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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

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
čas plyne jako voda a nebýt určitých událostí, ročních období, která pravidelně v roce vnímáme, vůbec bychom si neuvědomili jeho rychlost a hodnotu.
O čase se hovoří jako o pojmu relativním. Délka lidského života je z pohledu
mladého člověka dostatečně dlouhá, den, týden, rok celkem nic neznamenají.
Máme na všechno dostatek času. To se významně mění s věkem, najednou čas
letí rychleji a život se nám jeví jako velmi krátký.
Protože tuto skutečnost nelze změnit, je pro nás důležitější hodnotit kvalitu
života a využití času, který máme k dispozici. Vánoční čas měl sloužit všem,
nejenom k oslavě křesťanských svátků a obdarování, ale především k určitému zastavení a zamyšlení se nad tím, zda jsme dobře využili těch 8 760 hodin,
které jsme měli v uplynulém roce k dispozici, co se nám podařilo a co bude
třeba zlepšit, případně změnit. Dovolte mi krátké hodnocení, jak se nám
podařilo využít loňský rok v Oucmanicích.
Nejvýznamnější událostí roku 2013 byla červnová oslava 85 let založení
hasičského sboru, kterou zorganizoval náš Sbor dobrovolných hasičů. Obci se
podařilo v daném termínu zajistit generální opravu hasičské zbrojnice. Hezká
budova se tak znovu stala funkční a může se pochlubit nejen novou střechou,
okny, dveřmi a omítkou, ale i novou elektrickou instalací, vodovodní přípojkou a sociálním zařízením.
Ke kapličce a křížku byly vybudovány nové přístupové chodníčky a vysázena lipová alej. Zahájili jsme rekonstrukci chodníků, rozšířili dětské hřiště a
osázeli ho zelení. Částečně jsme opravili cestu do Chocně. Na investiční akce
jsme získali dotace z regionálních i evropských fondů.
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Velmi důležitou skutečností v obci je rozvoj kulturních a společenských akcí.
Zásluhou dobře fungujících společenských organizací a spolků, především
hasičů, seniorů, mládeže, žen i přátel kapličky, si získávají tradici i události,
na které jsme dříve nebyli zvyklí. Spolu s známými - Hasičským, Babským a
Dětským plesem, Čarodějnicemi, Vítáním občánků, Mikulášem a Vánočním
pingpongovým turnajem si tradici získávají Den řemesel, Svatováclavský
výlet, posvícení, vystoupení Alfréda Strejčka a Štěpána Raka, Zpívánky při
harmonice a kytarách, cvičení jógy žen a seniorů. Řadu vzdělávacích aktivit
nabízí Ekocentrum Paleta a jeho čajovna. Již druhým rokem funguje ke spokojenosti 18 seniorů z obce a okolí Univerzita třetího věku. Není toho málo,
čím se může naše malá vesnice pochlubit.
Mezi zajímavosti určitě patří i dobře fungující prodejna Hruška, která slouží
ke spokojenosti nejen našich občanů. Jsme rádi, že funguje i Obecní hospoda
se sálem, kterou nám mnozí závidí. Poděkování patří všem, kteří se podílejí
na zajišťování provozu pro obec tak důležitých zařízení.
S potěšením jsme na posledním veřejném zasedání zastupitelstva přivítali
nové spoluobčany, kteří se nastěhovali do svých nových domků v jižní části
Oucmanic, kde vyrůstá malé sídliště. Deset nových parcel z jedenácti je prodáno, a tak je naděje na další přírůstky počtu obyvatel.
Zastupitelstvo obce tvoří dělný tým a s uspokojením jsme mohli konstatovat,
že se nám podařilo v loňském roce udělat kus záslužné práce. Poslední veřejné
zasedání podpořilo svou účastí 55 spoluobčanů, kteří tak dali najevo, že jim
není jedno, co se v obci děje. Začínáme poslední rok činnosti svého volebního období. Máme již jen tři čtvrtě roku na splnění slibů a plánů. Vzhledem
k tomu, co se dosud podařilo, věřím, že budeme předávat štafetu s dobrými
pocity i pozitivním vyúčtováním naší práce.
Do nového roku přeji všem dobré zdraví a dostatek víry, že jsme schopni změnit věci, které se nám dosud nedařily, že máme vůli a sílu změnit své pohodlí
a udělat něco navíc, že si nebudeme závidět, ale jeden druhému budeme
přát to nejlepší. Pokud to dokážeme každý sám u sebe, pak se nám všem v
Oucmanicích bude žít ještě lépe.
S úctou
Petr Marek
starosta
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DEN ŘEMESEL - III. ROČNÍK
Ačkoliv bylo sobotní ráno 14. září 2013 deštivé a drobný déšť vydržel do 13
hodin, nakonec počasí dostalo rozum a odpoledne bylo slunečné, prostřídané obláčky. Terén na hřišti byl sice mokrý, ale každý, kdo přišel na Den
řemesel, si užil. Během odpoledne jsme mohli obdivovat umělecká díla
kamenických mistryň, dovednost kováře, zručné prsty umělkyně předvádějící Vambereckou krajku, práci grafiků a restaurátorů aut. Nedílnou součástí
odpoledního programu bylo dobré občerstvení, které zajišťovala naše mládež
a celé odpoledne bylo podbarveno muzikantským uměním Pavla Urbana.
Vydařenému odpoledni předcházely přípravy pod taktovkou Pepy Čermáka a
obecního zastupitelstva, kterému zdatně pomáhali ochotní občané naší obce.
Abychom se mohli všichni těšit výrobky kamenosochařů, musely zástupkyně
cechu kamenického přijet již v úterý, aby v průběhu těch několika dní vytvářely na hřišti dílka z připraveného materiálu. Vytvořená díla byla postupně
umístěna po naší obci. Na dětském hřišti je umístěn opukový motýl od
Barbory Chalupníkové, na jaře přibude šnek od Moniky Bujnochové a králík od Elišky Černé, u křížku je dílo z pískovce „Zrození tělesa“ od Pavlíny
Sabové. Před parčíkem je totem z topolu od Michaely Březinové a před obecním úřadem je dílo z opuky „Dívka s kytarou“ od Terezy Šimonové.
Vambereckou krajku předváděla paní Lenka Kroulíková, která měla i spoustu krásných výrobků k prodeji. Podkovičky pro štěstí vyráběl Jan Pospíšil a
grafiku na úřadě vystavoval Luboš Vetengl. Veterána přivezl Petr Chuchvalec,
bohužel to byl z důvodu špatného počasí jen jediný účastník.
Vrcholem celého sobotního programu byl grilovaný divočák. Nejlepší kousky
se podávaly v neděli.
III. ročník Dne řemesel se i přes nepříznivé počasí vcelku vydařil a jsme rádi,
že v obci zůstala vytvořená díla pro trvalou potěchu nás všech.
Kvůli nepřízni počasí a řadě souběžných akcí v okolí vznikla po hned po
realizaci dne řemesel otázka jak dál. V začátku jsme se hned shodli na pokračování tohoto projektu, a proto jsme dál řešili otázku jiného, vhodnějšího
termínu. Dospěli jsme k rozhodnutí, že IV. ročník proběhne 5. 7. 2014. Je to
sobota a příležitost spojit tento projekt s oslavou Cyrilometodějské tradice.
Rádi bychom začali již začátkem týdne a programově akci rozložili do celého
prvního prázdninového týdne. Program bude rozšířen a doplněn o některé
kulturní akce, především v pátek a v sobotu. Kdo ze spoluobčanů má zajímavý
námět či ví o někom, kdo by byl ochoten přispět ke zvýšení zajímavosti naší
již tradiční akce, upozorněte nás prosím. Děkujeme.
Josef Pavlíček, místostarosta
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ZE ŽIVOTA HASIČŮ V OUCMANICÍCH
První akcí našeho Sboru dobrovolných hasičů po oslavách
85. výročí založení sboru bylo
uspořádání Živého člověče,
nezlob se! Dne 30. srpna se
uskutečnila brigáda na přípravu hřiště. Do soutěže se přihlásilo 5 družstev z toho 2 družstva z Ocmanic. Vítězem se
stalo družstvo Jany Minářové,
Foto: L. Minář
Člověče nezlob se
druhé místo obsadilo družstvo
Jiřího Kršky, na třetím a čtvrtém místě družstva z Ocmanic a na pátém místě družstvo Hany Dostálové. Je
škoda, že za krásného počasí, které panovalo, se z obce přišlo podívat málo
diváků.
V sobotu 21. září za podzimního počasí jsme zorganizovali společně s rybářským spolkem rybářské závody. Neodradilo nás ani několik přeháněk, a tak
lze akci považovat za vydařenou. Celkem se zúčastnilo 10 dětí a 4 dospělí.
Nachytáno bylo celkem 44 ryb o celkové délce 975,5 cm. Každý mladý rybář
si odnesl sladkou odměnu a první tři dospělí plechovku rybiček.
11. října se ve Džbánově od 18 hodin uskutečnilo taktické cvičení na téma
kontrola výzbroje a výstroje při zásahu. Po ukončení cvičení se konala okrsková schůze.
Dne 1. prosince na 1. adventní neděli byl u autobusové čekárny dětmi ozdoben vánoční stromek a čekárna s lípou slavnostně nasvícena. Jako občerstvení
byl podáván grog, medovina a pro děti čaj. Závěrem slavnosti byla pořízena
společná fotografie.
V sobotu 7. prosince od 18 hodin se na sále Obecní hospody konala výroční
valná hromada našeho sboru. Po zahájení a krátkém programu Mladých hasičů starosta sboru bratr Leoš Minář, velitel sboru bratr Jiří Dostál a instruktorka Mladých hasičů Veronika Minářová zhodnotili činnost sboru od minulé
výroční valné hromady. Byl navržen a schválen plán práce na rok 2014.
27. prosince od 14 hodin se konal již tradičně Vánoční turnaj ve stolním tenise mládeže, žen a seniorů. Zúčastnilo se 10 dětí, 2 ženy a 3 senioři nad 60 let.
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Pořadí na předních místech
bylo následující:
Mládež: 1. místo Jan Suchánek,
2. místo Jakub Krška, 3. místo
Matěj Michalec.
Ženy: 1. místo Iveta Kršková,
2. místo Simona Gerčáková.
Senioři: 1. místo Bohumil
Váně, 2. místo Josef Hlávka,
3. místo Vratislav Raba.
28. prosince se konal turFoto: L. Minář
Vánoční turnaj v ping pongu
naj ve stolním tenise dvojic
a umístění na prvních třech
místech bylo následující:
1. místo Tomáš Samek - Pavel Jergl st., 2. místo Marek Harapát - Pavel
Vychytil ml., 3. místo Petr Staněk - Jiří Dostál.
V prosinci, po těžké nemoci, opustil řady sboru bratr Milan Moravec. Do
sboru vstoupil 1. ledna 1974, tedy bezmála před 40 lety. Milan byl nositelem
medaile Za příkladnou práci, kterou obdržel v roce 2003 a několik posledních
volebních období do současnosti byl členem revizní komise. Vždy se aktivně
zajímal o činnost sboru, až do posledních chvil vypomáhal při aktivitách
sboru a účastnil se pravidelně jednání výboru sboru. Byl zakladatelem tradice
adventního čaje s rumem, který se podává při zdobení vánočního stromečku
u čekárny. I letos jsme tak učinili s tichou vzpomínkou a přáním zlepšení jeho
zdraví. Bohužel však druhý den zemřel. Milane, děkujeme Ti za vše, co jsi pro
nás udělal.
Je tady konec roku, přemýšlíme co se nám podařilo splnit, co máme v nadcházejícím roce 2014 zlepšit, aby se nám žilo lépe. Přejeme sobě i všem našim
občanům hodně zdraví, trochu štěstí a rodinné pohody.
Josef Hlávka, jednatel SDH

5

MLADÍ HASIČI A JEJICH ČINNOST
Dovolte mi seznámit Vás s aktivitami mladých hasičů od prázdnin do
konce roku 2013.
V sobotu 22. června jsme se zúčastnili oslav 85. výročí od založení sboru.
Dostali jsme čestný úkol, nesli jsme
vlajku SH ČMS (Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska). Kateřina
Foto: J. Krška
Doležalová a Lucie Částková pokládaly květiny u pomníku a u křížku. Při oslavách jsme předvedli krátkou ukázku z naší činnosti a vedoucí se zapojili do soutěže v Požárním sportu naruby
aneb tak trochu jinak.
Ročník 2012 - 2013 jsme začali s osmi mladšími dětmi pátečními schůzkami a
začali jsme trénovat na další ročník hry Plamen - závod požárnické všestrannosti. Závod se konal 12. října v Horní Čermné. Ráno jsme se sešli u hasičské
zbrojnice a vyrazili s jednou hlídkou v kategorii mladší žáci ve složení Natálie
Doležalová, Vojtěch Marek, Daniel Michalec, Michal Minář a Jiří Suchánek.
Trať nám dala trochu zabrat, protože noc před závodem pršelo a všude byla
spousta bláta, i když od rána svítilo slunce. Čas jsme měli pěkný nebýt trestných minut, kterých jsme nasbírali víc, než jsme chtěli. Skončili jsme na 30.
místě z 53 hlídek a 24. místě ze 32. sborů.
Na posvícení 27. října jsme pro obecní úřad uspořádali kulturní vystoupení u
příležitosti vítání občánků, kteří snad jednou vstoupí do našich řad a budou
reprezentovat Oucmanice. Na první adventní neděli, jako každý rok, jsme
ozdobili vánoční stromeček. Potom jsme připravovali malé kulturní vystoupení na výroční valnou hromadu hasičů.
Foto: L. Minář
Před vánočními svátky jsme jeli s dětmi
do kina Máj v Chocni a shlédli pohádku
Ledové království. Potom jsme navštívili
cukrárnu a dali si něco dobrého na zub.
Do nového roku přejeme všem hodně
zdraví a děkujeme za pomoc.
Jiří a Iveta Krškovi,
vedoucí mladých hasičů
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Zdobení stromečku

SVATOVÁCLAVSKÝ VÝLET 28. 9. 2013
Klub seniorů spolu s obecním úřadem pořádal již druhý svatováclavský výlet,
tentokrát po stopách české historie.
Odjezd byl stanoven na 6.30 hod. od zastávky u rybníka, všichni přihlášení se
dostavili, a tak se mohlo vyrazit. Zájezd organizačně zajišťovala a průvodcovským slovem doprovázela paní Věra Schmittová z Chocně.
První zastávkou byla Stará Boleslav, kde se konala národní Svatováclavská
pouť a od 10.00 hod. bylo možné se zúčastnit slavnostní poutní mše svaté,
kterou celebroval kardinál Dominik Duka. Před mší se konal slavnostní průvod, kde byly neseny relikvie svatého Václava na Mariánské náměstí. Navštívit
bylo možné také Baziliku sv. Václava s přilehlou kryptou.
V tento den si Česká republika připomněla smrt svatého Václava, a to zejména ve Staré Boleslavi, kde byl Václav podle legendy v roce 935 na popud svého
bratra zavražděn. Tento panovník vstoupil do dějin, vytvořil tradici české
státnosti a do jisté míry i českého národa. Jeho vláda je chápána jako vláda
panovníka spravedlivého a milosrdného.
Druhou zastávkou po stopách české historie byla hora Říp. Dá se říci, že skoro
všichni se nadšeně vydali na cestu k vrcholu ve výšce 460 m. Na vrcholu hory
stojí románská rotunda sv. Jiří, kterou bylo možno navštívit. Hora Říp a její
okolí je dle legendy místem, kde se usadili první Slované, které sem přivedl
praotec Čech. Hora ležela přesně ve středu tehdejšího slovanského osídlení
Čech a horizont, jehož lze dohlédnout z jejího vrcholu, tvořil zároveň hranici
tohoto osídlení. Z Řípu je možno vidět asi jednu třetinu současné rozlohy
Čech. Na závěr jsme se občerstvili v Boumově turistické chatě stojící nedaleko rotundy a nemohli jsme
Foto: Z. Houdek
přehlédnout nápis na zdi chaty
„Co Mohamedu Mekka, to
Čechu Říp!“. Tedy každý Čech
by měl alespoň jednou za život
navštívit tuto památnou horu. S
vědomím, že máme tuto povinnost splněnou, jsme se vydali
na zpáteční cestu k autobusu.
Poslední zastávkou našeho
Mělnické vinobraní
výletu bylo město Mělník a jako
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náhodou se tady konalo tradiční vinobraní. Při prohlídce města
jsme se občas zastavili u nejednoho
stánku, abychom porovnali kvalitu
nabízených vín a hlavně burčáku.
Občas jsme se zastavili u vystoupení potulných umělců, prohlédli
si zboží v řemeslných stáncích a
nezapomněli ochutnat z nabízených specialit místní kuchyně.
Ostatky sv. Václava
Odpoledne rychle uběhlo a večer,
když se setmělo, jsme ještě zamávali velkolepému průvodu krále Karla IV., kterému dávaly zvláštní ráz pochodně, které nesli účastníci průvodu na koních a v dobovém oblečení.
Ve stanovený čas se všichni účastníci výletu sešli u autobusu a mohlo se vyrazit na cestu domů, někteří znaveni celodenním programem cestu prospali, ale
zdravé jádro za přispění harmonikáře pana Zemana a jeho přátel si zazpívalo,
a tak cesta domů rychle uběhla.
Výlet se vydařil a myslím si, že většina účastníků se už těší na výlet příští v
roce letošním.
František a Jana Motlovi,
Milena Čermáková – účastníci zájezdu
Foto: J. Pavlíček

Poutníci na Řípu
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Foto: F. Motl

SENIOŘI V OUCMANICÍCH ŽIJÍ KULTURNĚ
Ve druhém pololetí jsme průběžně popřáli jubilantům k jejich významným životním výročím. S Janem Šilarem, Ludmilou Jiráčkovou a Jitkou
Vincencovou jsme vzpomínali, jak ten čas letí. Všem ještě jednou přejeme
především zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.
V září jsme přivítali na besedě novou obvodní lékařku z Brandýsa nad Orlicí
MUDr. Mikuleckou a její zdravotní sestřičku paní Jiráskovou. Beseda se
vydařila, účastníci cítili vřelý a lidský přístup. Určitě se těšíme, že z návštěvy
lékaře nemusí být obava a že můžeme mít důvěru v její péči.
V sobotu 28. září 2013 jsme se zúčastnili Svatováclavského výletu, organizovaného obcí. Všem účastníkům se velmi líbil.
Tradiční posvícenecké posezení s kulturním programem jsme pořádali 27.
října v Obecní hospodě. Ochotníci z Mladějova na Chrudimsku sehráli divadlo a následně hráli a zpívali české písničky k tanci a poslechu. Je neuvěřitelné, že obec o málo větší než je naše, dokáže dát dohromady takový spolek lidí,
kteří se umí bavit a zabaví i druhé.
Tradiční vystoupení Alfréda Strejčka a Štěpána Raka, tentokrát s názvem
Cesty naděje, se uskutečnilo 18. listopadu v Obecní hospodě. Akce to byla

Foto: J. Hlávka
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Foto: P. Marek

A. Strejček a Š. Rak

velice zdařilá, účast veliká, přijelo i spousta zájemců z okolních i vzdálenějších obcí. Kapacita sálu byla naplněna do posledního místa. Všichni odcházeli velice spokojeni a odnášeli si nezapomenutelný kulturní zážitek. Určitě se
budeme těšit na další vystoupení, které plánujeme na jaro 2014.
Předvánoční koncert, letos Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby, se uskutečnil 18. prosince. Přijelo k nám 60 účinkujících ze smíšených pěveckých
sborů Alou Vivat z Ústí nad Orlicí, Campanula z Dolní Dobrouče a studentského symfonického orchestru Decapoda z Ústí nad Orlicí. Byl to nádherný
kulturní zážitek, kterým jsme si zpříjemnili předvánoční čas. Účast byla veliká
a odcházeli jsme s krásným pocitem.
Cvičit na Obecním úřadě jsme začali až 2. prosince 2013. Po Novém roce
ale budeme opět pokračovat a zveme všechny, kdo se chtějí trochu rozhýbat,
hlavně po svátcích, aby přišli každé pondělí a rozšířili naše řady.
Do nového roku jménem seniorského klubu přeji všem spoluobčanům všechno nejlepší, rodinnou pohodu, dobrou mysl a hlavně hodně zdraví.
Alena Michalcová – předsedkyně klubu
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VZPOMÍNKY JAROSLAVA ČERMÁKA
V červenci 2013 oslavil své 75. narozeniny pan Jaroslav
Čermák. Když jsme mu byli popřát jménem zastupitelstva a seniorského klubu, vrátili jsme se ve vzpomínkách k létům prožitým v Oucmanicích. Uvědomil
jsem si tehdy, že on je v současné době největší žijící
oucmanickou osobností, která téměř celý život věnovala správě obce, člověkem, který i v seniorském věku
neztratil zájem o život obce a v rámci svých možností
rád pomůže. Dovolil jsem si položit mu několik otázek
a požádat o jeho názory.
Ve svých 25 letech jsi se stal tajemníkem místního národního výboru. Od roku
1963 jsi tuto funkci vykonával až do roku 1986, kdy jsi byl zvolen předsedou
MNV. Vzpomeň na tu dobu.
To, že jsem největší žijící osobností naší obce, je poněkud nadnesené. Je ale
bohužel skutečností, že jsem asi sedmý nejstarší občan. Prakticky celý život
jsem prožil v naší obci.
Do místního národního výboru jsem byl zvolen v roce 1960. V tu dobu končil
po deseti letech ve funkci předseda MNV František Doležal a do čela nového
MNV byl zvolen Jiří Vacek. Tajemníkem byl Aladar Gala z č.p. 47, byl zaměstnán v tehdejší Karose v Brandýse nad Orlicí, a tam si stavěl družstevní byt. Po
dokončení se na konci roku 1963 odstěhoval a místo něho jsem byl do funkce
tajemníka zvolen já.
Za dobu, kdy jsem vykonával funkci tajemníka, se postupně ve funkci předsedy MNV vystřídali Jiří Vacek (1960 – 1964), Josef Lesák (1964 – 1969), Jiří
Vacek (1969 – 1975), Bohumil Marek (jako zastupující předseda část roku
1976 po úmrtí Jiřího Vacka na konci roku 1975) a Josef Krčmář (1976 –
1986). Od roku 1986 do roku 1990 jsem byl předsedou já a od roku 1990 do
roku 1994 jsem dělal zástupce starosty Miloši Doležalovi. Za celou tu dobu
se v národním výboru vystřídalo mnoho našich občanů jako poslanců, členů
komisí nebo předsedů komisí. Většina z nich se aktivně podílela na rozvoji
naší obce.
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Oucmanice vždy patřily mezi pokrokové vesnice, které se mohly pochlubit moderní vybaveností a kulturou života. Určitě v tehdejší době nebylo jednoduché sehnat
peníze a prosadit novou výstavbu. Jak jste to dělali? Vzpomeň na některé akce.
Možnost zvelebování obcí v té době nebyla úplně jednoduchá, ale je skutečností, že se mnoho akcí podařilo uskutečnit nejen u nás, ale i v mnoha okolních
obcích. Dost to záviselo na tom, jak aktivní bylo vedení obce a jak reálné byly
plány. Tehdy bylo do značné míry hospodářství plánované, což nebylo zase až
tak úplně špatné, jak se to dnes kritizuje. Každá obec si vypracovala na volební
období formou volebního programu předpoklad akcí nejen pro výstavbu ale i
pro celý život obce – kulturu, společenský život a podobně. Volební programy
byly potom konzultovány na okresním národním výboru a podle možností byly
sestaveny konečné volební programy s pevně danými dosažitelnými finančními
prostředky na jednotlivé akce a roky.
Investiční výstavba se prováděla formou akcí „Z“, což znamenalo, že přidělené
prostředky se využívaly hlavně na úhradu materiálu a na odborné práce. Velmi
mnoho práce bylo prováděno zdarma formou brigád. Na každou akci se občané
zavazovali na odpracování brigád podle svých možností a tím byly významně
sníženy náklady na realizaci staveb. A právě získávání závazků od občanů na
brigády byla náročná práce pro většinu poslanců národního výboru a přitom
nám významně pomáhaly i společenské organizace v obci.
Touto formou se do roku 1989 v obci podařilo uskutečnit prakticky všechny
akce investiční povahy. Zmíním se pouze o několika nejvýznamnějších:
- mateřská školka – původně zahájena jako typizovaná budova národního
výboru. V té době se připravovalo zřízení „útulku“ v č.p. 49 pro děti pracujících matek. Po zahájení stavby budovy národního výboru jsme se domluvili na
změně využití budovy tak, že dole bude mateřská škola a v podkroví úřadovna
MNV. Nakonec se celá budova přizpůsobila potřebám mateřské školy, provoz
byl zahájen v roce 1964 a mnoho let byla budova úspěšně využívána. Dodatečně
byl ještě přistavěn samostatný dřevník a sklad;
- veřejná kanalizace – stavba se prováděla v období, kdy byla dočasně změněna
finanční politika a obce dostávaly vysoký podíl zemědělské daně přímo. Stavba
tak byla uskutečněna bez dotací z vyššího rozpočtu, a jak jsme říkali, od ONV
potřebujeme pouze stavební povolení a kolaudační rozhodnutí. Kanalizace byla
dokončena v roce 1971, její délka byla okolo 3 000 metrů. Na stavbu kanalizace navazovalo osazení obrubníků, což jsme zdůvodnili jako nutnou ochranu
nehluboko uloženého potrubí. Urovnal se i terén za obrubníky do jejich výše a
dodatečně se povrch postupně zpevnil vrstvou asfaltu;
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- prodejna Jednoty a víceúčelová budova MNV – v roce 1972 na podzim
byla zahájena výstavba prodejny Jednoty a budovy MNV. Začátkem října
1973 byla zkolaudována prodejna Jednoty a o rok později navazující budova
národního výboru. Výstavba obou budov byla provedena na naše podmínky v rekordně krátké době dvou roků včetně terénních úprav okolí hlavně
díky tomu, že v té době bylo několik ochotných pracovitých důchodců, kteří
pod vedením pana Josefa Kubového na stavbě prakticky trvale pracovali. V
té době byl provoz hospody u Vincenců omezen, proto budova národního
výboru byla navržena tak, aby tam byla úřadovna, větší schůzovní místnost,
úřadovna České spořitelny, knihovna a v té době i sklad prostředků civilní
ochrany. Stavba jako všechny ostatní v té době byla prováděna v akci „Z“ v
režii národního výboru. Po dokončení prodejny byla tato převedena Jednotě
za rozpočtovou cenu okolo 350 000 Kčs. Skutečné náklady byly nižší asi o
80 000 Kčs, a to byl zisk obce;
- posílení vodovodu – obec byla již od roku 1932 zásobována kvalitní vodou
ze spolkového vodovodu Hrádek, Jehnědí a Oucmanice. Původně byly ve
spolku i Svatý Jiří a Sudislav, tyto obce před stavbou odstoupily, že mají svoje
dostatečné zdroje. Při rozhodování o výstavbě kravína v Oucmanicích pro asi
1 000 krav bylo konstatováno, že stávající vodovod nemá potřebnou kapacitu. Proto bylo rozhodnuto o posílení z vrtu mezi Sudislaví a Oucmanicemi.
Stavba zahrnovala výstavbu vodojemu o objemu 250 m3 a přes 1 300 m potrubí o průměru 150 mm. Vodovod byl dokončen v roce 1977 a předán OVAKu;
- obecní hospoda – po smrti manželů Vincencových jsme v roce 1987 od
jejich dědiců koupili objekt hospody a ve spolupráci s JZD formou „sdružených prostředků“ provedli první etapu přestavby – demolici staré obytné
části, chléva a suchých záchodů a místo nich postavili kuchyňku, šatnu, nové
záchody a další prostory. V roce 1999 byly provedeny další úpravy, které zahrnovaly hlavně úpravu lokálu a osazení nových oken.
Informativní náklady v tehdejších cenách:
- mateřská škola
350 000 Kčs
- kanalizace
800 000 Kčs
- prodejna Jednoty a budova MNV
750 000 Kčs
- posílení vodovodu
1 000 000 Kčs
- hospoda
350 000 Kčs
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Mimo těchto základních velkých akcí bylo mnoho menších – místní rozhlas
do každého bytu, místní komunikace a chodníky, veřejné osvětlení, oprava
kapličky, opravy a úpravy požární zbrojnice, hřiště, oprava hráze rybníka a
jeho odbahnění, provizorní skládka se zatrubněním, úprava veřejných prostor, výsadba zeleně a další.
Získávat finanční prostředky na realizaci těchto akcí nebylo vždy snadné.
To, že se podařila díla, za která se nemusíme stydět, je ale hlavně zásluhou
našich občanů. Nikdy jsme dosud neprováděli souhrn všech akcí, ale musím
konstatovat, že při počtu obyvatel naší obce něco málo přes 200 osob, bylo
za to období odpracováno několik desítek tisíc brigádnických hodin. Jen při
výstavbě prodejny Jednoty a budovy národního výboru bylo odpracováno
okolo 17 000 hodin. Číslo je to na první pohled ohromné, ale je potřeba si
uvědomit tehdejší technologii. Zdilo se z cihel na maltu a jako mechanizace
se používala míchačka, kolečko, lopata a hlavně lidské ruce. Část těchto hodin
byla placena, ale většina byla odpracována zdarma. Důležitá při tom byla tak
často nyní používaná „motivace“, před prvním srazem rodáků v roce 1979
během jednoho dne – soboty – přiložilo ruku k dílu více než 50 občanů, což
je asi nepřekonatelný výsledek.
Za to vše patří velký dík všem, kteří se na zvelebování naší obce podíleli.
Bohužel již velmi mnoho jich mezi námi není. Jistě by byli právem pyšni,
stejně jako my, na to, že mnohdy při různých příležitostech slyšíme slova
pochvaly o vzhledu a vybavenosti naší obce od cizích lidí. V současné době
šíří dobré jméno naší obce i Ekocentrum Paleta.
Národní výbor měl vždy odborné komise, podle vývoje doby, např. zemědělskou, výstavby, veřejného pořádku, kulturní a další. Trvale až do současné
doby pracuje Sbor pro občanské záležitosti, jehož náplní je hlavně kontakt
s občany od jejich narození až do konce života. Zajišťuje se slavnostní vítání
novorozených občánků, blahopřání k životním jubileím a významným výročím svateb. Součástí bývalo i rozloučení se zesnulými.
V obci vždy pracovaly různé společenské organizace. Nejstarší z nich a dosud
dobře fungující jsou hasiči, kteří letos oslavili osmdesáté páté výročí od vzniku. Uvnitř hasičské organizace jsou mladí hasiči, kteří dosáhli velmi dobrých
výsledků. Mimo toho byl fungující svaz mládeže, organizace Červeného
kříže, Osvětová beseda s amatérským fotokroužkem, nějakou dobu i Svazarm.
Již od roku 1910 trvale funguje místní knihovna. Společenské organizace se
zabývaly jednak svojí činností a navenek hlavně působily v oblasti společenského života pořádáním různých besed, zábav, kulturních vystoupení apod.
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Musíme si také uvědomit, že spolu s rozvojem vybavenosti dochází ke zlepšování vzhledu obce i opravami, rekonstrukcemi a novostavbami domů našich
obyvatel. Za celé historické období naší obce bylo do konce druhé světové
války v roce 1945 postupně vybudováno 51 domů. V nedaleké době dosáhne
počet popisných čísel 80. I to svědčí o aktivitě občanů.
Když bys mohl posoudit rozdíly ve správě naší obce, v práci a činnosti tehdejšího místního národního výboru a současného obecního zastupitelstva v
Oucmanicích. Jak to vidíš? Jak vnímáš rozdíl tehdejšího volebního systému
vlády jedné strany a současného demokratického systému na úroveň řízení naší
obce? Ptám se Tě jako člověka, který ve svých funkcích nikdy nebyl členem KSČ
a jehož názor tím není ovlivněn.
Porovnávat práci tehdejšího národního výboru a současného zastupitelstva
není jednoduché a já se nemohu vyjádřit objektivně, ale pouze z osobního
pohledu. V době, kdy jsem působil ve vedení obce, byl systém kraj – okres
– obec. Okresní národní výbor na jedné straně obcím zajišťoval metodickou
pomoc, což bylo pro naši práci určité ulehčení, na druhé straně jsme museli
pracovat v souladu s jeho pokyny. Jak jsem již uvedl výše, projednával se s
okresem volební program, ze kterého se po celé volební období vycházelo
ve všech oblastech činnosti. Pro obce bylo důležité přidělení finančních prostředků nejen na investiční akce, ale i na celý provoz, u nás včetně nákladů
na provoz mateřské školy. Mzdy personálu poskytoval přímo okres. Vlastní
příjmy obce byly omezené.
Kandidáti na poslance byli vybíráni z řad jednotlivých organizací sdružených
v tehdejší Národní frontě. Vždy bylo doporučeno nějaké obsazení budoucího
výboru: počet členů KSČ a jejich zastoupení v radě, počet mladých, počet
žen. U nás jsme prakticky nikdy tato kriteria nesplnili a nic se nestalo. Pokud
nám to někdo připomínal, tak jsme to obhájili tím, že navrhujeme občany, u
kterých máme záruku, že budou ve výboru pro obec pracovat.
Nyní je výběr kandidátů na zastupitele s ohledem na současný volební zákon
jiný. I tak se podle mne opět na kandidáty vybírají občané, u kterých jsou reálné předpoklady, že budou pracovat v zájmu obce. Členů zastupitelstva je nyní
méně, o to větší úkoly na ně čekají. Odměna, kterou za svoji práci dostávají,
je sice i porovnáním v reálných hodnotách větší než byla dříve, ale v současné
době je práce zastupitelstva mnohem náročnější i v tom, že musí být mnohem
samostatnější. Metodická pomoc není v takovém rozsahu jako dříve. Snazší
je to pro realizaci investičních záměrů, protože došlo k významné změně
financování obcí. Pro potřeby obcí je možno ještě pro některé konkrétní akce
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zajistit dotace i z vyšších rozpočtů. Tak se můžou investiční akce realizovat
dodavatelsky. Podle mého názoru je už nyní nepředstavitelné zajistit brigádnickou pomoc od občanů v nějakém větším rozsahu.
Současná doba je velice uspěchaná, média a počítače nás zavalují ohromným
množstvím informací, kulturu na různé úrovni máme zprostředkovanou až do
našich pokojů a jako lidé se vzájemně odcizujeme. Kde jsou ty časy, kdy jsme si
byli sousedy, kteří se oslovovali „strejčku“ a „tetičko“ a dobré sousedské vztahy
nám mnozí v sousedních obcích záviděli. Nelze jen nostalgicky vzpomínat, ale je
třeba něco dělat pro opětovné vzájemné přiblížení. Cítíš to také tak?
Bohužel máš pravdu v tom, že se výrazně změnil vztah lidí mezi sebou i v
takových malých obcích, jako je naše. Současná doba vychovává lidi k tomu,
aby se zajímali pouze o to, co jim osobně a jejich rodinám přináší prospěch a
nezajímali se o okolí. Nikdy se minulé dobré vztahy již v plné míře nevrátí do
původní podoby, ale doufám, že ke zlepšení dojde.
Na závěr našeho povídání se zkus podívat dopředu. Co bychom měli dělat proto,
aby se nám i nadále v Oucmanicích dobře žilo, abychom mohli být hrdí na to,
co zde vykonali naši předkové, a především na to, že jsme jejich úspěšnými
pokračovateli?
Myslím si, že se přece v naší obci můžeme ve vzájemných vztazích zlepšit,
aby lidi – sousedé – měli k sobě blíž. Jednou z cest je i postupné oživování
zájmových a společenských uskupení, např. stále dobře fungující dřívější Sbor
pro občanské záležitosti, nově založený Seniorský klub, Dámský klub, Klub
mládeže, Rybářský spolek a Sdružení přátel kapličky. Jak jsem se už výše zmínil, jedinou organizací, která přestála všechny změny, je Sbor dobrovolných
hasičů, ten je i nejaktivnější v širokém rozsahu své práce. Významný vliv na
vnímání naší obce má pořádání společenských akcí. Nejvýznamnější byly již
čtyři Srazy rodáků, první v roce 1979, další v letech 1992, 2002 a poslední v
roce 2012. Mezi další akce patří bezesporu přednášky Alfréda Strejčka, různé
koncerty a podobně. Věřím tomu, že postupně u lidí ubude apatie, dojde ke
zvýšení zájmu o dění v naší obci a o akce, které jsou u nás pořádány. To by
se mělo mimo jiné i větší účasti na zasedáních zastupitelstva, kde jsou řešeny
všechny důležité záležitosti. Doufám, že i noví obyvatelé naší pěkné vesničky
se podle svých možností zapojí do místních aktivit.
Jsem rád, že zastupitelstva, která nastoupila po předchozím systému národních výborů, aktivně pokračují v rozvoji obce. Nejvíce je jejich práce vidět
na další rekonstrukci Obecní hospody a přípravě jedenácti stavebních parcel.
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Přeji zastupitelstvu, ale i všem našim občanům další úspěchy nejen v oblasti
zvelebování obce, ale i na úseku společenském a hlavně ve stálém zlepšování
vztahů mezi občany vzájemně. Snažme se všichni jednat tak, aby si nejen
okolní obce z nás mohly brát příklad a snažily se nás následovat.
Vážený Jaroslave, děkuji Ti za Tvoje vzpomínky a vyznání, díky především za
mnohaletou práci pro obec. Do dalších let života přejeme hodně zdraví a radost
z toho, že v Oucmanicích žijí dobří lidé, kteří navázali na úspěchy minulosti.
Petr Marek, starosta

OUCMANICKÁ MLÁDEŽ
Mládež v roce 2013 organizačně zajistila několik již tradičních akcí. V dubnu
jsme se pod vedením Jana Džbánka pustili do organizace tradičního pálení
čarodějnic. Přes menší nepřízeň počasí byla akce zdařilá s velkou účastí místních. K tomu, že jsme mohli postavit opět velkou a pěknou vatru, přispěl pan
starosta obce vyřešením vždy nejsložitějšího úkolu, to jest zajištěním dříví.
Další akcí, na které se mládež podílela, byl "Den řemesel", kde jsme se zhostili
příprav a zajištění občerstvení. Velkou atrakcí byl divočák na grilu. Škoda, že
nepřálo počasí, neboť malá účast a jen pomalu se grilující divočák měly za
následek menší prodej.
Poslední akcí oucmanské mládeže byl tradiční Mikuláš. Jako obvykle se
Mikuláš, anděl a jejich čertí doprovod v navštívených rodinách líbili. Rozdali
dárky a především zkušení čerti výchovně působili na děti.
Chtěli bychom velmi poděkovat
Foto: P. Marek
hasičům a místní prodejně za
výpomoc a ochotu při spolupráci
v uplynulém roce a těšíme se, že
bude pokračovat v roce příštím.
Na závěr bych chtěl jménem
mládeže popřát všem občanům
a přátelům obce hodně úspěchů
v novém roce.
Aleš Jirásek a spol.
Mikulášská nadílka
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DÁMSKÝ KLUB
Dámský klub spolupořádal 9. listopadu 2013 jednodenní seminář v Ekocentru
Paleta s paní Markétou Vivien Šimáčkovou na téma Mezilidské vztahy.
Seminář se velmi vydařil a paní školitelce se natolik líbilo u nás na Paletě,
ale i s námi, že v březnu budeme pořádat seminář další, tentokrát víkendový.
Není ale jen pro ženy.
S příchodem nových obyvatel do vesnice se i Dámský klub rozrostl o další
členky. Jsme velmi rády, že i nově příchozí mají zájem o kulturní život ve vesnici a budeme se jim maximálně snažit pomáhat. Aby se nám všem pospolu
dobře žilo v naší krásné obci.
Milena Čermáková

TRUHLÁŘSTVÍ U ŠKOPA
Náš soused Jaroslav Škop patří mezi několik
odvážných podnikatelů v obci, kteří se rozhodli
brzy po sametové revoluci pro nezávislé podnikání. Rozhodli se vzít svůj osud do vlastních
rukou. Již od roku 1990 zajišťuje truhlářské a
stavební práce. O nelehké cestě, spojené s řadou
úskalí a rizik samostatného podnikání a o tom,
s jakými pocity hodnotí tuto etapu života, jsem
s ním hovořil. Položil jsem mu několik otázek.
Co tě vedlo k tomu, že jsi se rozhodl skončit pohodlný zaměstnanecký pracovní poměr a dát se na
cestu rizikového podnikání. Jak jsi začínal? Jaké byly Tvoje první větší práce a
akce, na kterých jsi se podílel?
Ve volných chvílích jsem se věnoval výrobě truhlářských výrobků pro sebe a
své známé. Protože mě práce se dřevem bavila, tak jsem se rozhodl zvolit si
tento svůj koníček jako povolání. Prvním krokem byla tehdy rekvalifikace z
vyučeného strojního zámečníka na truhláře.
Foto: vlastní archiv

18

Pracoval jsi i na řadě akcí pro naši obec. Nevzpomenu jistě na všechny. Vedle
Hasičské zbrojnice, Obecního úřadu, Obecní hospody byla možná největší prací
rekonstrukce Ekocentra Paleta. Vzpomeň na některé z nich.
Mojí první velkou prací byla brandýská tělocvična a zároveň rekonstrukce
staré tělocvičny. Dále tělocvična v Chocni, horolezecká stěna, choceňské
hospody U Osla a U Koutníků, areál hospody Krčma v Lanškrouně, obchody v Chocni, Ústí nad Orlicí a v Litomyšli. Novostavby rodinných domů v
Knapovci, z nichž jeden byl otištěn v časopise Domov. Na těchto stavbách
se podíleli i Jiří Dostál a Jiří Vacek. Rád vzpomínám i na práci pro firmu
Kaučink Libchavy.
V Oucmanicích jsem při rekonstrukci hospody mohl uplatnit svou fantazii a
umění, podobně při výstavbě Ekocentra Paleta. Obě budovy patří k dominantám obce a jsem rád, že jsem se na nich podílel.
Každý podnikatel a živnostník si v současné době stěžuje na řadu těžkostí,
které mu ztrpčují život. O tom, jak je člověk úspěšný, nerozhoduje většinou jeho
vlastní práce, ale serióznost zákazníků, dostatek příležitostí, administrativa a
byrokracie. Co si o tom myslíš, jak to cítíš?
Na práci si nemohu stěžovat, stále jsem ji měl a mám dostatek. Horší je to s
platební morálkou některých zákazníků. Člověk odvede požadovanou práci

Jaroslav s rodinou

Foto: vlastní archiv
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a mnohdy týdny a měsíce dohání peníze. Nakonec je
rád, když je vůbec dostane. Co se týče administrativy a
byrokracie, tak je veliká. Když po desetihodinovém pracovním vytížení se chci alespoň chvilku věnovat rodině,
musí mi tu administrativní práci udělat účetní.
Jsi ve věku, kdy do důchodu ještě daleko, ale určitým způsobem můžeš trochu bilancovat. Říká se, že každý správný
muž se může pochlubit, že má syna, postavil dům a zasadil strom. Můžeš nám říci, jak jsi na tom ty?
Můžu se pochlubit, že mám tři syny vlastní, jednoho
nevlastního, dvě dcery a jednoho vnuka. Stromy mnou
vysázené by již vydaly na pořádný les. Postavil jsem dva
domy a jednu dílnu. Rád bych ještě opravil starý domek
po mých prarodičích a splnil tak přání maminky.
Přesto, že v současné době bydlíš ve Vysokém Mýtě, dílnu
máš v Oucmanicích a výměnek po dědovi a babičce
Viktorínových opravuješ. Je to i důkaz tvého osobního
vztahu k vesnici.
Můj vztah k vesnici je velmi kladný. Mimo jiné jsem z
vlastních zdrojů zřídil a financoval hokejový tým „Třísky
Oucmanice“, který několik let úspěšně reprezentoval
naši obec v Městské hokejové lize v Ústí nad Orlicí a
České Třebové.
Vážený Jaroslave děkuji Ti za rozhovor pro Oucmanický
zpravodaj a především za přístup a pomoc na akcích v
naší obci. Přejeme tobě i celé tvé rodině pevné zdraví a
další úspěchy v podnikání. Ať se daří.
Petr Marek
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VOLBY A SLIBY Z POHLEDU KRONIKÁŘE
Motto: „Kdo chce ovlivnit budoucnost, musí dobře znát minulost“.
Rok 2013 přinesl v oblasti politiky věc, která je pro historiky velmi zajímavá. I
kronikář je takovým malým historikem – amatérem, a proto nemohu vynechat
příležitost k zamyšlení na toto téma.
Poprvé v historii českého státu došlo k tomu, že Poslanecká sněmovna
Parlamentu ČR sama sebe rozpustila. V politických systémech lze rozpustit sněmovnu různými způsoby. Kompetenci k tomu, za splnění určitých podmínek,
má většinou prezident. Sebelikvidace sněmovnou samotnou je pravděpodobně zvláštností i ve světovém měřítku. Důvody k tomu byly dva. Jednak chtěla
většina poslanců co nejrychleji ukončit činnost vlády, jmenované prezidentem
Zemanem, která vládla bez důvěry sněmovny a stejná většina vyhověla volání
veřejnosti po změně politických poměrů. Mělo to za následek předčasné volby,
které veřejnost chtěla a ve kterých si měla zvolit lepší politickou reprezentaci.
Volební sliby i výsledky voleb známe a můžeme se zamyslet s dvacetiletou historickou zkušeností nad tím, jak budou tužby společnosti naplněny.
Od roku 1990 jsme měli celkem 12 vlád. První vládu Petra Pitharta lze nazvat
vládou neutrální. Pět vlád bylo pravicových (2× Klaus, 2× Topolánek 1× Nečas),
čtyři vlády byly levicové (Zeman, Špidla, Gross, Paroubek) a tři úřednické
(Tošovský, Fišer, Rusnok). Zaregistrovali občané v období některé vlády výraznější zlepšení ekonomické a sociální situace? Myslím, že ne.
Veřejnost je citlivá na problémy korupce. Ta se rozvíjela jak za vlád levicových
(Svoboda, Palas, Gros, Zeman - Mostecká uhelná, Rath atd.), tak za vlád pravicových (Dalík, Rittig, Janoušek, Bém - Opencard atd.).
Mohli bychom dojít k závěru, že je vlastně jedno, jaká vláda nám vládne, protože
situace je pořád stejná.
Foto: P. Marek
Do jisté míry je to pravda. Hlavním
důvodem je, že každá vláda má
na plnění svých slibů stejný balík
peněz, a to ten, který vybere od
občanů na daních. Slibované doly
na peníze vláda nemá. Co komu dá,
jinému musí vzít nebo zadlužovat
stát. Jiná možnost neexistuje. Proto
se pak většina volebních slibů buď
Volby v Oucmanicích
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nesplní, nebo se plní na dluh, který dříve nebo později každého občana dožene.
Mnoho kandidujících dlouholetých politiků slibuje omezení korupce (proč to
neudělali dosud?) nebo zdanění tzv. „bohatých“. Historie nám opět ukazuje,
že to může přinést úspěch jen v případě obecně bohaté společnosti, nikoliv v
případě úzké skupiny bohatých lidí. Jejich daňoví experti zařídí, že budou platit
daně minimální, v krajním případě přestěhují firmy do zahraničí a stát dostane
málo nebo nic.
Máme-li se z minulosti poučit, musíme dojít k závěru, že není nejdůležitější, zda
vládne pravice či levice, ta či ona politická strana, ale to, jací lidé se v politice
angažují. Zadlužený politik před osobním bankrotem určitě nebude pro voliče
nejlepším vyslancem. Naopak lidé, kteří dovedou dobře spravovat své vlastní
věci a byli prospěšní svému povolání, mohou společnosti významně pomoci.
Chceme-li lepší budoucnost, musíme takové lidi hledat. Pokud budeme volit
sliby, žádné zlepšení nečekejme.
Jiří Oliva, kronikář

ZAJÍMAVOSTI Z PALETY
V letošním roce pobočka Ekocentra PALETA v Oucmanicích vstupuje
již do sedmého roku své existence pobytového centra ekologické výchovy
Pardubického kraje. V současnosti je vybavení centra připraveno na pobyty
školních tříd s programem, školení pedagogů a veřejné správy i různé semináře.
Ubytovací kapacita se v loňském roce zvedla na 48 míst v 2 – 7 lůžkových
pokojích s vlastním příslušenstvím. K dispozici jsou dvě učebny, venkovní
učebna, dvě muzejní expozice, sušárna ovoce, dětské hřiště apod.
Hlavní náplní naší činnosti je i nadále realizace pobytových vícedenních
akcí pro školy. Od podzimu 2012 až do jara 2015 se zde realizuje projekt
Environmentální vzdělávání a výchova v Pardubickém kraji. Žáci základních
a středních škol v Pardubickém kraji budou v rámci projektu vzděláváni
formou takzvaných environmentálních vzdělávacích programů zaměřených
hlavně na přírodovědné obory, především však na ekologii, biologii a geografii, ostatním oborům se budou věnovat průřezově.
V roce 2013 proběhlo 37 pobytových programů, na kterých se vystřídalo 1076
dětí. Dalších 1301 dětí přijelo na nějaký z našich krátkodobých programů.
Od dubna loňského roku se díky novému projektu Ekocentra PALETA
„Zdraví na talíři“ výrazně zlepší úroveň stravování ve školních jídelnách
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(těch, které se přihlásí). V Oucmanicích se budou komplexně vzdělávat
nejen kuchaři a kuchařky školních jídelen mateřských a základních škol, ale
i pedagogové a vedení škol. A pokud víte o nějaké škole, která by měla zájem
(nebo by podle vás měla mít zájem), doporučte nás, projekt poběží do konce
letošního roku.
V rámci tohoto projektu se například vedoucí školních jídelen, kuchaři a
kuchařky z mateřských a základních škol Pardubického kraje zúčastní v
letních měsících intenzivního šestidenního pobytového praktického kurzu
vaření zaměřeného na zdravou stravu a naučí se sestavovat zdravý jídelníček.
Díky projektu vydáme i novou kuchařku zdravých pokrmů normovaných
pro školní jídelny, která bude kromě bohaté fotogalerie obsahovat i příklady
sestavování zdravých jídelníčků, kontakty na dodavatele zdravých potravin,
výrobce regionálních potravin a příklady dobré praxe ze škol, kde toto již
funguje.
Na Paletě již dva roky funguje Čajovna u Amose. V letošním roce plánujeme
sérii deseti vzdělávacích přednášek či workshopů, které budou spadat do
těchto okruhů: ekologicky šetrná domácnost; ekologické stavitelství; globální
a environmentální souvislosti zemědělské produkce; naše strava a její dopad
na zdraví i životní prostředí; vnímání přírody a krajiny; efektivní sdílení a
společné využívání zdrojů, materiálů i informací.
Miroslav Míkovec,
ředitel Ekocentra Paleta

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 27. října 2013 jsme na obecním úřadě přivítali tři nové občánky do
naší vesnice. Byli to Markéta Míkovcová, Ondřej Vaškor a Jakub Himl. Této
slavnostní události byli přítomni nejen šťastní rodiče ale i příbuzní, pro které
to byl určitě pěkný zážitek. Jak již je tradicí na našich vítáních občánků, krátké
vystoupení si připravili mladí hasiči a o hudební část programu se postarali
paní Marta Bustová a pan Pavel Pichner. Projev pana starosty byl velmi hezký
a jeho poselství bylo nejen pro rodiče k zamyšlení. Poté jsme předali rodičům
dárky a pamětní listy a rodiče se podepsali do obecní kroniky.
Doufáme, že i těmto nejmenším občanům obce se u nás bude dobře žít a
budou v naší vesnici šťastni se svými rodiči.
Milena Čermáková
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CELOROČNÍ AKCE V HRUŠCE
Vážení spoluobčané,
nejprve bychom Vám rády popřáli do nového roku hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, a ať se Vám daří jak v profesním, tak osobním životě. Jsme rády, že
i nadále máme možnost Vám nabídnout široký sortiment zboží za přijatelné
ceny. Otevírací doba je beze změn Po - Pá ráno od 7.00 do 12.00 hodin, odpoledne od 14:00 do 17:00 hodin a v sobotu od 7.00 do 10.00 hodin.
Ti, kteří pravidelně navštěvují prodejnu, jistě ví, že nabízíme takřka vše, co je
potřeba v běžné domácnosti. Od jídla, pití (pro děti i dospělé), až k drogerii
a pamlskům pro Vaše mazlíčky. Samozřejmě se najde něco, co nám bohužel
chybí, ale pokud to bude jen možné, pokusíme se požadované zboží objednat
a Vaše přání splnit. Ve vzájemné spolupráci se určitě dopracujeme k tomu,
abychom Vám mohli nabízet vše, co potřebujete k běžnému životu.
Závěrem bychom Vám všem stálým i novým zákazníkům z Oucmanic a okolí,
chtěly poděkovat za Vaši přízeň. Za to od nás vždy dostanete zdarma úsměv
na tváři.
Holky z Hrušky
Verča a Markéta

Foto: P. Marek
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CHCEME POLICEJNÍ STÁT ČI OBEC?
Nedávno mi vnuk řekl, dědo, u nás je to policejní stát. Neměl jsem možnost si
s ním blíže popovídat, proč si to myslí, ale trochu mi nasadil brouka do hlavy.
Ano či ne? Proč sami požadujeme od policie a kontrolních orgánů, aby stále
ve větším rozsahu kontrolovaly dodržování pravidel a norem všeho druhu?
A vůbec, proč musíme mít tolik zákonů, vyhlášek a norem, která upravují
chování lidí, organizací a celé společnosti?
Odpověď je nasnadě. Protože neustále klesá morálka lidí, ochota jednat dle
nejlepšího svědomí, i jejich mravnost, tj. schopnost respektovat platná pravidla ve společnosti. Musíme chránit ty, kteří dodržují etická pravidla před těmi,
kteří se chovají bezohledně. Pokud se tento vývoj nezastaví, budeme i nadále
potřebovat stále podrobnější normy chování a stále větší peníze nás bude stát
kontrola jejich dodržování. V tomto duchu policejní stát potřebujeme.
Obecní úřad u nás, stejně jako v jiných obcích, je odpovědný za dodržování zákonů a vyhlášek vydaných státem a vyššími územně správními celky.
Navíc, dle vlastních potřeb, vydává vyhlášky vlastní, které by měly respektovat
potřeby občanů obce a především by měly chránit většinu proti jednotlivcům,
kteří necítí ohleduplnost při svém jednání a konání vůči sousedům. V obci
máme v tomto duchu přijaty tři vyhlášky. Jedna se snaží chránit naše prostředí proti nadměrnému hluku a to ve všední dny po 20. hodině večerní (ohled
na malé děti) a v neděli a svátcích po 12. hodině (hluk sekačky či cirkulárky
při nedělní siestě vadí snad všem). Druhá vyhláška omezuje spalování roští,
trávy a ohrožování kouřem.Třetí zakazuje volné pobíhání psů a kdyby to bylo
technicky možné, přidali bychom i kočky, jejichž počet někteří chovatelé
úspěšně navyšují. Bohužel přes mnoho upozornění a osobních jednání si stále
majitelé některých domácích miláčků neumí či nechtějí poradit s omezením
jejich volného pobíhání.
A tak potkáte Míšu, jak hledá něco dobrého v igelitových pytlích u kontejnerů, Montiho a Arniho, jak štěkotem upozorňují na vracející se hosty z hospody, Arinu a Betinu, když hledají svého ženicha či zatoulaného Rexe, jehož
páníček odmítl jít na procházku. Prostě se všichni vyvenčí, což v psí hantýrce
znamená, že vykonají „velkou potřebu“. Výsledek pak hodnotí spoluobčané a
hlásí starostovi „něco s tím dělej!“.
Přiznám se, že si nevím rady. Zavést policejní móresy v obci, ohlásit zjištěný
přestupek na přestupkovou komisi v Chocni, předepsat pokutu, zaplatit za
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projednání Městu Choceň, přestat se zdravit se sousedy, kteří nemají dostatek
citu a ohleduplnosti? To neudělám. Jsem přesvědčen, že pravidla musí existovat, ale že život je i o tom, že je potřebuji ve výjimečných případech porušit.
Neměl by však být problém říci sousedovi, prosím Vás, potřebuji ....., protože...., nevadí? To samé, když potřebuji spálit kupu roští. Věřím, že téměř stoprocentně se dohodnete a nebude žádných stížností. Jedná se o určité zásady
vzájemné slušnosti. Stejně tak nelze postihovat, když někomu náhodně uteče
pes, čemuž se za určitých okolností jen těžko zabraňuje.
Vážení spoluobčané, obracím se na Vás s prosbou, pomozte nám udržet
potřebnou autoritu i bez represí. Policejní obec určitě nikdo z nás nechce.
Petr Marek, starosta

VÝSTAVBA A ÚDRŽBA OBCE V ROCE 2014
Na začátku roku 2014 zastupitelstvo obce připravuje rozpočet a s ním i plán
investičních akcí a údržby.
Na prvním místě plánujeme realizovat akci z roku 2013, a to odvodnění
komunikace u č.p. 3 a její opravu. Tato akce bude obnášet vybudování sběrného kanálu na straně k Hubálkovým s jeho zatrubněním do kanalizace. V
nejnižší části komunikace dojde k opravě povrchu vrstvou asfaltobetonu.
Současně s touto akcí provedeme opravu křižovatky u kontejnerů před prodejnou. Dojde ke zvětšení oblouku komunikace směrem k silnici a výměně
vydroleného asfaltového povrchu.
Dále máme v plánu pokračovat v opravě a budování chodníků. Opravovat
se bude chodník kolem č.p. 47, 52 a 53. Oprava v reálu znamená nahrazení
stávajícího povrchu z asfaltobetonu novým povrchem ze zámkové dlažby,
rozšíření chodníku a vybudování vjezdu na sousední pozemky. Opravíme i
chodník nad hřištěm.
V současné době připravujeme projekt nového chodníku mezi č.p. 16 a č.p 25.
S projektem se budeme ucházet o dotační podporu kraje a věříme, že se nám
podaří tento chodník v příštím roce i zrealizovat. Komplikace chodníku jsou
v náročnosti a výškové rozdílnosti terénu. Jeho výstavbou uzavřeme chodníkový okruh kolem centrální části obce. Připravujeme též projekt výstavby
chodníku k Brandýsu, ale o jeho realizaci v příštím roce neuvažujeme.
26

Největším projektem, s jehož realizací počítáme v roce 2014, je vybudování
parkoviště u hospody a skladu potřebného pro uskladnění zahradní techniky, nářadí a materiálu k údržbě zeleně v obci. Tímto způsobem dojde i ke
komunikačnímu propojení pozemku za hospodou s hlavní silnicí. Počítá se s
vytvořením šikmého stání k budově hospody a s rozšířením vjezdu na parkoviště z hlavní silnice. Povrch parkoviště by měl být z asfaltobetonu. Součástí
této stavby je vybudování odvodnění pozemku a zároveň vybudování plotu se
sousedními pozemky. Na zahradě hospody plánujeme vybudovat zděný sklad
se sedlovou střechou. Objekt bude oddělen od objektu hospody vjezdem na
pozemek zahrady. Obě stavby bychom rádi v roce 2014 zahájili, a pokud se
bude dařit plnit všechny podmínky, tak i dokončili.
Mimo uvedené projekty budou pokračovat běžné údržby majetku obce, údržba zeleně na obecních plochách.
Důležité projekty, jejichž přípravou se budeme zabývat a připravovat je k realizaci v dalších letech, jsou průsak obecního rybníka a čištění odpadních vod
s kanalizací. Povolení k vypouštění odpadních vod končí v roce 2015 a je naší
povinností hledat způsob zlepšení současného stavu.
Josef Pavlíček, místostarosta

BETLÉMSKÉ SVĚTLO V OUCMANICÍCH
Pár dní před Štědrým dnem se
dostává do Oucmanic Betlémské
světlo. Tato tradice je stará více
než 900 let, kdy mladý chlapec
přinesl do rodného města světlo z Betlémské baziliky jako
poděkování za to, že přežil křížovou výpravu do Svaté země.
Zvyk byl obnoven v roce 1986,
kdy bylo světlo převezeno letecky
do Lince během veřejné sbírky
pro postižené děti. Tradice se

Foto: A. Hlávková
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pak chopili rakouští skauti a v
roce 1991 i skauti čeští. Díky
brandýským skautům se tak
Betlémské světlo dostává i do
naší kapličky. Letos to bylo v
sobotu 21.12 2013. Na uvítání
světla z Betléma se v kapličce
uskutečnil malý vánoční koncert
dětského pěveckého sboru ZŠ v
Brandýse nad Orlicí. Mimo hezkého zážitku jsme si odnášeli
světélko naděje do svých domovů. Bohužel, kaplička byla celkovému počtu
poutníků malá. Nevadilo to však příjemné náladě a možnosti sousedského
popřání si hezkých Vánoc. Akci připravilo Sdružení přátel kapličky a o malé
pohoštění účinkujících se postaral Dámský klub.
Eva Olivová
Foto: A. Hlávková

Pěvecký sbor ZŠ Brandýs nad Orlicí
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Foto: A. Hlávková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné ocenění celoživotní práce
V listopadu 2013 obdržel vysoké
republikové vyznamenání Zasloužilý
hasič náš spoluobčan Josef Hlávka st.,
jako ocenění jeho celoživotní práce
ve prospěch dobrovolných hasičů. S
poděkováním za práci pro obec jsme
se připojili na veřejném zasedání zastupitelstva.
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

Foto: L. Minář

Významná životní výročí ve 2. pololetí 2013 oslavili:
50 let Milan Makalouš a Jana Čermáková
60 let Jitka Vincencová
70 let Jan Šilar a Ludmila Jiráčková
75 let Jaroslav Čermák
Všem oslavencům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životního
optimismu.

Narození dětí
Janě Voženílkové a Alexandru Vladimiroviči Lagutinovi se narodil
27. 11. 2013 syn Maxim.
Manželům Kozelským se narodila 30. 11. 2013 dcera Beata.
Přejeme hodně štěstí!

Úmrtí
V prosinci 2013 nás ve věku 54 opustil pan Milan Moravec.
Čest jeho památce.
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JAK ŽIJÍ PROTINOŽCI
Koncem března tohoto roku na ústecké gymnázium zavítala skupina
Australanů, která právě absolvovala svou World Tour (cestu po světě).
Všichni byli neuvěřitelně přátelští, milí a my si jakožto hostitelé jejich pobyt u
nás užívali. Krátce po jejich odjezdu jedna z našich kantorek přišla s nápadem
oplatit jim návštěvu. Zájem o tento „menší výlet“ byl nad očekávání velký a
nakonec jsme (skupinka 28 studentů) začali nacvičovat představení, se kterým jsme do Austrálie v srpnu odletěli.
V letadle jsme strávili 22 hodin. Prošli jsme se po několika světových letištích,
jako třeba Dubaj (neztratit se tam vyžaduje dobrý orientační smysl), Kuala
Lumpur nebo při zpáteční cestě Singapur. Cesta ubíhala rychle, každý měl
před sebou obrazovku, kde mohl sledovat nejnovější filmy, hudbu nebo polohu letadla. V neděli ve 2 hodiny v noci místního času (v sobotu 20 hodin
našeho času) jsme dosedli na přistávací dráhu v australském Melbourne.
Neuvěřitelný dojem na mě udělala moje hostitelská rodina – Brooksovi. V
podstatě mě přijali za další dítě. Hned po příjezdu mě provedli domem a řekli
mi: „Další 2 týdny je tohle tvůj dům jako náš dům.“ A opravdu tomu tak bylo.
Za 2 dny jsem měla přehled o všem, od klavírních not až po obsah ledničky.
I moji kamarádi si své rodiny nemohli vynachválit. V Australanech je prostě
úplně jiná nátura, jsou přátelští, upovídaní, upřímní, féroví a vůbec ve mně
utvořili ideál toho, jak by se lidé k sobě měli chovat.
První týden jsme poznávali centrum Melbourne. Museli jsme každý den
dojíždět vlakem, protože jsme bydleli na předměstí Ringwood. Město jako
takové mě prostě dostalo. Je v něm úplně všechno – ruch a anonymita
velkoměsta a přitom spousta krásných zákoutí, všude čisto, aleje stromů…
Kdo neviděl, neuvěří. Mimoto
Foto: archiv B. Olivové
se v něm mísí hodně kultur,
kvůli velmi vysoké imigraci v
posledních staletích. Co mě
hodně překvapilo, byli všudypřítomní ptáčci. Přišli jsme
do restaurace, a tam na židli
seděl ptáček. V McDonaldu
dokonce byla tabule „Nekrmte
Melbourne
ptáky“.
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Z místních turistických atrakcí
Foto: archiv B. Olivové
nejraději vzpomínám na Eureka
Tower, což je nejvyšší budova
Melbourne. Vyjeli jsme do 88.
patra a odtud se ještě vydali
do prosklené posuvné kabiny,
která vyjíždí mimo budovu. Mít
pod nohama pěticentimetrové
sklo a pak 280 metrů k zemi byl
vcelku adrenalin. Také mě zaujalo staré vězení Old Melbourne
Na věži Eureka
Gaol. Atmosféra tam byla ponurá a depresivní. Do poloviny minulého století se tam ještě popravovalo a stát
pod tou oprátkou a přemýšlet kolik životů tu skončilo, to není pro každého.
O zážitcích druhé poloviny naší cesty napíši do příštího čísla zpravodaje.
Barbora Olivová

OUCMANICKÉ VEJŠPLECHTY OUVEJ
Nový kulturní dům v Oucmanicích
V posledních letech dochází k nebývalému rozmachu kulturního vyžití v
obci. Oucmanická kultura svou úrovní mnohonásobně převyšuje nejen okolní vesnice a města, ale i kapacitu sálu místní hospody. Aby nedošlo k blamáži,
nechalo si zastupitelstvo vypracovat nízkorozpočtový projekt na zvýšení
kapacity sálu na cca 1000 sedících diváků, za současného zachování dispozice
a velikosti budovy. Již v únoru budou posouzeny dva návrhy. V prvním návrhu se počítá s „expanzí“ do výšky. Z levného řeziva by se vybudovala po obvodu sálu třípatrová galerie. Sloupy, podpírající galerii by trochu snížily komfort
při tancování, ale nebylo by to prý nic dramatického. Druhý návrh počítá s
„expanzí“ do šířky. Zeď vlevo a naproti jevišti by se vybourala a nahradila
revolučním, kosmickým superpružným materiálem. V případě požadavku by
se do sálu kompresory vháněl vzduch a celý sál by se nafouknul podle potřeby. Kapacita sálu by se tak dala teoreticky navyšovat do nekonečna, pokud by
se zbouraly okolní nemovitosti a přeložila silnice. Podle interních informací
uvažuje zastupitelstvo o kombinaci obou metod.
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Polní školka
Jako reakci na předpokládaný prudký nárůst obyvatelstva, potažmo té nejmenší části, rozjíždí obec ve spolupráci s Paletou ojedinělý projekt – Polní
školku. Jde o zcela unikátní a ojedinělý projekt. S lesními školkami se roztrhl
pytel, ale zkrátka ne všude mají vhodný les po ruce, což je případ Oucmanic.
Polní školka je založena na myšlence, že pole je jako jedno velké hřiště a
příroda jako moudrá učitelka. Děti ve věku tří až šesti let najdou na poli to,
co právě potřebují. Energií nabití ďáblíci přeskakují čerstvě vyorané brázdy,
rozkopávají hroudy, pozorují žížaly nebo se honí s divočáky v kukuřici.
Náklady na provoz školky jsou minimální, stačí maringotka a polní kuchyně.
Děti jsou venku prakticky za jakéhokoliv počasí, tomu musí odpovídat i jejich
vybavení – vyžadována je plná polní. Provoz školky bude dotovat ZOD Zálší,
které si slibuje, že děti budou v rámci her např. jednotit řepu nebo na podzim
plašit zvěř. Během tří měsíčního zkušebního provozu bude (čistě pro jistotu)
dislokována nedaleko školky i polní nemocnice.
Zájemci o umístění dětí do školky si mohou podat žádost na obecní úřad.
Stížnost
Po posledním zasedání obdrželo zastupitelstvo stížnost. Podstatou stížnosti je
to, že na území obce bylo po řemeslném dni nainstalováno „umělecké dílo“,
které je veskrze vulgární, zobrazuje to, co by mělo býti skryto. Podle pisatele
jde v podstatě o pornografii a potažmo o ohrožování mravní výchovy mládeže. Stěžovatel (bohužel se zapomněl podepsat) navrhuje odstranění díla
nebo takové technické opatření, kde by se dílo odhalovalo až po desáté večer.
Členové kulturní komise neprodleně provedli místní šetření a po vášnivé
debatě nad flaškou vína museli dát pisateli stížnosti za pravdu. Shodují se na
tom, že zahalování či obnažování díla, popřípadě zajíždění a vyjíždění do a ze
země problém jen zhorší. Před projektováním a realizací technického opatření nicméně navrhují zaslat na Národní galerii požadavek o odborný posudek,
aby se zjistilo, o které zatracené umělecké dílo se to vlastně jedná.
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