Kalendář akcí 1. pololetí 2015
Leden
1. 1. 2015

Novoroční vycházka

Obec + spolky

Leden
23. 1. 2015

Hasičský ples

SDH

Leden
26. 1. 2015

Beseda nad kronikou

Klub seniorů

Únor
20. 2. 2015

Babský bál

SDH

Únor
9. 2. 2015

Přednáška Zahrada na jaře

Klub seniorů

Březen
14. 3. 2015

Dětský karneval

SDH

Březen
23. 3. 2015

Alfréd Strejček a Štěpán Rak

Klub seniorů

Duben
30. 4. 2015

Pálení čarodějnic

Mládež + SDH

Duben
30. 4. 2015

Zpívání s harmonikou

Klub seniorů

Květen

Turistická vycházka

Klub seniorů

Červen
1. 6. 2015

Dětský den

SDH

Červenec
5. 7. 2015

Cyrilometodějský den řemesel

Obec + spolky
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č. 8

Léta běží, vážení...
Dostává se vám do rukou osmé číslo Oucmanického zpravodaje, který již
pátým rokem informuje o dění v naší obci. Pokud jednotlivý výtisk neskončí
po přečtení v odpadkovém koši, může se celý soubor každému z nás stát určitou alternativou obecní kroniky.
Těší nás pozitivní hodnocení obsahové i tiskové úrovně zpravodaje od spoluobčanů. To vše vzniká bez profesionálního redakčního zázemí. O to více
si vážíme všech dopisovatelů, kteří svými příspěvky obohatili zpravodaj
a poskytli dokumentární fotografie. Pravidelné zprávy o činnosti vedení
obce, jednotlivých zájmových spolků a organizací, rozhovory s podnikateli
a osobnostmi zde žijícími, vzpomínky na historické události před padesáti
léty, společenská kronika se vzpomínkou narozeninových jubilantů, nově
narozených i zemřelých spoluobčanů i tzv. Oucmanické vejšplechty pro pobavení byly pravidelným obsahem jednotlivých čísel.
V několika málo případech došlo k nepochopení a nedorozumění při výkladu sdělených informací, například v rubrice "Oucmanických vejšplechtů", za
což se dotyčným čtenářům omlouváme. Při jakémkoliv nesouhlasu či kritice
přivítáme využití možnosti reakce v dalším vydání zpravodaje.
V dalších letech bychom chtěli pokračovat v nastoupené cestě a zpravodaj
činit stále zajímavějším. Výbor pro kulturu, sport a sociální záležitosti jmenovaný zastupitelstvem obce, je redakční radou zpravodaje. Členové redakční
rady přivítají náměty na doplnění jeho obsahu, případně i formy.
V tomto čísle vychází první návrh na pěší turistickou túru po blízkém okolí
v duchu programu "Pojď s námi na výlet". Rádi bychom ve zpravodaji zveřejňovali zajímavé fotografie ze současnosti i z archivů našich spoluobčanů.
Oucmanický zpravodaj by měl přispívat k dalšímu zlepšení vzájemné komunikace, která je důležitým předpokladem spokojeného života v obci.
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Nejvýznamnější událostí konce minulého roku byly volby do obecních zastupitelstev. Občané naší obce vyjádřili ve volbách spokojenost s prací bývalého
zastupitelstva a svými hlasy rozhodli o pokračování většiny zastupitelů ve
volebním období 2014 - 2018. Nově byl starostou zvolen Josef Pavlíček,
místostarosty Zbyšek Houdek a Milena Čermáková, báječní lidé s bohatými
zastupitelskými zkušenostmi. Pokud bude dále dobře fungovat spolkový život
v Oucmanicích, reprezentovaný Sborem dobrovolných hasičů, Seniorským
klubem, mládeží, Dámským klubem a Sdružením přátel kapličky, pak se
můžeme těšit, že život v naší obci bude příjemný.
Milí spoluobčané, chtěl bych vás vyzvat, přispějme ke spokojenosti, každý
dle svých možností. Podpořte svou účastí kulturní a společenské dění, přijďte
nakoupit do naší prodejny, ať si ji udržíme, navštivte Obecní hospodu, ať
zůstane funkční pro potřeby shromažďovací, přijďte na zasedání zastupitelstva vyjádřit svůj názor. Vaše účast je ohromnou podporou pro ty, kteří se
starají. Určitě si to zaslouží.
S poděkováním a přáním příjemného roku 2015
Petr Marek
předseda redakční rady

ROZHOVOR S NOVÝM STAROSTOU JOSEFEM PAVLÍČKEM
V říjnu 2014 končilo volební období a nejtěžším úkolem starosty bylo vytvořit podmínky pro pokračování dalšího rozvoje obce. Přesvědčit schopné lidi
v zastupitelstvu, aby pokračovali a sehnat nové, aby
doplnili nový tým. První reakce byla negativní, většina poctivých a pracovitých zastupitelů reaguje po
volebním období: „Mám toho dost, ať si to jde zkusit někdo jiný." Bohužel, žádné další iniciativy, jako
v některých jiných obcích, se neobjevily, a tak nezbývalo, než se vzájemně přesvědčit o potřebě určitého sebeobětování i v dalším
volebním období. Volby pak potvrdily vysokou důvěru, kterou získali nově
zvolený starosta Josef Pavlíček a místostarostové Milena Čermáková a Zbyšek
Houdek. Dovolil jsem si Pepovi položit několik otázek a požádat o jeho názory.
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Pepo, již jsem popsal vývoj událostí před volbami. Bylo pro Tebe nesmírně
těžké usměrnit vnitřní boj, který se ve Tvém nitru odehrával, a rozhodnout
se pro obtížnější život. Co nakonec rozhodlo o tom, že jsi do toho šel?
Petře, musím říct, že jsi mě touto otázkou zaskočil. Dobře víš, že jsem nechtěl
dál kandidovat. Vývoj událostí před volbami byl složitý. Ty sám jsi deklaroval,
že ze zdravotních důvodů na starostu kandidovat nebudeš. Ale já si pořád
myslím, že člověk s Tvými schopnostmi a důchodovým věkem má lepší
výchozí pozici než ten, kdo je plně zaměstnaný. Pro mě byl nejtěžší rozpor
v dělbě času mezi zaměstnání, rodinu a úřad, nemluvě o jiných aktivitách.
Ještě zmíním jeden rozpor. Dobře víš, že jsem dělal starostu osm let a skončil
jsem s přesvědčením, že takováto funkce se má dělat maximálně dvě volební
období. Pak se z toho stává stereotyp a hrozí nebezpečí, že člověk nenabídne
nové myšlenky a mohl by být překážkou dalšího myšlenkového rozvoje obce.
Proč jsem tedy kandidoval. Jedním z impulsů pro kandidaturu byla podpora
několika osob včetně rodiny. Důležitá byla pro mě i podpora jednoho zastupitele, kterého si velice vážím. Ale nakonec tím hlavním momentem byl fakt,
že jsem srdcem Oucmaňák.
Myslím, že se nám v minulých čtyřech letech společně podařila řada věcí.
Čeho si nejvíce ceníš? V čem by jsi chtěl pokračovat? V čem spatřuješ určitý
dluh, a co nového by jsi rád uvedl do života?
Máš pravdu, že se podařila řada věcí, ale nejcennější je, že vznikly dvě nové
komunity – Klub důchodců a Dámský klub. Podařilo se rozvinout Sdružení
přátel kapličky a jsem rád, že stabilně dobře pracují hasiči. Věřím, že se nám
podaří pokračovat v podpoře komunit. Určitý dluh vidím ve skutečnosti, že spolu
díky uspěchané době málo komunikujeme. Jsme plně poplatní spotřební době,
internetu, televizi a dalším lákadlům doby. Byl bych rád, aby stávající komunity
byly aktivní a aby spolu dokázaly komunikovat v široké základně členů.
Na prvním společném zastupitelstvu jsme přijali určité změny práce zastupitelstva, odsouhlasili rozdělení pracovních náplní zastupitelů. Zvolili jsme
dva místostarosty, což nebylo obvyklé. Můžeš trochu přiblížit práci zastupitelstva "po novu"?
Řada spoluobčanů se podivuje nad dvěma místostarosty. Ta myšlenka vychází ze skutečnosti, že práci pro obec děláme po zaměstnání a pokud ji máme
zvládat, je potřeba úkoly rozdělit mezi víc lidí. Ty jsi prosazoval myšlenku
jakéhosi tajemníka, který by zajistil kontinuitu po volbách. U tohoto řešení
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vidím problém v tom, že jestli chci o něčem rozhodovat, musím mít znalost
věci a musím mít problém do určité míry osahaný. Jinak tě můžu ubezpečit,
že tento postup není mezi obcemi našeho typu ojedinělý.
Oucmanice si získaly určitou prestiž především vysokou úrovní upravenosti
vesnice a bohatým kulturním životem. Aktivita místních spolků a některých
spoluobčanů toho byla základem. Co by měla obec podporovat, aby se obraz
a hodnocení dále zlepšovalo?
Vidím to v tom, co už jsem zmínil. Podporovat komunitní činnost, a tím
komunikaci mezi lidmi. Co jiného si přát, než aby spoluobčané měli dobrý
pocit, že spoluvytváří obec, podílejí se na rozhodování a že svou pomocí
pomáhají jejímu rozvoji. To znamená například, že pořádané akce podpoříme svou účastí. Samozřejmě dobře vím, že skutečností, které ovlivňují naše
konání, je moc.
Na závěr našeho rozhovoru vyslov své přání pro rok 2015, popřípadě na celé
čtyřleté volební období sobě i spoluobčanům. Jak by měla vypadat vesnice
za čtyři roky?
Všem přeji hlavně zdraví, spokojenost a rok 2015 lepší než ten předchozí.
Obci přeju dobré období a jestli za čtyři roky přibude aspoň jeden člověk hrdý
na svou obec, bude to znamenat, že jsme nezklamali.
Dovol, abych Ti poděkoval za to, že jsi byl ochoten vzít na svá bedra odpovědnost za fungování a rozkvět naší vesnice. Poděkování patří i Tvé paní Janě,
která Ti vytváří zázemí a navíc se stará o obecní webové stránky. Přeji Ti
jménem spoluobčanů i jménem svým pevné zdraví a hodně sil ke zvládnutí
náročné funkce starosty.
Petr Marek
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PROGRAM ROZVOJE OBCE V DALŠÍCH LETECH
Ve svém článku se pokusím rekapitulovat současný stav rozhodujících dokumentů důležitých pro rozvoj a fungování obce a nastínit plán aktivit v oblasti
investic, odpadového hospodářství, služeb, kultury a rozvoje meziobecní
spolupráce.
Program obnovy venkova
Dlouhodobý plán rozvoje obce byl aktualizován na veřejném zasedání zastupitelstva 25. 3. 2011 a je platný do konce roku 2015. V letošním roce budeme
ve spolupráci se spolky v obci a se zapojením všech spoluobčanů připravovat
dlouhodobý program rozvoje obce.
Rozpočtový výhled obce
Dokument, který charakterizuje finanční požadavky programu rozvoje obce
a rámcově upravuje možnosti především investičního plánování. Je platný
do konce roku 2015 a nový bude vypracován v souladu s novým programem
rozvoje obce.
Územní plán obce
Nejvýznamnější dokument, který upravuje podmínky pro další rozvoj obce
z pohledu nové výstavby na dobu 10 let. Náš územní plán byl aktualizován
a schválen v listopadu 2012.
Povolení k vypouštění odpadních vod
Důležitý dokument stanovující úroveň znečištění vod, které smějí opouštět naší
kanalizaci, kritéria znečištění, jejichž hodnoty nesmíme přesahovat. Jeho platnost končí 31. 3. 2015. Ubránit se požadavkům na výstavbu finančně náročné
čistírny odpadních vod znamená zlepšit současný stav. To je jeden z nejdůležitějších úkolů pro nejbližší období. Obec provedla analýzu vypouštění vod
z jednotlivých popisných čísel a bude projednávat se spoluobčany požadavky
na zlepšení stavu tam, kde nemají funkční septik, popř. čističku odpadních vod.
Smlouvy na vypouštění odpadních vod do kanalizace budou aktualizované.
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Požární řád obce
Pravidla pro zajišťování požární ochrany v obci, podmínky fungování zásahové požární jednotky a požární prevence a vzdělávání obyvatel. Požární řád
je aktuální.
Platné vyhlášky obce
• Vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
• Vyhláška stanovující podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů.
• Vyhláška stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.
• Vyhláška o místních poplatcích ze psů.
• Vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity.
• Vyhláška o místním poplatku za odstraňování komunálních odpadů.
• Vyhláška stanovující systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů na území
obce Oucmanice.
Všechny vyhlášky jsou dostupné na webových stránkách obce.
Investiční záměry obce
• Dokončení výstavby parkoviště u Obecní hospody.
• Dokončení výstavby skladu techniky údržby veřejných prostranství, elektroodpadu a ostatního materiálu.
• Vybudování nových chodníků mezi čp. 16 a 25 a před čp. 39 a tím dokončení sítě chodníků v obci a jejich postupná oprava.
• Opravy místních komunikací obnovou asfaltových povrchů.
• Oprava střechy budovy obecního úřadu a prodejny a výměna vstupních
dveří do prodejny.
• Zpracování investičního záměru pro bytovou výstavbu za rybníkem.
• Zřízení naučné stezky Oucmanice - Hrádníky - Hradiště - Oucmanice.
• Opravy kanalizační sítě.
Odpadové hospodářství
Budeme dále zlepšovat podmínky pro sběr, třídění a likvidaci odpadů v obci
se snahou zvyšující se náklady promítat jen v minimální míře do zvyšování poplatků. Pro rok 2015 udržíme cenu 350 Kč na osobu a rok. Po vcelku
dobrých zkušenostech minulého roku budeme pokračovat ve využívání
kontejnerů na bioodpad. S firmou Ekola bylo projednáno zřízení druhého
sběrného místa komunálního odpadu, plastů, skla a papíru na zpevněné ploše
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v blízkosti nové bytové zástavby. Méně příznivou informací pro spoluobčany je blížící se uzavření současné neoficiální skládky inertního materiálu
v Mládí.
Služby
Zásobování obce energiemi, plynem, elektrickou energií i pitnou vodou nevykazuje zásadní potřebu řešení problémů a lze ho kvalifikovat jako velmi dobré.
Dopravní obslužnost je posledních 25 let na stabilní úrovni. Autobusová
doprava zajišťuje dopravu dětí do ZŠ v Brandýse nad Orlicí a umožňuje
seniorům a lidem, kteří nepoužívají osobní auto, navštívit lékaře, poštu a jiné
nezbytné služby. Vzhledem k malému využívání linky jsme rádi za její zachování. Naším úkolem bude tento stav udržet.
Prodejna smíšeného zboží, pronajatá obchodnímu řetězci Hruška, je obcí
a krajem dotována celkovou částkou 60 tisíc Kč ročně. Vynikající nabídka
sortimentu zboží, nízké ceny a výborná obsluha vytváří podmínky pro spokojenost zákazníků. Obec bude i nadále tento obchod podporovat, budoucnost
však mají v rukou spoluobčané a jejich zájem nakupovat. Jen tak bude mít
společnost Hruška zájem v Oucmanicích zůstat.
Hospoda je hlavním kulturním stánkem naší obce. Zastupitelstvo každoročně investuje prostředky na opravy a zlepšování objektu. Poskytované služby
ale ne vždy odpovídají našim představám. Vlivů na kvalitu služeb je několik
a jedním z nich je i náš zájem a naše vnímání hospody. Naším úkolem je ve
spolupráci s nájemcem pracovat na zlepšení služeb a využití hospody.
Zdravotnické a sociální služby zajišťují pro naše obyvatele spádově zařízení
v okolních obcích. Obě tyto služby řídí a koordinuje krajský úřad. Naše obec
si je vědoma spoluodpovědnosti za rozvoj služeb v našem regionu a vyzvala
obce k připojení se k iniciativě nadačního fondu "S námi je tu lépe“ pro rozvoj nemocnice v Ústí nad Orlicí. Každoročně přispíváme a chceme i nadále
podporovat uvedený nadační fond.
Kultura a společenské dění v obci
Zastupitelstvo chce udržet stávající úroveň kulturního dění v obci. Kulturní
výbor ve spolupráci s Klubem seniorů bude navštěvovat spoluobčany při
životních jubileích 60, 70, 75, 80, 85 let a poté každý rok.
Budeme nadále pořádat řemeslný den v Oucmanicích. Poslední ročník proběhl 5. července na svátek Cyrila a Metoděje. Formát dne se neustále vyvíjí
a byli bychom rádi, kdyby se ustálil v tradiční obecní slavnost.
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Obec bude též podporovat kulturní a společenské aktivity jednotlivých spolků,
SDH, Klubu seniorů, mládeže, Dámského klubu a Sdružení přátel kapličky.
V oblasti vzdělávání budeme podporovat pokračování Virtuální univerzity
třetího věku.
V oblasti informatiky budeme i nadále vydávat Oucmanický zpravodaj a udržovat aktuální webové stránky obce.
Meziobecní spolupráce
Obec je zapojena do spolupráce v rámci Svazu měst a obcí České republiky,
Programu obnovy venkova, Mikroregionu Vysokomýtsko a Místní akční
skupiny Nad Orlicí. Prostřednictvím Mikroregionu Vysokomýtsko se podařilo získat dotační prostředky na úpravu kapličky, chodníků a výsadby. Přes
Místní akční skupinu byla získána dotace na opravu hasičské zbrojnice. Účast
v těchto společenstvích je pro budoucnost důležitá právě s ohledem na možnost čerpání dotačních prostředků.
Josef Pavlíček

STAVEBNÍ ČINNOST
Stavíme parkoviště u Obecní hospody a sklad techniky i materiálu obce
V roce 2013 rozhodlo zastupitelstvo obce připravit projekčně vybudování
parkoviště u Obecní hospody a při té příležitosti vybudovat sklad pro zahradní techniku nevhodně garážovanou v hasičské zbrojnici, čímž by se uvolnil
potřebný prostor pro uložení materiálu hasičů. Zároveň se jevila potřeba
zřídit sklad nebezpečného odpadu, pro který není v obci místo. Byli vybráni
projektanti, kteří měli za úkol připravit návrh řešení.
Projekt parkoviště a chodníku proti Čermákovým zpracoval ing. Cihlář
z Chocně a projekt skladu připravil ing. Mudruňka ze Sezemic. Rozpočet na
schválené projekty staveb byl 2,999 mil. Kč. Dne 23. 6. 2014 byla vyhlášena
soutěž na zakázku malého rozsahu, do které se z celkového počtu šesti oslovených dodavatelských firem přihlásily tři. Vybrána byla s nejnižší nabídnutou
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cenou 2,533 mil. Kč firma VaK Jablonné nad Orlicí, nám dobře známá jako
dodavatel pitné vody. Výstavbu skladu, jako subdodávku, zajišťuje firma
Trynkl ze Zderaze. Zemní práce zahájil zhotovitel 30. 9. 2014.
V průběhu podzimu se podařilo postavit hrubou stavbu skladu a komunikaci
včetně povrchu. V prosinci došlo vzhledem k vývoji počasí k přerušení prací.
V roce 2014 bylo proinvestováno 1 622 919 Kč. Do roku 2015 zůstává dostavba budovy skladu a dokončení zemních prací (úprava a zatravnění povrchů,
postavení a vysázení plotu, namalování čar pro stání a dosypání ostrůvků).
V rámci této stavby chceme opravit střechu skladu hospody a opravit stěny
hospody od parkoviště a od nového skladu.
Součástí této stavby je i stavba chodníku mezi čp. 25 a 16. Započetí této stavby
v roce 2014 se zkomplikovalo zdržením vydání stavebního povolení. Stavba
chodníku bude zahájena až po zimním období.
Josef Pavlíček
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ZE ŽIVOTA HASIČŮ V OUCMANICÍCH
První akcí Sboru dobrovolných hasičů bylo živé Člověče nezlob se. Soutěž se
uskutečnila za krásného počasí v sobotu 30. srpna 2014. Zúčastnila se čtyři
družstva. Vítězem se stalo družstvo Jany Minářové, na dalších místech se
umístila družstva Dušana Zítky, Jiřího Kršky a Hany Dostálové. Všem zapojeným patří poděkování.
Rybářské závody se uskutečnily 13. září 2014 za účasti 10 rybářů a 4 dětí. Bylo
uloveno 1 740 cm ryb, největší měřila 48 cm a nejmenší 15 cm. Umístění
mládeže: 1. Jakub Krška, 2. Michal Minář, 3. Jiří Krška, 4. Jakub Vincenc.
Umístění dospělých: 1. Milan Moravec, 2. Martin Gregor, 3. Aleš Tecl,
4. Vratislav Till. Odměnou byly drobné ceny. Poděkování patří organizátorům, především měřičce ryb Ivetě Krškové, která naběhala spoustu metrů
okolo rybníka při měření ulovených ryb.
Taktické cvičení se uskutečnilo v Jehnědí v pátek 17. října. Námětem bylo
pátrání po pohřešované osobě v prostoru mezi obcemi Sudislav a Jehnědí.
Na 1. adventní neděli 30. listopadu bratr Leoš Minář a sestra Jana Minářová
ozdobili žárovkami vánoční stromeček a napojili ho na veřejné osvětlení. Děti
pak stromeček ozdobily a společně s čekárnou a lípou byl rozsvícen. Jako
občerstvení byl podáván grog, medovina a pro děti čaj. Závěrem slavnosti
byla pořízena společná fotografie.
Člověče nezlob se - družstva
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Výroční valná hromada SDH se uskutečnila 6. prosince na sále Obecní
hospody. Byla ve znamení voleb výboru, starosty a revizní komise. Mladí hasiči a sestra Bára Olivová na housle za doprovodu učitelky z hudební školy paní Miluše Barvínkové připravili krátké, ale pěkné
kulturní vystoupení. Po vyslechnutí zpráv starosty sboru bratra Leoše
Mináře, velitele sboru bratra Jiřího Dostála, vedoucího kolektivu mladých hasičů, hospodáře a revizorů účtu, proběhly volby nového starosty
a členů výboru SDH. Starostou byl zvolen Leoš Minář a do výboru Jaroslav
Doležal ml., Jiří Dostál, Jan Džbánek, Jiří Krška, Jakub Pavlíček, David
Houdek, Jana Minářová a Ivana Michalcová. Revizní komise byla zvolena
ve složení Marta Dostálová, Zbyšek Houdek a Alena Michalcová. Děkujeme
starému výboru a novému přejeme hodně zdraví a úspěchů.
V sobotu 27. 12. se uskutečnil tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise dvojic.
Zúčastnilo se 12 dvojic s následujícím umístěním: 1. Zbyšek Houdek + Pavel
Vychytil, 2. Luboš Bäuchel + Tomáš Kozelský, 3. Martin Lásko + Tomáš Samek,
4. Jaroslav Eliáš + Jiří Dostál. V neděli pokračoval turnaj dětí, žen, a seniorů. Zúčastnilo se 11 dětí, 4 ženy a 2 senioři. Umístění dětí: 1. Libor Vorba,
2. Jan Suchánek, 3. Jakub Krška, 4. Matěj Vacek. Ženy: 1. Jana Minářová,
2. Iveta Kršková, 3. Ivana Huňáda,
4. Simona Gerčáková. Senioři:
1. Petr Marek, 2. Josef Hlávka.
Všichni účastníci obdrželi občerstvení a drobnou cenu.
Všem členům a příznivcům
hasičů i občanům podporujícím hasičské hnutí patří upřímné poděkování. Do nového
roku 2015 přejeme pevné zdraví
a dobrou spolupráci.
Turnaj stolní tenis - mládež

Josef Hlávka
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MLADÍ HASIČI VE 2. POLOLETÍ 2014
Nový ročník 2014 - 2015 jsme začali informační schůzkou s dětmi a jejich
rodiči, abychom věděli, které děti budou chodit na schůzky a jezdit na soutěže. Máme 16 mladších žáků, ale jsme rádi, když jich přijde na schůzku,
alespoň polovina. Schůzky máme v pátek a od září jsme trénovali na další
ročník hry Plamen - závod požárnické všestrannosti. Závod se konal 18. října
v Dolní Dobrouči. Sobotní ráno bylo plné očekávání, protože jsme odjížděli
na první závod hry Plamen. Počasí bylo podzimní s občasnými mraky a prosvítajícím sluníčkem. Startovali jsme ve složení Natálie Doležalová, Daniel
Michalec, Tereza Pötterová, Nikola Sedláková a Jiří Suchánek. Poprvé jsme
vyzkoušeli nové dresy, které nám pořídil Jaroslav Škop, děkujeme. Bohužel
nám však štěstí nepřinesli a odmítnutí dokončení úkolu ve zdravovědě nám
vystavilo distanc. Skončili jsme úplně poslední.

Soutěž Dolní Dobrouč

Rozsvícení stromečku

Na první adventní neděli jsme s dětmi, jako každý rok, ozdobili vánoční
stromeček. Potom jsme již připravovali malé vystoupení na Výroční valnou
hromadu. Před vánočními svátky 12. prosince jsme jeli na výlet do Chotovic
kde jsme si prohlédli vánoční světelnou výzdobu.
Od listopadu jsem začal směnovat a děti v zimním období stejně moc nechodí. Schůzky budou každý sudý týden až do doby, než půjdeme trénovat ven.
Do nového roku přejeme všem hodně zdraví a děkujeme.
Jiří Krška
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ČINNOST SENIORŮ VE 2. POLOLETÍ 2014
První velkou akcí, na které se spolupodílel Seniorský klub, byl Cyrilometodějský
den řemesel, konaný 5. července 2014. Zajišťovali jsme prodej vstupenek
a propagačních materiálů obce. Více jak 500 účastníků bylo velice spokojeno
a budeme si přát, aby se tato akce stala tradiční a přilákala do Oucmanic co
nejvíce návštěvníků.
Svatováclavský výlet se tentokrát uskutečnil v sobotu 27. září a náš klub byl
spoluorganizátorem výletu do Památníku Ležáky a staroslavné Kutné Hory.
Škoda, že této příležitosti nevyužilo více spoluobčanů.
Posvícenské posezení v Obecní hospodě se uskutečnilo v sobotu 25. října
2014. Hlavním odpoledním programem bylo divadelní představení klasické
pohádky Popelka v provedení divadelního ochotnického souboru Sokola
z Mostku. Posvícenské menu paní hostinské Gerčákové přispělo k celkově
dobré náladě.
Vánoční koncertní nedělní odpoledne jsme uspořádali v neděli 14. prosince.
Vystoupili v něm skupiny Barokset z Brandýsa, Marta a Pavel a Pěvecký sbor
Pohoda pod vedením Bohuslava Škraňky. Všichni byli vynikající a připravili
účastníkům příjemnou vánoční pohodu. Senioři sál i jeviště vyzdobili. Ze
vstupného bylo účinkujícím zaplaceno pohoštění.
V průběhu celého období jsme společně se zástupci obce navštívili a pogratulovali jubilantům Haně Truncové, Stáně Syrové a Josefu Čermákovi.
V nadcházejícím roce 2015 přejeme všem spoluobčanům pevné zdraví, dobrou náladu a všechno nejlepší.
Alena Michalcová

Koncert v Kapličce

Popelka z Mostku na posvícení
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STUDOVALI JSME KOUZELNOU GEOMETRII
Na první pohled se tato dvě slova vylučují. Když jsme po vzájemné dohodě
zvolili toto téma pro podzimní semestr našeho seniorského studia University
třetího věku, měli jsme trochu obavy.
Geomerie – slovo, které zní přísně a přesně a evokuje ne právě nejpříjemnější
zážitky ze školních lavic. Kouzelná naproti tomu slibuje zábavu, zážitek, něco
příjemného. Byla to výzva, a tak jsme „do toho šli“.
Názvosloví a definice, kterými bylo třeba začít, nás trochu vylekaly. Vedle
známých termínů jako je kruh, či koule, jsme se potýkali s různými řezy těles,
kdy vznikají útvary jako elipsa, parabola, hyperbola, zlatý řez. Hlavně pak
bylo zajímavé, jak se s nimi setkáváme a využíváme jich v praxi. Bylo toho
věru dost, takže jsme odcházeli domů se smíšenými pocity.
Brzy se pro nás začalo odvíjet to kouzelné. Vzpomněli jsme si znovu na školu,
na zapomenuté vzorečky, které jsme najednou pochopili úplně jinak, než jen
nucené nezáživné biflování. Toto už bylo o něčem jiném. Nádherná architektura staveb, navrhovaných a stavěných s láskou a přesností, se smyslem
pro účelnost, ale i krásu, důmyslné zdobení, ornamenty, mozaiky, nespočet
variací a vzorů, které přilákají oči, a my obdivujeme, jak to vše v dávnověku
dokázali. Pomáhalo právě praktické užití geometrie, bez níž by to vše nebylo
možné. Spousta krásných šperků, vitráže, zdobení šatů, krajky, kde všude
pomáhá právě naše dříve obávaná geometrie. Setkáváme se s ní v každodenním životě, aniž bychom si to uvědomovali.
Z tohoto semestru si odneseme mnoho nového. Změnil nám i náhled na svět.
Jak už to bývá v lidské povaze, často se bojíme předem a ono se to pak nakonec ukáže být obohacujícím a krásným.
Marta Bustová a Pavel Pichner
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OUCMANICKÁ MLÁDEŽ V ROCE 2014
Oucmanická mládež funguje již nějakou dobu. Dříve neoficiálně ze své vlastní iniciativy a nadšení a v součastné době už i jako oficiální spolek této vesnice. A jako každý rok se podílí a zajišťuje několik akcí pro zdejší občany i širší
veřejnost. Z roku 2014 stojí za zmínku tradiční pálení čarodějnic, zajištění
občerstvení na Dni řemesel a Mikulášská nadílka.
Pálení čarodějnic je pro nás již srdeční záležitost a hlavně velká tradice. Ty,
které se konaly v roce 2014, byly opravdu vydařené. Počasí nám přálo, jak
při stavění hranice, tak i při samotné akci, což přilákalo spoustu návštěvníků (doufáme, že i spokojených). Nejtěžším úkolem je vždy postavit hranici
a hlavně na ní sehnat dřevo. S tímto úkolem nám opět pomohl pan Marek.
Díky této spolupráci byla hranice znovu vysoká a krásně hořela. Také tímto
děkujeme spoluobčanům, kteří nám pomáhali se zapalováním.
Na Dni řemesel jsme se podíleli přípravou a zajištěním občerstvení. Byl to pro
nás náročný úkol a zároveň jsme si vyzkoušeli spolupráci na zajištění opravdu
velké akce. Účast byla obrovská, a proto se snědlo a vypilo téměř vše, co jsme
měli připravené. Věříme, že účastníci, kteří si u nás zakoupili něco k jídlu či
pití, byli také spokojeni, stejně jako my.
Poslední činností Oucmanické mládeže v roce 2014 byla Mikulášská nadílka.
Na pomoc jsme si zavolali zástupce nebe a pekla v podání anděla, Mikuláše
a několika protřelých čertů, kteří navštívili rodiny s dětmi v Oucmanicích.
Čertům děti slíbily, že budou hodné a anděl s Mikulášem je za to odměnili.
Pořádání akcí je pro nás vždy příležitostí se sejít. Doufáme proto, a přejeme si, aby nám i nadále vydrželo
nadšení pro pořádání takovýchto akcí
a hlavně i parta lidí, která se na všem
podílí, protože bez lidí, které to baví,
by to nešlo. Patří jim proto velký dík.
Zároveň bychom byli velice rádi, kdyby
se do naší činnosti zapojili i další mladí
z naší obce.
Jan Džbánek a Lucie Martincová
Pálení čarodějnic
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CO NOVÉHO V DÁMSKÉM KLUBU
Od září opět cvičíme jógu na Sudislavi. Cvičení je v pondělí od sedmi hodin
v sále hospody. Z Oucmanic vyjíždíme ve tři čtvrtě na sedm od prodejny.
Kdybyste měly zájem, tak se ozvěte a můžete jezdit s námi. Po cvičení se pak
scházíme na čaj, vždy u jedné z nás, abychom mohly probrat všechna důležitá
témata a novinky.
První říjnový víkend jsme měly výjezdní zasedání na hradě Svojanov
u Poličky. Cestou jsme si prohlédly Poličku, krásné město se zachovanými
hradbami. Na hradě Svojanov jsme si prošly venkovní prohlídkovou trasu
a po ubytování jsme navštívily i kostel a městečko v podhradí. Hrad je opředen spoustou strašidelných pověstí, nám se ale nic nestalo. V neděli jsme byly
na prohlídce interiérů, kde se snoubí empír a gotika, což je velmi neobvyklá
kombinace. Pokud jste na Svojanově nebyli, tak vřele doporučuji návštěvu.
Hrad v roce 2013 prošel rozsáhlou rekonstrukcí a stojí za to ho vidět.
Jsme otevřená skupina, takže pokud se k nám chcete připojit, budete vítány.
Přeji krásný a úspěšný rok 2015!
Milena Čermáková

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 7. září 2014 se uskutečnilo ve společenské místnosti Obecního
úřadu v Oucmanicích tradiční vítání nových oucmanických občánků.
Jednoho chlapce Maxima Lagutina
a dvě děvčátka Marianku Punovou
a Rozárku Opatovou s rodiči přivítal v příjemném prostředí Míra
Míkovec. Slavnostní atmosféru
spoluvytvářel Zdeněk Jireček na
varhany a o hezké kulturní vystoupení se postaraly děti Mateřské
školy v Jehnědí pod vedením paní
učitelky Martincové.
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Pan starosta ve svém proslovu přivítal děti a popřál jim i rodičům šťastný
a radostný život. Malý dárek dětem, kytička maminkám a fotografie od mistra
Karpíška měly umocnit vzpomínky na tento významný den.
Petr Marek

NOVINKY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ?
Svozová firma Ekola České Libchavy nebude v roce 2015 zvyšovat ceny.
Obec tak může zachovat ceny za likvidaci odpadů pro občany stejné jako
v roce minulém přesto, že došlo ke zvýšení nákladů na svoz bioodpadu, který
pro nás zajišťuje firma Horáček ze Slatiny. Povinnost vytvořit podmínky pro
likvidaci biodpadu minimálně v období od 1. 4. do 30. 10. nám nově ukládá
legislativa s platností od 1. 1. 2015.
Svoz komunálního odpadu bude zachován ve čtrnáctidenních intervalech, dle
stávajícího harmonogramu. V lednu 2015 budou vybírány poplatky a povinností majitelů popelnic je nejpozději do 31. 3. 2015 nalepit platné známky na
popelnice, jinak nebudou po tomto termínu vyvezené.
Plasty jsou odváženy jedenkrát měsíčně a to od středy 7. 1. 2015. Kontejnery na
plasty byly upraveny tak, aby se do všech mohly umístit i obaly větších rozměrů.
Sklo se bude odvážet jednou za čtvrt roku.
Sběr kovového odpadu bude tradičně zajišťován ve spolupráci se SDH
v Oucmanicích.
Nebezpečný odpad bude vybírán dvakrát ročně s tím, že ho je možné odevzdat
po domluvě individuálně. Staré elektrospotřebiče je však vhodné při nákupu
nových nechat u prodejce - nemusíme nést náklady na jejich likvidaci.
Pro objemný odpad bude přistaven velkoobjemový kontejner na jaře.
Od jara 2015 se plánuje zřízení druhého sběrného místa (plast, sklo, papír) na
vydlážděném prostoru u odbočky k nové zástavbě v Oucmanicích.
Chci poděkovat všem spoluobčanům, kteří řádně třídí odpad a udržují pořádek na místech sběru. Bylo pro nás též příjemné slyšet od zástupců Ekoly, že
úroveň a systém likvidace odpadů v Oucmanicích je na velmi dobré úrovni.
Je na nás jaké prostředí si budeme vytvářet a jak se nám zde bude žít.
Zbyšek Houdek
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KRAVÍN A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V posledním čísle Oucmanického zpravodaje jsme se v rubrice Oucmanické
vejšplechty dotkli, možná trochu necitlivě, v té době dosti aktuální problematiky tzv. "vůně domova". Ta nepříjemně ovlivňovala obyvatele především
v nově budované Jižní stráni obce. Velká vedra v červnu a červenci a povětrnostní podmínky způsobovaly především ve večerních hodinách šíření silného zápachu od kravína, které se projevovalo v úzkém pruhu nové zástavby.
Nikdo v té době nebyl schopen určit hlavní příčinnou souvislost, zda je to
vliv přepouštění a míchání kejdy, zápach z chlévů nebo hnojiště nevhodně
umístěného vedle kravína. Kdo zná provoz v kravíně ví, že je tam pořádek
a nedošlo k žádným významným technologickým změnám. Vliv na okolí by
měl být minimální.
Obec vyvolala jednání s vedením družstva za účasti obyvatel inkriminované části
Oucmanic, se snahou hledat řešení a předejít tomuto stavu v budoucnu. Za účasti
předsedy Zdeňka Burdy byla dohodnuta některá opatření. Na jaře letošního roku
se uskuteční výsadba vhodného zeleného pásu na šířku celého objektu kravína.
Odborná firma technicky dořeší přepouštění kejdy do jímky tak, aby bylo možno
zakrýt koncovku kanalizační trasy, především v letním období.
Celkový stav vlivu kravína bude dále sledován a vyhodnocován. Další společné jednání se uskuteční při vzniku problémů, nejpozději do 30. 6. 2015.
Všichni víme, že určitý vliv kravína v průběhu roku musíme respektovat,
nelze však připustit, že vůči silnému zápachu, který znepříjemňuje život
našim spoluobčanům, budeme nečinní. Pokud je vůle, pak i těžko řešitelné
problémy mají řešení.
Petr Marek
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ZAJÍMAVOSTI Z PALETY
V roce 2014 se zde vystřídalo 972 dětí na 35 pobytových programech. Dalších
1 391 dětí přijelo na nějaký z našich krátkodobých programů. Pro veřejnost
se uskutečnilo 12 akcí ve formě přednášek či workshopů. O prázdninách proběhlo pět táborů pro rodiče s dětmi.
I 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. Dalším naším záměrem je návrat do roku 1900 a obnovení ovocného
sadu v části pozemku.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kdo nás v roce 2014 jakýmkoliv způsobem
podpořili. Děkuji zvláště těm, kdo u nás aktivním způsobem tráví svůj volný
čas – paní Anně Hlávkové a pánům Josefu Hlávkovi, Leoši Minářovi a Jiřímu
Krškovi.
Miroslav Míkovec

Statek v roce 1900
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BRANDÝS JAKOBY
V září 2014 proběhly v Brandýse nad Orlicí oslavy 450 let od narození
nejvýznamnějšího brandýského rodáka Karla staršího ze Žerotína, který
byl jedním z nejvzdělanějších šlechticů své doby a který byl po několik let
moravským zemským hejtmanem. Byl vychován v českobratrské víře a stal
se ochráncem Jednoty bratrské na Moravě. Ve složité době pobělohorské se
Žerotínovo panství v Brandýse stalo útočištěm bratrských duchovních a od
roku 1622 zde pobýval Jan Amos Komenský, který v té době napsal jedno ze
svých neslavnějších děl, Labyrint světa a ráj srdce.
Zúčastnil jsem se většiny průvodních akcí oslav a přiznám se, že jsem
s nesmírným zájmem a především pokorou přijímal informace o osobnosti naší historie, jejíž osud je tak významně spojen s Brandýsem. Medailon
v koncertním provedení Štěpána Raka a Alfréda Strejčka byl, jako vždy, nezapomenutelným zážitkem pro každého účastníka. Karlu staršímu ze Žerotína
jsme se mohli poklonit u nově upraveného pomníčku, umístěného v místech
bývalé hrobky a bratrského kostelíka. Největším a velice milým překvapením byl křest nové publikace o Brandýse, jejímž autorem je Jaroslav Hubený
a která nese název "BRANDÝS jakoby".
Poznám nejznámější dílo o Brandýse od Břetislava Kadlčíka "Děje a paměti Brandejsa nad Orlicí" z roku 1886, který nezapomenutelným způsobem
a přitom badatelsky hodnotně popsal historii tohoto městečka. Byl jsem velice
zvědavý, co nového se dozvím. Jak se na Brandýs dvacátého a jedenadvacátého století dívá brandýšťák, jak cítí současný stav, jaký přístup volí. Chce být
pokračovatelem Kadlčíka, popřípadě kronikáře Porše? Byl jsem trochu skeptik a nevěřil jsem, že kniha může rozjasnit můj smutný pohled na Brandýs,
především v porevolučním období.
Opak se stal pravdou. Na 350 stránkách jsem se dozvěděl velké množství, pro
mne nových informací, které jsou podány nesmírně čtivou formou, doprovázené zajímavými fotografiemi historickými i současnými. I když je celkový
dojem podbarven pocity autora, zdá se mi, že pohled na Brandýs z jeho pera
je nesmírně objektivní. Věřím, že posoudíte sami.
V úvodu se snaží odpovědět na otázku proč Brandýs jakoby? Cituji: "Termín
"jakoby" znamená, že všechno je relativní a zpochybnitelné. Brandýs je jakoby městem a z pohledu počtu obyvatel jakoby vesnicí, jakoby má hrad, ale je
to spíš zřícenina, jakoby má zámek, ale je to... Jakoby má své lázně, ale je to
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rehabilitační ústav, jakoby sokolovnu, ale neslouží ani jako tělocvična, jakoby
mělo labyrint, ale není to spíše bludiště? "Městečko na dlani" jakoby mělo
řadu vyhlídek, ale jaksi z nich chybí výhled. Jakoby dnes chyběly osobnosti,
kterými Brandýs oplýval dříve. Jakoby toto sídlo bylo na rozpacích, zda patří
mezi města šumná anebo ošumělá. Jakoby mělo pověst města kulturního,
ale tolik nekvete. "Jakoby tady snad chcíp’ pes!", je jedno z oblíbených úsloví,
které si někteří jeho obyvatelé přiznávají. Jakoby nic nebylo takové, jak se zdá.
Jakoby byl Brandýs plný mámení a paradoxů. Přes všechna negativa, občas
i zdánlivá, je to mimořádné město, které za výjimečnou pozornost stojí.
Odpovědi na tyto otázky přináší knížka, která by neměla chybět v našich
knihovnách.
S úctou k autorovi
Petr Marek

GLOSY K VYSOKÉ POLITICE ROKU 2014
V zápisech do obecní kroniky jsem několikrát konstatoval, že události vrcholné
politiky ovlivňují život v obci málo nebo vůbec – naštěstí. I rok 2014 přinesl
mnohá očekávání a také mnohé otazníky, u kterých teprve delší čas ukáže,
zda se příslušná věc vyvíjí podle představ občanů ku prospěchu, nebo zda se
zařadí k populistickým slibům, zvyšujícím zadlužení státu.
Politické události roku 2014 započaly v podstatě již v srpnu roku 2013, kdy
poprvé v historii českého parlamentarizmu Poslanecká sněmovna rozpustila
sama sebe. Důvodem bylo zejména přinucení prezidenta Zemana k tomu, aby
musel jmenovat vládu, vzniklou z předčasných voleb a nemohl tak neomezeně nechat vládnout vládu, kterou si najmenoval sám, jako vládu úřednickou.
To se podařilo, volby proběhly a po volbách byla ustavena koalice stran ČSSD,
Hnutí ANO a KDU-ČSL. Občané svojí vůlí doslova odstřelili bývalou koalici
ODS, TOP 09 a Věcí veřejných (později hnutí LIDEM Karolíny Peake), která
byla nepopulární svými, někdy možná necitlivými reformami. Některé klady
ji však nelze upřít. Díky reformám a úsporám přežila ČR světovou krizi bez
větší úhony, začaly se stíhat velké korupční kauzy, což dokonce dostihlo
i samotného premiéra Nečase, a byla snaha řešit dlouhodobě potřebné věci,
např. důchodovou nebo zdravotní reformu.
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Nová koalice vsadila ve vztahu k občanům na některé populární kroky, např.
zvýšení důchodů, zrušení zdravotnických poplatků, znovuzavedení daňových
zvýhodnění pracujících důchodců, snížení DPH na některé výrobky (knihy
apod.). To je jistě pro občany pozitivní zpráva. Zbývá jen dodat, kde na to stát
vezme. Zrušení zdravotnických poplatků znamená snížení příjmů zdravotnictví o 5 mld. Kč, zvýšení důchodů 1 mld., daňové úlevy více než 2 mld. To
vše musí stát jiným vzít. Ti jiní mají být především živnostníci, na které vláda
chystá elektronickou evidenci tržeb a tudíž i vyšší výběr daní.
Zdá se, že se vláda zaměřuje na nesprávná místa. Živnostníci možná nepřináší velký daňový příjem, ale také stát nic nestojí. Sami si shání zakázky, nejsou
chráněni zákoníkem práce, kolektivní smlouvou apod. jako jiní zaměstnanci.
Jejich život není rozhodně jednoduchý a pokud bude vláda vymýšlet další
biče, jednoduše ukončí živnost a půjdou na pracovní úřad a vyplní žádosti
o podporu. Vláda nemluví o snižování počtu úředníků, omezení byrokracie,
omezení státních výdajů, ale chystá se na živnostníky. To je špatná správa pro
všechny, s výjimkou právě byrokratických úředníků. Spolu s tím, že se zastavily prakticky všechny reformy je to negativní dopad pro celou společnost,
aniž si to teď uvědomujeme.
Velkou otázkou je i stále vzrůstající obliba Hnutí ANO a jeho lídra Andreje
Babiše, který je jeden z největších podnikatelů v ČR a zároveň ministr financí. Andrej Babiš ze sebe setřásl podezření ze spolupráce s StB, bohužel za
pomoci svědků, kteří sami členy StB byli, takže věrohodnost rozhodnutí je
velmi malá. Firmy skupiny Agrofert, kterou ministr financí vlastní, dluží státu
25 mld. Kč a představa, že Andrej Babiš nevyužije ani zčásti své funkce
k tomu, aby svým firmám usnadnil situaci, je zřejmě naivní. S průnikem
podnikání a politiky jsou ve většině případů velmi špatné zkušenosti. Stačí
se podívat do Itálie, kde dlouholetý premiér Silvio Berlusconi byl současně
mediálním magnátem. Díky svému finančnímu vlivu zastával funkce ministerské, premiérské i poslanecké, ale také stál více než dvacetkrát před soudem
a jeho činnost a aféry, včetně daňových úniků, řeší italské soudy dodnes.
Jak vidno, toho kdo se zajímá o velkou politiku, čeká mnoho pozoruhodných
a zajímavých událostí a nám nezbývá než doufat, že život naší obce bude
záležet především na schopnostech jejích obyvatel, nikoliv na politické reprezentaci, ať je jakákoliv.
Jiří Oliva, kronikář
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SVATOVÁCLAVSKÝ VÝLET
Obecní úřad ve spolupráci s Klubem seniorů uspořádal již třetí svatováclavský výlet. Nebylo to přímo na svátek svatého Václava, ale v sobotu 27. 9.
2014, tedy o den dříve, vzhledem k plánu navštívit svatováclavské vinobraní
v Kutné hoře.
Odjezd byl stanoven na 8 hodin od zastávky u rybníka. Všichni přihlášení se
dostavili a tak se mohlo vyrazit. Spoluorganizátorkou zájezdu byla paní Věra
Schmittová z Chocně, která nám sdělila mnoho zajímavostí o místech, které
jsme navštívili.
První zastávkou byl památník
obětem vypálené vesnice Ležáky.
Památník je věnován tragické
události ze dne 24. 6. 1942, kdy
nacisté obec Ležáky vyhladili. Její
obyvatelé zaplatili svými životy za
objevení tajné vysílačky Libuše,
patřící parašutistům pověřených atentátem na Heydricha.
Na místech původních domů
dnes stojí památníčky označující
Ležáky
číslo popisné a rodinu, která tu
žila. Největší stavbou je budova
památníku, ve které jsme zhlédli dokumentární film o Ležácích, ale také
repliku vysílačky Libuše, z níž byly odesílány depeše do Londýna. Expozice
je doplněna fotografiemi bývalých obyvatel a vypálených domů, v nichž žili.
Vesnici tvořilo 9 stavení a nejstarší, a zároveň největší, stavbou byl ležácký
mlýn, kde se ukrýval telegrafista Potůček, který obsluhoval tajnou vysílačku.
Dalším cílem výletu bylo historické město Kutná Hora, jehož počátky sahají
do 13. století a je spojeno s těžbou stříbra a s rozvojem peněžního hospodářství. Kutná Hora byla v době své slávy nejdůležitějším českým městem hned
za královskou Prahou. Je zde řada velice hodnotných památek, o čemž svědčí
i fakt, že město bylo v roce 1995 zapsáno na seznam světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO.
Po příjezdu do Kutné Hory jsme se vydali na prohlídku města s průvodkyní,
která nám sdělila mnoho zajímavostí o historii města. Další zastávkou byla
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prohlídka chrámu svaté Barbory a následně Vlašského dvora, kde bylo možné
zhlédnout ruční výrobu mincí. Oběd byl zajištěn v restauraci U varhanáře
a z terasy, kde jsme obědvali, byla pěkná vyhlídka na město.
V tento den probíhaly v Kutné Hoře na Palackého náměstí Svatováclavské
slavnosti. Ač název zní historicky, historická akce to není, vystupuje tu řada
hudebních a divadelních skupin. Na staročeském a řemeslném trhu je možno
zakoupit řadu výrobků, nechybí zde ani atrakce pro děti. V neposlední řadě
můžete ochutnat speciality místní kuchyně a zapít to lahodným burčákem
nebo pivem.
Na stanovený čas odjezdu se všichni účastníci výletu sešli u autobusu a mohlo
se vyrazit na cestu domů. Znaveni celodenním programem jsme cestu domů
většinou prospali, a tak rychle uběhla.
Výlet se vydařil a myslím si, že většina účastníků se už těší na výlet příští.
Snad je nutné ještě podotknout, že by mohla být větší účast. Ale co, kdo nejel,
může se jen mrzet.
František Motl

Svatováclavský výlet Kutná hora
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Zastupitelstvo na bojišti u Slavkova a ve Vracově
Zastupitelé se svými partnery, kteří měli výlet jako poděkování za trpělivost,
podporu a toleranci, se vypravili při příležitosti ukončení našeho mandátu na
výlet k památníku bitvy u Slavkova a na pravé moravské krojované hody do
města Vracov na jižní Moravě.
Termín jsme díky pevnému datu hodů měli daný, počasí tak jisté nebylo.
Když jsme v sobotu ráno 18. října vyráželi z Oucmanic do mlhy, tak jsme
nevěděli, jak se počasí vyvrbí. Naštěstí byla naše přání vyslyšena a byl krásný
slunečný den, ideální výletní počasí.
Památník slavné bitvy tří císařů se nachází na Prateckém kopci. Je to známá
monumentální Mohyla míru, která se tyčí nad okolím jako němý svědek
jedné z nejkrvavějších bitev 19. století, aby shlížela na pole, která byla prosáklá krví padlých a zraněných vojáků. Mohyla byla vybudována v letech 1910
– 1912 v secesním slohu a jejím architektem byl Josef Fanta, jehož známou
stavbou je budova Hlavního nádraží v Praze. V muzeu je nová multimediální
expozice bitvy, velice zajímavá a působivá, zpracovaná s použitím nejnovějších technologií.
Po obědě ve Slavkově jsme se již vydali do města Vracov, kde v jednu hodinu
začaly hody. Jsou to největší krojované hody v České republice, bylo na nich
okolo šesti set krojovaných, převážně místních účastníků. Hody začínaly
před městským úřadem, kde hodový průvod požádal představitele města
o povolení ke konání hodů. Po jejich povolení šel hodový průvod k mladému
stárkovi, což je svobodný mládenec. Před jeho domem nejdříve průvod s kapelou zazpíval a stárek jim potom odpověděl a zatančil. Pak pohostil hodovými koláči a vínem
a v čele průvodu vyšel za stárkou, což byla jeho svobodná
dívka. Před jejím oknem stárek
zazpíval a stárka mu zpěvem
v okně odpověděla. Pak chasa
hodila stárka oknem ke stárce a stárek se stárkou vynesli
Zastupitelstvo ve Slavkově
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věnec, který museli během celé hodové zábavy hlídat před nekrojovanými a
přespolními. Před stárčiným domem se zpívalo a tančilo. Pak se celý průvod
přesunul do sokolovny, kde byla večer hodová zábava.
Hody žilo celé město. Byla tam i spousta pouťových atrakcí, stánků s jídlem
a podobně.
My jsme po průvodu jeli do nedalekého Bzence na prohlídku sklepů a ochutnávku vína do Zámeckého vinařství Bzenec. Měli jsme štěstí na pana průvodce, byl to bzenecký zastupitel a bývalý obyvatel Vracova, takže jsme dozvěděli
spousty zajímavých i zákulisních informací. V podzemí jsme viděli různé
fáze výroby vína a bylo to velmi poučné. Na závěr prohlídky jsme ochutnali
několik vzorků z vinařství a vína mají opravdu výborná.

Vracovské hody

Ve Vracově už nás čekala pravá moravská hodová zábava. V sále sokolovny
hrála místní dechová hudba a v sálku potom cimbálovky. Na hodovou zábavu
se některé dívky převlékly do lehčího tanečního kroje, který se od běžného
lišil nejen materiály, ale i barvami. Zábavu jsme si užili, většina si dobře zatančila a všichni jsme si udělali exkurzi do moravského folklóru a tradic. Bylo
opravdu zajímavé vidět, že jdou tradice udržet stále živé a že díky mladým
lidem, kteří je stále udržují, zůstanou i pro další generace.
Milena Čermáková
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KNIHOVNA V OUCMANICÍCH
Naše knihovna byla založena v roce 1910 na návrh pana Františka Pavlíčka z
čp. 37. Je to asi jedna z nejstarších nepřetržitě fungujících knihoven v okolí.
Pan Pavlíček byl také prvním knihovníkem a knihy půjčoval doma.
V roce 1928 byla postavena budova pro potřeby hasičského sboru a v podkroví byla kampelička, kde se knihy půjčovaly. Po dokončení stavby nového
národního výboru v roce 1974 byla knihovna přestěhována do samostatné
místnosti, kde funguje dosud.
Knihovní fond je rozšiřován, z původních asi 460 knih v šedesátých letech na
současných asi 1 100 knih všech žánrů, a uspokojí návštěvníky kterékoli věkové kategorie. Knihovna je napojena na střediskovou knihovnu v Brandýse nad
Orlicí. Ta nám poskytuje výměnné soubory, můžeme vybírat z dalších 300
titulů. Půjčujeme měsíčník National Geographic - českou verzi světoznámého
časopisu se zajímavými reportážemi z různých oblastí.
V případě potřeby funguje meziknihovní výpůjční služba - seženeme tituly,
které nemáme k dispozici stále u nás.
Knihovnu využívá 25 až 30 občanů, kteří si vypůjčí za rok 500 až 600 titulů.
Všechny služby knihovny jsou bezplatné. Knihy se půjčují každé pondělí od
17 do 18 hodin. V tuto dobu je také veřejně přístupný internet. Seznam našich
knih i výměnného souboru je na internetových stránkách www.oucmanice.cz
nebo www.knihovnaoucmanice.wz.cz.
Na vaši návštěvu se těší knihovnice Emilie Čermáková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významná životní výročí ve 2. pololetí 2014 oslavili: 60 let Hana Truncová,
Stanislava Syrová a Josef Čermák, 75 let Marie Suchánková.
Všem oslavencům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životního
optimismu.
Narození dětí: Tobias Oliva se narodil 24. 10. 2014 Martině a Petru Olivovým,
Antonín Houdek se narodil Radce a Petru Houdkovým.
Přejeme hodně štěstí.
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OUCMANICKÉ VEJŠPLECHTY OUVEJ
Nová obecní vyhláška k volbám
Podle našich informátorů se připravuje nová převratná vyhláška upravující
volby do zastupitelstva v obci. Podrobili jsme je za vás křížovému výslechu,
a jak jsme koupili, tak prodáváme.
Proč vyhláška?
Zatímco celorepublikově stoupá počet kandidátů do zastupitelstev obcí,
v Oucmanicích sledujeme sestupnou tendenci, každé volby ubudou dva kandidáti. Pokud by tento trend pokračoval, bude v roce 2030 mínus jeden kandidát. Pokud tedy chceme samosprávu, je nasnadě, že s tím musíme něco dělat...
Co konkrétně?
Už od roku 2018 budou všichni občané automaticky kandidovat do zastupitelstva.
Všichni? Bez výjimky?
Zatím to vypadá, že výjimku dostanou ti, kdo řádně vykonávali mandát
zastupitelů v minulém volebním období a doživotně starosta. Ti kandidovat
mohou, ale nemusí. Výjimku dostane i ten, kdo přinese potvrzení od doktora,
že se nedožije konce volebního období. Dále se zvažuje možnost vyškrtnutí
z kandidátní listiny za finanční kompenzaci, zatím se částka pohybuje kolem
pěti metrů opravené komunikace.
Jedna věc je sepsat vyhlášku, ale jak to bude s její vymahatelností? Prý se za tím
účelem staví za hospodou obecní šatlava...
Vymahatelnost práva je vždy oříšek a abychom si na něm nevylámali zuby,
počítá vyhláška jak s pozitivními, tak represivními pobídkami. Například ten,
kdo odmítne kandidovat, bude mít zakázáno kritizovat jakékoliv rozhodnutí
obce na akcích pořádaných obcí a hlavně v obecní hospodě. Nekandiduješ?
Zůstaň a konzumuj doma! To ale není zdaleka všechno. Nekandidátům nebude umožněno vypouštět splašky do obecní kanalizace, budou muset nakupovat jinde, než v obecním krámu a jako postih ze všech postihů nejstrašnější,
nebudou dostávat tento zpravodaj.
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A nezdá se vám, že je to diskriminační?
Nezdá, nám naopak přijde, že je to reciproční. Ty kašleš na obec, obec kašle
na tebe. Teda ohledně těch splašků bychom to mohli nazývat i trefněji, ale to
je nepublikovatelné.
Jak je to s tou obecní šatlavou?
Žádná nebude. Za hospodou se staví domov důchodců s pečovatelskou službou. Je určen toliko pro vysloužilé starosty, jako taková odměna za jejich práci
pro obec.
Nebojíte se, že se do zastupitelstva dostanou nekalé živly?
Tak to tedy rozhodně ne, v obci žijí jen samí slušní lidé a každý by mohl z
fleku dělat v zastupitelstvu. Jen jsou skromní, nikam se necpou nebo čekají,
až je někdo osloví, nechají se přemlouvat nebo je prostě pohodlnější nekandidovat. Zatím.
Jak bude podle vás probíhat předvolební boj?
Bude to trochu obrácené a velmi angažované. Každý bude každého přesvědčovat, aby ho nevolil a je dost možné, že dojde i na protislužby a uplácení.
Ten, kdo si včas nezajistí nepodporu, bude zvolen.
Děkujeme za vaše informace. Spoluobčané mají čas se na příští volby dobře
připravit.
Redakce OZ

Řešení dopravní situace v Oucmanicích
Dopravní situace v Oucmanicích je pod vlivem rostoucího provozu na
pozemních komunikacích velmi komplikovaná a dokonce nebezpečná, protože v obci došlo už i k dopravním nehodám. Minulé zastupitelstvo několikrát
jednalo s Odborem dopravy Pardubického kraje o potřebě výstavby několika
kruhových objezdů v obci, vždy však bezvýsledně. Krajští úředníci poukazovali na to, že Oucmanice již jeden kruhový objezd mají. Tím byla myšlena část
obecní komunikace odbočující ze silnice 3. tř. 4048 u čp. 20 a vyúsťující na
silnici š. tř. č. 4049 u čp. 9. Pomocí této komunikace lze totiž část obce skutečně do kruhu objet. Tento lichý argument byl definitivně vyvrácen odbornou
expertýzou prof. ing. Dobroslava Příkopa, Dr.Hc. z Dopravní fakulty ČVUT
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v Praze, kterou obecní úřad zadal. Studie jednoznačně konstatuje, že zmíněná komunikace nese všechny znaky obchvatu a proto nemůže být kruhovým
objezdem, nicméně právě na obchvatu se kruhové objezdy ve světě zřizují. To
staví problém do zcela jiného světla a zdá se, že i krajští úředníci povolují pod
tíhou tohoto argumentů. Pro začátek by v obci přicházeli v úvahu 3 kruhové
objezdy a to u čp. 49, čp. 9 a mezi čp. 27 a čp. 47. Oříškem zůstává složitá křižovatka na návsi u rybníka, která je podle prof. Příkopa jasným příkladem s
potřebou mimoúrovňového křížení. Příslušný projekt je ochoten vypracovat.
Na tento projekt musí občané ještě chvilku počkat, avšak kruhové objezdy by se
měli začít stavět napřesrok, po letošní projektové přípravě. Stavby budou financovány z operačního programu rozvoje venkova, ale kvůli vysokým nákladům
budou muset přispět i občané. O výši příspěvku se bude teprve jednat.
Redakční rada

MOJE CESTOVÁNÍ PO IRSKU
Někdy v březnu jsem si uvědomila, že se za rok tou dobou budu učit k maturitě a že bych nejspíš měla trochu hnout se svojí angličtinou. Pár let nazpět
jsem byla na jazykových kurzech, ale byly to vždy dva týdny a navíc s bandou
Čechů. Tentokrát už jsem chtěla, aby ten výlet měl větší vzdělávací dopad,
proto jsem se rozhodla vyjet sama na měsíc do Irska.
Po posledním plzeňském pivu
a melodramatickém rozloučení
s rodiči jsem na letišti Václava
Havla prošla celní kontrolou a
najednou byla sama. Na celý
další měsíc. Let jsem zvládla v
pořádku, kufr se nezatoulal a
hned za bezcelní zónou na mě
čekal usměvavý zaměstnanec
školy, který mě odvezl do městečka Bray, vzdáleného cca 30
minut od Dublinu.
Destilérka Jameson
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Ne nadarmo se Irsku říká smaragdový ostrov. Pršet tam může začít naprosto
kdykoliv. Stejně jako po mém příletu, kdy má první myšlenka byla: „Kruci,
já zapomněla deštník!“. Za celý měsíc jsem nebyla schopná se sebrat a jít si
nějaký opatřit a považuji za malý zázrak, že jsem se za tu dobu pod provazy
deště nerozpustila.
Ubytována jsem byla na pobřeží, s výhledem na moře a hned vedle školy.
Vlastně prakticky ve škole, jelikož tři týdny ze čtyř jsem měla učebnu v téže
budově, v jaké byl náš byt. Za můj pobyt se mi v apartmánu pro čtyři prostřídalo šest spolubydlících, z toho pět Italek a jedna Španělka. Navzdory jednotvárnosti národností byly zvyklosti jednotlivých slečen vskutku rozmanité. O
jedné jsme v podstatě nevěděly, že s námi bydlí, druhá mi vyjídala ledničku
a třetí si beze studu holila intimní partie ve společných prostorách. Zkrátka
italské prázdniny.
První školní den jsem spolu s ostatními novými studenty psala rozřazovací
test. Připadla mi mnou očekávaná skupina a o půl dvanácté jsem už mířila na
svou první hodinu. Jako každé pondělní odpoledne škola pořádala poznávací
výlet do Dublinu pro nové studenty. Naprosto mě ohromila přítomnost hospod a barů na ne zcela běžných místech. Náš průvodce nás vzal do kostela,
ve kterém byl bar, do staré radnice s roztomilou kavárnou a nakonec do staré
banky, ve které našla útočiště nóbl restaurace. O několik dní později jsem se
Dublinem toulala sama a zavítala do jisté katedrály, pod kterou byla obrovská
krypta. Dokonce ani tam nechybělo pár stolků.
Každý další den byl podobný, ráno škola, odpoledne pak různé aktivity nebo
výlety. Se školou jsem se podívala například do pivovaru Guiness, kde jsem si
sama natočila pintu tmavého moku, do destilérky irské whisky Jameson, tam
jsem zase měla možnost ochutnat různé druhy whisky.
Ale aby to nevypadalo, že
jsem pobyt strávila se sklenkou alkoholu v ruce... Náš
nejvzdálenější cíl bylo severoirské město Belfast. Líheň
největších gigantů, kteří před
sto lety křižovali světové
oceány. Však také obrovské
muzeum lodi Titanic patří k
největším „tahákům“ tohoto
letoviska. Musím ale říct, že
Muzeum Titanicu
31

osobně mě poměrně zklamalo. Od rodného města nejslavnější lodi v historii
jsem čekala víc, například nějaké artefakty, z vraku toho přeci vyzvedli spousty. Nicméně muzeum bylo především o informacích, na originální předměty
jsem se těšila marně. Po muzeu jsme objeli celé město autobusem, shlédli
hrad nebo čtvrť pokreslenou ve stylu pražské Lennonovy zdi.
Irové mají ještě jednu specialitu a tou je sport. Jejich dva národní sporty se
nikde jinde nehrají. Jsou to galský fotbal a hurling. Jedno odpoledne jsme
se se studenty vydali na stadion za místními hráči, kteří nás učili základní
principy hry. Přiznám hned, že galský fotbal moje doména opravdu nebyl.
Pointou je dostání míče do brány, případně mezi tyče nad branou. Hráči s
míčem nesmí běhat ani míč jen tak hodit. Místo toho driblují a míč odpalují
podobně jako třeba ve volejbale. Hurling je o dost specifičtější sport. Jde o
nejrychlejší sport, který se hraje na trávě. Smyslem je opět získání co nejvíce
bodů vstřelením míčku do brány. Každý hráč má svoji pálku, kterou míček
přihrává spoluhráčům, může s ním ale i balancovat na pálce a přitom běžet
vstříc bráně. To je ale podstatně pomalejší a taky riskantnější varianta, protože soupeř může míček z pálky „ukrást“. Jako suvenýr z tohoto odpoledne jsem
si odvezla onu hurlingovou pálku, kterou jsem dostala za výkon. Na míč na
galský fotbal jsem nedosáhla, ten si odvezl jistý Ital.
Posledních pár hodin v Irsku jsem si náležitě užila. K večeru jsme s přáteli odjeli do Dublinu, do slavné čtvrti plné barů a hospůdek Temple Bar.
Naneštěstí mezi námi byl jeden sedmnáctiletý Ital, proto jsme museli vybírat
jen ty podniky, před kterými nepostávala ochranka. Z toho důvodu jsme se
nedostali ani do české restaurace Czech Inn. Nakonec jsme se kolem deváté
vydali zpět do Bray a tam ještě chvíli poseděli v oblíbeném podniku, abychom
se posilnili a navzájem podpořili pro náš ranní plán.
Moje poslední ráno v Irsku jsme se s asi čtyřmi kamarády sešli před školou v
plavkách a než naše rozespalé mozky stačily zhodnotit, co se chystáme udělat
a zabránit nám, vběhli jsme do studeného irského moře. Tím jsem si mohla
odškrtnout poslední kolonku v seznamu Things to do in Ireland (Věci, které
udělám v Irsku) a spokojeně letět domů na maminčinu svíčkovou.
Barbora Olivová
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POJĎTE S NÁMI NA VÝLET - ANDRLŮV CHLUM
Proč jít na výlet? Je to jednoduché: chvála pohybu. Dočteme se, že opakovaná
činnost chrání a ošetřuje naše svaly a zlepšuje jejich koordinaci. Že pohyb
jako velký hodinář stále promazává kolečka našich vnitřních mechanizmů,
aby vše lépe fungovalo. Že v mozku jsou díky pravidelnému pohybu už po
čtvrthodině vyplavovány euforické drogy, takzvané hormony radosti a štěstí.
A že pohyb dokáže oddálit projevy stárnutí, je-li správně dávkován.
Zdatný spotřebitel se ihned zeptá, kde že může takový „zázračný“ pohyb
nakoupit? A kolik že stojí? Ano, cenu má obrovskou, ale koupit se nedá. Ani
jako nadstandard za příplatek. A proč zvolit výlet do přírody a ne tělocvičnu
nebo posilovnu? Pro čerstvý vzduch, za který se taky neplatí, pro otevřený
prostor, který osvobozuje mysl a ducha, pro slunce, které je mimo jiné silným
antidepresivem, pro svěží vánek, pro vločky sněhu, pro kapky rosy, pro ptačí
zpěv a vůni lesa... Člověk si to zamiluje a rád se potom nechá ošlehat i silnějším větrem a vydrží i poletující vodu. Nebo ochotně dovolí, aby jej zahalila
mlha a okouzlovala svým tichem a tajuplným poodhalováním.
Dnešní tip na výlet nás povede na Andrlův chlum. Jistě znáte. Už jste tam
nejspíše byli. Třeba i vícekrát. A pěšky? Kterou trasou?
Severní úbočí Andrlova chlumu, spadající k Ústí, je dosti zvlněné. Vedle sebe
tady leží hned několik malebných údolíček. K výstupu na vrchol se zde nabízí pět tras, tři údolní a dvě po hřebínku. Všechny jsou dlouhé 3 až 3,5 km
s převýšením 240 m. Tyto trasy lze v horní polovině různě kombinovat
a přecházet z jedné na druhou. V tomto zpravodaji přiblížím první, druhou
a čtvrtou trasu, zbývající dvě trasy budou v rámci celku popsány na webových
stránkách obce Oucmanice.

U loučení - 1. trasa
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Výchozím místem je nejstarší oustecká hospoda Na Mendriku. Kolem ní
vede údolím nahoru stará obchodní cesta na Litomyšl. Ta sice není turisticky
značená, ale je oušťáky při procházkách používaná asi nejvíce. Vede přímo
k místu zvanému „U loučení“. Stará silnice zde ústila v rovinu a formani, kteří
si dole v hospodě půjčovali přípřež, zde odpřahali a loučili se s kočím, který
se vracel dolů. Na tomto místě dnes odbočuje k vrcholu asfaltová silnice,
po které dále oušťáci stoupají asi 200 m až k první zatáčce, kde přestoupí
k „Božímu hrobu“ – závěru křížové cesty. Odtud si ještě mohou vybrat, zda
půjdou dále nahoru po zelené značce nebo seběhnou dalších 200 m po značce žluté k poustevníkově studánce a nahoru budou pokračovat Řehořovým
dolem.
Druhá nejpoužívanější stezka na Andrlův chlum je značena zeleně a je lemovaná čtrnácti zděnými a vyzdobenými kapličkami křížové cesty. Vede od
Mendriku vzhůru po stráni kolem oustecké městské vodárny, přičemž několikrát protíná novou asfaltovou silnici.
Původní křížová cesta vznikla v polovině 18. století poté, co zde podle pověsti
oustecký tkadlec jménem Augustin Andres, který tudy pravidelně chodil se
zbožím do Litomyšle, „znavený v trávě usnul“. Zdálo se mu o Panně Marii,
jak na něj mluví a chce po něm, aby na stráni vybudoval křížovou cestu. Po
procitnutí nevěděl, jestli to bylo zjevení nebo jenom sen. A tak se raději stavělo. Tomu kopci, do té doby zvanému Řetovský, se v tom čase začalo říkat
Kalvárie.
Tady se dostáváme ke čtvrté možnosti výstupu. Je značena žlutě, je používaná
nejméně a je na rozdíl od předešlých určena spíše pro bezvěrce a neznabohy,
neboť prochází Vlčím dolem kolem bývalé rasovny a katovny. Trasa vede
z nového vlakového nádraží v Ústí nad Orlicí po novém výjezdu z parkoviště

Křížová cesta - 2. trasa
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Rasovna - 4. trasa

na nejbližší můstek přes řeku (pro pěší, bezprostředně za výjezdem z parkoviště pod náspem nové silnice) a dále proti proudu řeky až k silnici č. 315,
kterou překročí a začne stoupat vzhůru. Nebo kolem mlýna v Kerharticích
přes starý montovaný most. Značení zatím nebylo po stavebních úpravách
v okolí nádraží obnoveno. Ale to nevadí – ze silnice č. 315 je žlutě značená
turistická stezka jasně vidět. A od silnice je to k bývalé rasovně již jen něco
přes sto metrů. Rasovny bývaly součástí katoven. Jejich řemeslo spočívalo
v likvidaci uhynulých zvířat, v utrácení zvířat toulavých, nemocných či
nechtěných, ale také v léčení zvířat poraněných a nemocných. Dále hlouběji
ve Vlčím dole bydlel stranou od lidí kat. To bylo v době, kdy město Ústí mělo
hrdelní právo, tedy právo trestat na hrdle. Po zániku tohoto práva odešel
i kat a v místě rasovny se děly věci! Bydleli zde loupežníci i hrdlořezové, kteří
vybírali v okolních vesnicích výpalné. Rvačky zde byly na denním pořádku,
časem i mordy. Klid nastal teprve až byla rasovna srovnána se zemí. Vlčí důl
je „hluboko vryt“ do severního svahu Andrlova chlumu a je „obklopen spirálovitě srázem“. Vlčí studánka, kde z lité vlčí tlamy vytéká znovuzrozená voda,
nabízí příjemné posezení a hluboký klid. Pověst zde vypravuje o muzikantovi,
který cestou z tancovačky v noci spadl do vlčí jámy, ve které už seděli dva vlci.
Duchapřítomně popadl skřipky a začal milým vlkům hrát. A vlci vyli a struny
praskaly. Když jej ráno po sluchu našel hajný, měl už jen jednu jedinou strunu
a pramen šedivých vlasů k tomu.
Stezkou dále po žluté značce překročíme asfaltovou silnici v místě zvaném
„Nad vlčím dolem“ a mineme Vicenovu studánku, která nám připomíná
zdejšího občana Hynka Vicenu, obrozeneckého herce, vlastníka kočovné
divadelní společnosti a taky kamaráda J. K. Tyla. Žlutá značka se pak pod vrškem připojí k zelené, aby společně dobyly cíle ve výšce 559 m n. m. Vrcholu
Andrlova chlumu dominuje štíhlá stříbrná krasavice měřící od paty ke špičce
52 m, zvoucí a nabízející po 183 schodech ve výšce 35 m nad zemí plošinu k fantastickému výhledu. Při dobré viditelnosti jsou zde jako na talířku
Žďárské vrchy s Devíti skalami, Železné hory, Krkonoše se Sněžkou, celičký
dlouhý hřeben Orlických hor, masiv Králického Sněžníku a též Hrubý Jeseník
s Pradědem. Úžasný rozhled jako z Ještědu nebo Milešovky. Ale v zimním
období bohužel jen o víkendu. A tak se můžeme za hodinku dostat z údolí
řeky Tiché Orlice až do nebe. Potěšit jak tělo, tak i ducha a duši. Jde o silný
stupňující se zážitek s vyvrcholením.
Po něm může přijít na pomoc občerstvení ve stylové chatě Hvězda a pro malé
hodovníky sladce hororový zážitek v zastrčené perníkové chaloupce. Dětem
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je pod rozhlednou taky vyhrazeno
dětské hřiště s obrovskou dřevěnou botou. I uvnitř v chatě mají
děti svůj koutek. Jsme příjemně
unavení, plní dojmů z rozmanitosti a členitosti krajiny a její historie.
Kde místa a studánky zůstávají,
zatímco lidé se svými osudy přicházejí a odcházejí. Ti zbožní i ti
bezbožní. Strávili jsme zde na cestě
pouze dvě nebo tři hodiny svého
života, ale chvílemi jsme se v čase
propadali o stovky let. Možná jsme
trochu zestárli a možná i trošku
zmoudřeli. To se poutníkům děje.

Rozhledna s botou - cíl putování

Doprava:
Příklad pro ranní ptáčata: vlakem z Brandýsa nad Orlicí: 7.33 odjezd (mimo
neděle), příjezd do Ústí nad Orlicí - hlavní nádraží 7.42; zpět 10.14 odjezd
z Ústí nad Orlicí - město, příjezd do Brandýsa nad Orlicí 10.26.
Příklad pro odpolední výlet s dětmi: vlakem z Brandýsa nad Orlicí: 13.33
odjezd, příjezd do Ústí nad Orlicí - nádraží 13.42; zpět 18.14 odjezd z Ústí
nad Orlicí - město, příjezd do Brandýsa nad Orlicí 18.26.
Při dopravě automobilem je dobré parkovat v Ústí nad Orlicí na novém parkovišti u nádraží nebo před prodejnou nábytku při staré cestě na nádraží.
Otto Robenek
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