradkyně si tuto práci již nedovedu představit. Jsem rád za to, že pokud obec něco potřebuje, a je to v našich
silách, oslovuje nás místní živnostníky a zadává nám zakázky. Za to děkuji a
myslím, že mluvím za všechny drobné živnostníky v naší obci.
Zlepšení podmínek pro podnikání? Možná prezentace, vývěska, připomenutí
novým obyvatelům a stavebníkům, kteří do naší obce přibývají, že tu jsme.
Určitě jsou situace, kdy si řekneš: „Jsem rád, že jsem nezávislý a stojí to za úsilí
a čas, který své živnosti věnuji“.
Samozřejmě, zvláště když se dovíš – většinou z druhé ruky – že zákazník byl
s vyřešením svého problému a prací spokojen a příště se ozve zas.
V Oucmanicích žiješ hodně dlouho. Můžeš popsat rozdíl v pohledu na naši obec
mezi dobou přistěhování a nyní? Jaké by bylo Tvé přání na zlepšení života v
naší vesničce?
Do Oucmanic jsme se přistěhovali v roce 1980 neznaje nikoho z místních
obyvatel, ale měli jsme obrovské štěstí, že náš OKAL stál vedle domku manže11

lů Vojtěcha a Emílie Frňkových, kteří se nás ujali a pomohli nám v začátcích.
Postupem času jsme se seznamovali se starousedlíky, také při plesech a zábavách na sále místní hospody, která jinak v té době moc nefungovala. Dnes
je vše jinak, hospoda je v provozu, dokonce se v obci s asi 220 obyvateli dá
naobědvat na třech různých místech. Již tenkrát se nám zdálo, že Oucmanice
vyčnívají nad jiné obce s podobným počtem obyvatel. Připomeňme si práci
hasičů, výchovu mladých dětí, naše ženy – Červený kříž. Bylo vidět, že většina
obyvatel má zájem na tom, aby vesnice vzkvétala. Pracně se vybudovala krásná Obecní hospoda, kterou nám stále ještě mnozí závidí, zázemí pro pořádání
letních akcí na hřišti, zázemí pro malé oucmaňáčky v podobě hracího koutku
s altánkem, máme pěknou čekárnu s tekoucí vodou, pěknou hráz u rybníka
(že teče, nevadí, vše se dá opravit), výstavní kapličku. Díky udržování zeleně,
jak obecní, tak u domků, je průjezd naší vesnicí příjemný, což se dovídám u
zákazníků z širšího okolí. O tom, že je vesnice pěkná, svědčí i příliv nových
stavebníků. Celkově si myslím že obec za třicet tři let, co tu bydlíme, udělala
pár mílových kroků a věřím, že
ještě další udělá. Pokud to bude v
mých silách, rád pomohu.
Děkuji za možnost se vyjádřit a
přeji všem krásné léto.
Děkuji za odpovědi a názory. Velmi
si vážíme Tvého přístupu a ochoty
pomoci, když obec a spoluobčané
potřebují. Přijmi naše poděkování
spojené s přáním dobrého zdraví a
úspěchů v práci i osobním životě.
Petr Marek

S vnukem na procházce
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CESTA NAŠÍ VLAJKY Z OUCMANIC DO PRAHY
Když se Oucmaňák, náš spoluobčan, doc. Ing. Jiří Oliva stal poslancem a
místopředsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, tak se starostou obce
dohodli, že by mohl mít ve své kanceláři kousek Oucmanic. Po svém zvolení
místopředsedou PSP se jeho reprezentativní kancelář a volné místo v tříramenném držáku vlajek stalo příležitostí umístit oucmanickou vlajku hned
vedle vlajek ČR a EU. Za účasti téměř celého zastupitelstva jsme v sobotu 19.
ledna 2013 v Praze vlajku slavnostně předali a umístili v parlamentu.
Do Prahy jsme jeli vlakem, což byla vzhledem k počasí ideální volba. Nejprve
jsme se zastavili na Václavském náměstí u památníčku Jana Palacha, neboť byl
výroční den jeho tragického úmrtí.
V parlamentu jsme jako všichni příchozí museli projít bezpečnostním rámem
a kontrolou. Poté se nás ujal pan Kabát, tajemník Podvýboru pro přípravu
návrhů a propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, jemuž předsedá
pan Oliva z titulu své funkce místopředsedy parlamentu. Pan Kabát nás uvedl
do místopředsednické kanceláře, kde nás již čekal pan Oliva s manželkou a
uvítali nás jako vzácnou státní návštěvu. Pan starosta Marek poděkoval za
pozvání a předal naši obecní vlajku, kterou společnými silami umístili po
bok státní vlajky ČR. Proběhla nezbytná fotodokumentace, kterou si můžete
prohlédnout i na oficiálních stránkách www.jirioliva.eu.
Pak nás pan Kabát provedl po parlamentu a seznámil nás s historií celého komplexu. V současné době sídlí Poslanecká sněmovna v několika malostranských
historických palácích, ale byly přistavěny i modernější budovy. Toto uspořádání
je poměrně náročné na orientaci, a tak jsme byli rádi, že nás pan Kabát někde
nenechal, protože bychom tam nejspíš bloudili ještě celý den.

Výjezdní zasedání zastupitelstva
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Vrcholem prohlídky byla návštěva Sněmovního sálu, kde se konají plenární
zasedání. Je to velmi honosný sál s krásnou výzdobou a zajímavou atmosférou. Mohli jsme si vyzkoušet i sezení v poslaneckých lavicích. Není to až taková výhra, jak by se mohlo zdát, protože sezení není pohodlné. Každopádně je
to zážitek. Mě osobně překvapilo, že v televizi se sál zdá mnohem větší než ve
skutečnosti je. Pan Kabát nám řekl nejen historické informace, ale i perličky
ze sněmovního života, protože v Parlamentu pracuje už od devadesátých let a
původní profesí je historik.
Po krásné prohlídce jsme při dobrém jídle probrali různé aspekty nejen politického života. Před cestou zpět domů ještě část výpravy navštívila Muchovu
Slovanskou epopej ve Veletržním paláci, což byl další velký kulturní zážitek.
Bylo velmi zajímavé navštívit místa, kde se jedná o zákonech a směřování naší
země. Je to vlastně od dob království stále na stejném místě, protože Malá Strana
byla díky své poloze vždy sídlem šlechty, která se snažila ovlivnit krále. Dnes
můžeme my ovlivnit naše poslance, aby vládla demokracie, kterou jsme si zvolili.
Milena Čermáková

ZE ŽIVOTA HASIČŮ V OUCMANICÍCH
Prvním veřejným vystoupením v roce 2013 byl tradiční hasičský ples, který
se konal 26. ledna s dobrou účastí. K tanci a poslechu hrála hudba Projekt.
Dne 20. února se konal Pyžamový bál, kterého se zúčastnilo 77 platících
hostů. Letos nás nepostihla chřipková epidemie, a tak návštěva byla velice dobrá. Bál navštívila spousta hostů z přilehlých obcí a dokonce i jeden
Američan. Hudba P.A.K.O. band hrála dobře, hosté se bavili, škoda jen, že
konec byl už ve 2 hodiny ráno.
2. března se konal tenisový turnaj „O putovní pohár ptáka Jířováka“. Sbor
reprezentovali Jiří Dostál, Zbyšek Houdek, Jaroslav Doležal ml., Jan Suchánek,
Zdeněk Vorba a Rostislav Vaškor. Umístili se na 3. místě.
Dne 16. března se konal dětský karneval. Sál a hospoda byly naplněny k
prasknutí. Na karnevale vystoupily děti z Hrošíku Brandýs nad Orlicí a za
pěkné vystoupení byly odměněny balíčky. Reprodukovanou hudbu pouštěl
Leoš Minář. V programu nechyběly různé hry a soutěže. Nutno je poděkovat
maminkám, babičkám a ženám za napečené cukroví. Po skončení karnevalu
pokračovala video-disko-zábava, ale tam již nebyla taková účast.
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Dne 31. května se naše družstva žen a mužů zúčastnila soutěže v požárním
sportu 7. okrsku konané sousedním sborem SDH Sudislav nad Orlicí u příležitosti 130. výročí založení sboru. Průběh soutěže pokazilo počasí. Velký déšť
soutěž přerušil a musela být ukončena. Přesto umístění kolektivů shodně na
2. místě je pěkné. Složení družstev muži: Milan Moravec, Petr Oliva, Jakub
Motl, Radek Částek, Jan Džbánek, Jaroslav Doležal ml., David Houdek.
Družstvo žen: Věra Džbánková, Jana, Veronika a Nikola Minářová, Hana
Dostálová a Kateřina Guttenbergová.
2. června byl uspořádán na hřišti dětský den, kde měly děti možnost zahrát si
různé soutěže. V hospodě pak bylo zajištěno občerstvení a provedeno vyhodnocení společně s pronajímatelkou paní Kristýnou Borovou. Odměnou byly
dětem pěkné ceny a sladkosti.
Josef Hlávka

MLADÍ HASIČI
V únoru jsme se zapojili do akce Daneček, sbírali jsme víčka od PET lahví,
za které obdrží peníze na léčbu, kterou potřebuje. Pro naše maminky jsme
připravili program na oslavu MDŽ. Mezitím jsme se učili na splnění povinné
části hry Plamen, odznaky odborností. Dále jsme pomáhali zkrášlit naší obec
sázením stromků a okrasných keřů.
Potom už jsme se vrhli na to hlavní, co nás čekalo a na co jsme museli začít
trénovat, okresní kolo, tentokrát v Dolní Lipce. Odjížděli jsme v pátek 31.
května v dopoledních hodinách. Počasí moc nepřálo, tratě byly rozmočené po
stálých deštích. Navečer se udělalo hezky, a tak po ubytování v HZS Králíky,
kde nám poskytli nocleh, jsme vyrazili na procházku. Do oka nám padnul
klášter a poutní místo Hedeč
na Hoře Matky Boží spojený
s městem alejí s kapličkami.
Skončili jsme na pěkném 13.
místě z 29. družstev.
Děkujeme všem kteří nám
pomáhali
Jiří a Iveta Krškovi
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ZE ŽIVOTA DÁMSKÉHO KLUBU
První větší akcí našeho klubu v roce 2013 byla účast na Sanitárním dnu v
Zářecké Lhotě. Sportovně-společenská akce byla pořádána obcí Zářecká
Lhota pod záštitou Mikroregionu Vysokomýtsko, jehož jsou naše obce členy.
Družstvo jsme sestavili z členů zastupitelstva i klubu. Pan starosta nám zajistil krásná trička, ve kterých jsme 15. června 2013 vyrazili reprezentovat naši
obec. Akce byla organizátorsky výborně připravena, užili jsme si spoustu
zábavy a obec jsme reprezentovali dobře. Byla dobře znát naše zkušenost z
mladých let, protože disciplínu Požární útok jsme vyhráli.

Družstvo Oucmanice na hrách v Z. Lhotě

Vítězný požární útok

Dále i přes léto cvičíme jógu. Teď jen v menším počtu ve společenské místnosti na obecním úřadě. Čajový klub na Paletě funguje i přes léto, kdy je
posezení na dvoře a i tato doba setkávání zůstává.
Je vítána každá nově příchozí žena. Jde nám o společné setkání, popovídání
i o výměnu zkušeností a rad. Když už se nedere peří, tak jsme našly tento
způsob, jak udržet pospolitost na vesnici, pro kterou se nám tu dobře žije, a
proto ji chceme udržet i nadále.
Milena Čermáková
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SENIORSKÝ KLUB
Letošní rok jsme zahájili oblíbeným posezením s harmonikou v neděli 10.
února v místní hospodě. Akce byla zdařilá, účast velká.
Oslavu MDŽ jsme uspořádali 11. března. Mladí hasiči pro nás připravili malé
kulturní pásmo, následovalo občerstvení a překvapením pro nás byla kytička
od pana starosty.
Ještě v březnu jsme připravili na obecním úřadě přednášku o cestování po
Indii, kterou nám zajistil pan Opat ze Sudislavi. Beseda byla velice zajímavá
a všem se moc líbila.
Plánovanou pěší vycházku, kterou jsme neustále pro špatné počasí odkládali,
jsme uskutečnili 24. května. Jeli jsme do Sloupnice, odtud pěšky nádhernou
lesní krajinou na vrchol ke kapličce sv. Antonína, dále do restaurace Mandl na
malé občerstvení a zpět autem domů. Všichni účastníci byli velice spokojeni.
Společně s Obecním úřadem, v rámci programu Významné osobnosti českého
národa, se uskutečnil 28. května koncertní pořad o Karlu IV. Slovem provázel
Alfréd Strejček za hudebního doprovodu Štěpána Raka. Účast byla veliká nejen
místních obyvatel, ale i z okolí blízkého i vzdálenějšího. Všichni přítomní nešetřili chválou a uznáním a odnášeli si nezapomenutelný kulturní zážitek.
V květnu jsme zakončili 2. semestr Univerzity třetího věku na téma „Etika
jako východisko z krize společnosti“. Byli jsme se podívat v konzultačním
středisku Kojetín v Olomouckém kraji a udělali si menší výlet do Kroměříže,
ale počasí nám nepřálo. Semestr ukončilo 17 seniorů. Pokud má někdo
další zájem, může s námi
pokračovat v podzimním
ročníku.
V neděli 9. června se opět
sešli v místní hospodě příznivci hudby, zpěvu a sousedského posezení. Počasí
nám přálo, a tak se oblíbené „Zpívánky“ konaly
ve venkovním posezení na
dvoře. Bylo to příjemné
nedělní odpoledne a všichVycházka ke sv. Antoníčkovi ve Sloupnici
ni odcházeli spokojeni.
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V prvním pololetí letošního roku jsme byli popřát našim spoluobčanům,
jubilantům, k jejich kulatým narozeninám, a to Drahomíře Šilarové, Ladislavu
Jirouškovi, Miladě Snítilové a Janu Jetmarovi. Ještě jednou všem jen to nejlepší a hlavně hodně zdraví.
Mimo tyto akce se v zimním období scházíme na obecním úřadě vždy v pondělí od 15 hodin na cvičení jógy. Pokračovat budeme opět na podzim, termín
upřesníme.
Alena Michalcová

DEN ŘEMESEL
Milí spoluobčané,
rok nám utekl jako voda a s tím souvisí i naše pozvánka. Jako každoročně
pořádá naše obec ve spolupráci s panem Josefem Čermákem ml., místní
mládeží a všemi ochotnými občany Řemeslný den. K naší velké radosti je to
letos již 3. ročník.
Předchozí dva ročníky byly velmi úspěšné, sešlo se mnoho zájemců, kteří
chtěli poznat nebo si vyzkoušet různá řemesla, která se tolik odlišují od dnešní uspěchané doby řízené počítači a mobilními telefony. Jsme rádi, že se z
tohoto setkání stalo pravidlo, které se budeme snažit i nadále udržovat.
Setkání se bude konat v sobotu 14. září 2013. Doufáme, že nám bude přát
počasí, všichni se sejdeme a připravený program si správně užijeme. Rádi
bychom, aby si s připraveného množství ukázek každý z Vás vybral to, co jej
bude zajímat a co by si sám rád vyzkoušel.
A teď malá ochutnávka v podobě nabídky řemesel a aktivit, u kterých máme
přislíbenou účast. Jsou to kamenosochařství, řezba dřeva, tesařské práce,
kovařina, keramika, překvapení ve formě výroby kamejí, veteráni a hudba.
Pro mlsné jazýčky bude něco
dobrého na zub a možná i
něco jiného. V každém případě je již na Vás, co si přijdete okouknout, vyzkoušet a
ochutnat.
Všechny srdečně zvou organizátoři.
Josef Pavlíček
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UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU V OUCMANICÍCH
ANEB ŠKOLA JE UČENÍ A ZÁBAVA
Všechno to jsou slova evokující dětství a mládí. Škola je v Česku povinná a tím
i povětšině méně oblíbená, i když po létech se na ni vzpomíná v dobrém. Ne ke
všem předmětům máme vlohy a bývá to někdy učení – mučení. Každý tak dojde
k určitému stupni vzdělání, které pak více či méně uplatňuje ve své profesi.
Léta běží a většina z nás
dosáhne
důchodového
věku. Co teď s časem navíc?
Skupina lidiček z naší vesničky a okolí nastoupila opět
do školy. Virtuální univerzita třetího věku nám nabídla
rozšíření vědomostí a pohodové trávení času v ranném
odpoledni, v semestru vždy
jedenkrát za čtrnáct dní.
Příjemné místo ke schůzVyhodnocení semestru v Kojetíně
kám nám poskytlo ekologické centrum Paleta.
Máme za sebou první rok studia a naše parta je velmi tvořivá i při vybírání
studijních témat. Zatím jsme se prokousali astronomií a etikou, na podzim
nás čeká Michelangelo Buonarroti, jeho dílo a doba, ve které žil a tvořil.
Studium probíhá pod záštitou provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a organizuje ho náš pan starosta Ing. Petr Marek.
21. 5. 2013 se celá naše skupina zajela podívat do Kojetína na sraz jednotlivých studijních skupin z různých obcí, na kterém nám byly předány Pamětní
listy za dosavadní studium. Překvapilo nás, kolik seniorů je ochotno se zapojit a rozšiřovat si obzory. Udělali jsme si exkurzi i do pivovaru Černý orel v
Kroměříži, ovšem z pověstných kroměřížských zahrad nás vyhnal vydatný
liják. Výlet byl nicméně vydařený a doufáme, že příští bude stejně příjemný.
My dva s Pavlem se už těšíme na podzimní semestr. Studium vnímáme jako
další obohacení znalostí, kultury a krásna vedle muziky.
Marta Bustová a Pavel Pichner
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HONEBNÍ SPOLEČENSTVO SVATÝ JIŘÍ
Nejprve, co to je honební společenstvo. Je to právnická osoba založená dle
zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb., jehož členy mohou být vlastníci nebo spoluvlastníci souvislých honebních pozemků, jejichž výměra dosahuje minimálně
500 hektarů. Toto je podmínka pro vznik společenstevní honitby. Výkon práva
myslivosti může zajišťovat samo anebo honitbu pronajme organizaci, která splňuje podmínky pro užívání honitby.
Honební společenstvo Svatý Jiří bylo založeno po několika jednáních přípravného výboru na valné hromadě konané dne 19. 10. 2002 na sále hospody v
Oucmanicích na dobu neurčitou. Schváleny byly stanovy a zároveň byl zvolen
honební výbor ve složení Ing. Harapát Jaroslav, Ing. Motl František, p. Kolda
Miroslav, p. Stránský Jaromír a p. Matoušek Zdeněk. Výbor zahájil přípravné
práce na uznání honitby a tato byla pod názvem Svatý Jiří uznána Městským
úřadem v Ústí nad Orlicí dne 15. 3. 2003 o celkové výměře 1977 ha. Honitba
zahrnuje pozemky v katastrálních územích Choceň, Jehnědí, Oucmanice, Svatý
Jiří, Loučky, Brandýs nad Orlicí, Sudislav nad Orlicí, Voděrady, Nořín, Zářecká
Lhota, Hrádek a Kosořín.
Honitba byla následně pronajata od 1. 4. 2003 na dobu deseti let Mysliveckému
sdružení „Orlík“ Svatý Jiří, které splňuje podmínky pro výkon práva myslivosti.
V současné době, vzhledem ke změnám v legislativě, došlo k úpravě stanov HS,
upřesnění seznamů honebních pozemků vzhledem k provedené digitalizaci a
případných změn vlastníků pozemků. Valná hromada, která se konala dne 13.
12. 2012 opět v Oucmanicích, schválila úpravy stanov a změnu výboru HS - za
p. Stránského a p. Koldu byla zvolena Ing. Monika Gironi a Ing. Robert Mimra.
Zároveň byla schválena výplata nájemného členům HS za uplynulých 10 let,
která byla provedena v měsících květen a červen 2013.
Byla také uzavřena nová nájemní smlouva, a to od 1. 4. 2013, opět na 10 let a
opět s MS „Orlík“ Svatý Jiří. Nájemné, které ročně platí toto sdružení, je hlavním příjmem HS. Dále to mohou být dary a případně úroky z vkladů. HS ze
zákona nesmí vlastním jménem podnikat, nesmí se účastnit podnikání jiných
osob a případně zřizovat organizační složky. Rozhodování přísluší valné hromadě HS, na které se členové podílejí podle výměry pozemků, které vlastní, tak,
že za každý započatý hektar výměry pozemků, přísluší členovi HS jeden hlas.
Význam honebního společenstva spočívá v tom, že může ze zákona vlastnit
honitbu a zároveň z hlediska vlastníků pozemků kontrolovat výkon práva myslivosti nájemcem honitby.
Ing. František Motl, předseda HS Svatý Jiří
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PRODEJNA HRUŠKA
Vážení spoluobčané,
léto nám začalo poněkud podivně, chvíli sluníčko k nevydržení a chvíli deště,
které natropily spoustu neplechy. Nicméně v Hrušce jsme připraveni na obě
situace. Pro slunné dny máme pro vás připraveno spoustu pití a nanuků za
přijatelné ceny (např. Mattonku za 12,50 Kč) a pro deštivé dny, tedy nejen
pro ně, 2× denně čerstvé pečivo a chléb. Dokonce druhý závoz, který máme v
10.30 hod., je pečivo ještě horké. Díky této novince se nám podařilo přilákat
i zákazníky z blízkého okolí – Sudislavi, Jehnědí či Svatého Jiří, kteří dorazí
třeba i v sobotu právě pro pečivo.
Jsem ráda, že se nám společně s kolegyní daří nabídnout sortiment, který je
jistě cenově zajímavější než v supermarketech nejbližšího okolí. Některé ceny
po skončení akce ani nezvyšujeme a necháváme je v platnosti i nadále.
Chybí vám něco? Nebojte se to říct nebo napsat. Pokud to bude v naší moci,
rádi vám to objednáme. Zkuste překonat svoje přesvědčení, že na vesnici musí
být vše dražší a přijďte se podívat, že tomu tak není. Třeba jen pro to pečivo.
Přeji pěkné léto
Markéta Marková

DOPIS NÁVŠTĚVNICE OUCMANIC
Dobrý den pane Marek,
v úterý jste mi nabídl posílání plánovaných akcí na můj e-mail - odmítla jsem
to, že si to najdu na vašich stránkách. Ale stoupajíc po schodech na Homol je jich 155 - jsem si uvědomila, že jsem udělala chybu, a tak ho teď již máte a
tímto Vás prosím o zasílání.
Díky pozvání na ČR s A. Strejčkem, jsem poznala Vaši obec, ležící 2 km od
rodiště mého tatínka – Brandýsa nad Orlicí, kam jezdím moc ráda a je mi
tam vždy dobře.
I u vás jsem se cítila velice dobře a když jsem se rozhlédla po okolí, řekla jsem
si: to je takový obydlený malý Říp.
Ještě jednou děkuji za Vaši úterní nabídku a přeji hezký i když deštivý večer.
Jeřábková (rozená Benešová), Kostelec nad Orlicí
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významná životní výročí v 1. pololetí 2013 oslavili:
50 let Jiří Fidler a Soňa Robenková
70 let Drahomíra Šilarová
75 let Ladislav Jiroušek
89 let Jan Jetmar
Všem oslavencům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životního
optimismu.
Narození dětí
Janě Pastuškové a Rostislavu Vaškorovi se narodil 6. 3. 2013 syn Ondřej
a manželům Míkovcovým 14. 5. 2013 dcera Markéta
Gratulujeme! Hodně zdraví a štěstí přejeme dětem i rodičům.
Úmrtí
V červnu 2013 nás ve věku 85 let opustila Milada Snítilová.
Čest její památce!

ŽIVOT V NAŠÍ OBCI PŘED PADESÁTI LETY
Letošní rok 1963 počíná nedostatkem a šetřením elektrické energie, tak, že je
často vypínána v důsledku její regulace v průmyslu. Zima, která přišla brzo,
nedávala záruky práce a nepružností zemědělského družstva zůstaly naložené
fůry hnoje, které trčely přes celou zimu ve dvorech (Hanzl v Oucmanicích, Eliáš
v Loučkách a snad i jinde).
V zimním období, kdy jde na vesnici jedna zabijačka za druhou, dostavil se
nedostatek krup. Družstevníci je sháněli v Chocni, V. Mýtě, Ústí nad Orlicí
i Pardubicích, někteří tvrdili, že je to špatně plánováno a druzí, že se to dělá
naschvál, by měli družstevníci potíže ze zabíjením, které se jim ve městech
často vytýká. V jarních měsících počal se projevovat všude nedostatek masa.
V Brandýse to vyvrcholilo do té situace, že se dostalo na jeden nákup pouze
10 dkg na osobu. Jelikož spotřebitelé obvykle nakupovali u dvou řezníků, vydal
MNV nařízení, by se každý nechal zapsat u jednoho řezníka.
V druhé polovině června došlo k nedorozumění mezi předsedou revizní komice
družstva a družstevní kuchyní, kde byla vedoucí kuchařkou Anna Chadimová.
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Předseda revizní komise žádal, aby kuchařky chodily do kuchyně bez tašek, aby
odpadly případné nemilé domněnky ze strany družstevníků. V Oucmanické
kuchyni nenabylo toto opatření pochopení. V pondělí 24. června se nevyvářelo,
aby od 1. července bylo ukončeno úplně, neb nebyla za kuchařky, které daly
výpověď náhrada. Tento pasivní stav trval až do 7. srpna, kdy se počal oběd
dovážet z Jehnědí.
Na doporučení Okresní zemědělské zprávy, po předcházejících poradách na
okresním výboru strany, místním výboru KSČ v Novém Jiří a rozmluvě se stávajícícm předsedou družstva Josefem Kubovým byla provedena reorganizace
družstva ve funkci předsedy. Na členské schůzi 23. srpna 1963 byl přijat za člena
družstva a zvolen předsedou JZD Budoucnost Ing. Alois Stehlík. Odstupující
předseda byl navržen a zvolen na vedoucího stavby za dosavadního Josefa
Brožka.
V posledním čtvrtletí roku byla dokončena stavba nového kravína s přilehlým
skladovákem. V pondělí 4. listopadu byl proveden svod krav.
Začátkem roku začal vycházet měsíčník, družstevní zpravodaj „Budoucnost“.
Uvádí se v něm, že pracovní jednotka v roce 1963 činila 17 Kč a průměrná
roční mzda družstevníka 9 488 Kč. Výnos pšenice ozimé 31 q/ha, řepky 14 q/ha,
brambor 160 q/ha a cukrovky 336 q/ha.
Jelikož zvoník Karel Novák nedostal do 29. září zaplaceno, přestal tímto dnem
zvonit. V současné době nemůže obec zvonění poledne jako církevní obřad z
obecního rozpočtu hradit a nenašla se žádná dobrovolná úhrada.
Změna ve vedení MNV. Ke konci roku, vzhledem ke změně trvalého bydliště
současného tajemníka Aladara Gály byl novým tajemníkem jmenován Jaroslav
Čermák.
(Výpis událostí z Oucmanické kroniky, dle kronikáře Jaroslava Mullera)

OUVEJ - OUCMANICKÉ VEJŠPLECHTY
Slimonáda
Každoroční invaze slimáků je pro mnoho zahrádkářů pohromou, ve velkém
likvidují zeleninu i okrasné květiny. Z jídelníčku pak musíme vyřadit domácí
zeleninu, jahody apod. Je tedy jen spravedlivé, když na jídelníček zařadíme
slimáky. V dnešním čísle vám přinášíme recept na výtečnou limonádu.
Slimáky sbírejte ideálně někde, kde je čisté okolí. Slimáky rozhodně neomývejte. Omýváním z nich dostane sliz, který jednak tvoří součást chuti, ale
také dodává zdraví prospěšné věci.
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SLIMONÁDA
Na 5 litrů vody:
700 g cukru
40 ks čerstvě nasbíraných slimáků
1 lžička kyseliny citrónové
1 ks středně velikého citrónu
Převařte vodu s cukrem a nechte vychladnout na max. 40 stupňů. Do vyvařené nádoby dejte slimáky, nakrájený citron a zalijte vodou. Zavíčkujte a nechte
tak týden, dva stát. Po týdnu důkladně přeceďte, stočte do čistých lahví a
uchovejte v chladu. Tento nápoj je výborný hlavně pro děti s výrazně slabším
imunitním systémem, slabšími ledvinami a plícemi. Na druhou stranu si
ale musíte být vědomi toho, že jestli tuto limonádu ochutnají vaše děti, už ji
budete dělat pořád.
Přejeme dobrou chuť!
Výstavba silnice R 35 půjde přes Oucmanice
Po nekonečných odkladech započala letos na jaře stavba dlouho očekávané
rychlostní silnice R35.
Stavba započala zbouráním
překážejících kurníků na
kraji obce. Po vyvlastnění a
zbourání dalších překážejících nemovitostí bude stavba pokračovat na podzim.
Předpokládá se, že první
automobily by mohly vyrazit po rychlostní silnici v
květnu 2014.
Skandální odhalení pravdy
Náhodnému návštěvníkovi se jeví naše obec jako z pohádky. Místní občané
volný čas o víkendech a svátcích věnují zvelebování své milované obce. Jedna
osmiletá dívenka se svou maminkou to však prokoukly.
„Maminko, proč ti lidé pořád pracují? Je přeci sobota, to se nechodí do práce!“
„No víš, Lucinko, oni asi něco moc špatného provedli, a tak tu teď musí pracovat ve svém volnu za trest.“
Takže takhle to teda je.
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Oslava 85 let Sboru dobrovolných hasičů

Nová zeleň v Oucmanicích

Zastupitelstvo ve Sněmovně parlamentu ČR

