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ÚVODNÍK

Ani se nechce věřit, jak ten čas letí. Čím je člověk starší, tím se mu zdá, že
se ručičky na hodinkách posunují rychleji, že nestačí otáčet listy v kalendáři, že nestihl udělat vše, co si naplánoval, prostě má pocit, že nestíhá. Máte
podobné pocity? Mnohokrát jsem přemýšlel co s tím. Vždyť spěch, stálý stres
z nestíhání, je prvním krokem k nemoci, která nás většinou upozorní, že něco
děláme špatně a že je třeba věci změnit. Rodina musí být na prvním místě,
dále úspěšnost v práci a kvalita prostředí, ve kterém žijeme. Jen tak můžeme
žít šťastný život. Svou energii a čas třeba věnovat tomu, co lze ovlivnit a především tomu, co zlepší kvalitu našeho života.
Prostředím, ve kterém žijeme, je naše obec a všichni máme zájem na tom,
aby se nám zde dobře žilo. Každý z nás může přispět dle svých možností
a schopností. Co se nám za první pololetí letošního roku podařilo se dozvíte
z příspěvků starosty obce a zástupců jednotlivých spolků. K nejvýznamnějším událostem lze zařadit již druhý ročník Masopustu, pořádaný Spolkem
lidových tradic, jehož průvod letos končil v Obecní hospodě. Přivítali jsme
zde krále Karla IV., který v rámci oslav 700 let svého narození navštívil
Oucmanice. Svůj slavnostní projev nám poskytl a rádi jsme ho otiskli v tomto
čísle Oucmanického zpravodaje. Tradiční akcí prvního pololetí bylo Pálení
čarodějnic, organizované mládeží a hasiči. Na hřiště přišlo hodně lidí, a tak
jsme zjišťovali, že i v malých Oucmanicích se mnozí neznáme. Tou nejvýznamnější událostí však byl Cyrilometodějský den řemesel, pořádaný obcí,
na němž se podílely všechny spolky. V tento den, který se stává svátkem oucmanických, nás v letošním roce navštívil hejtman Pardubického kraje Martin
Netolický.
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Důležitou skutečností pro společenský život v obci je fungování prodejny
a hospody. Hrozilo uzavření prodejny, neboť jsme nebyli schopni sehnat
vedoucí prodavačku. Zásluhou Moniky Kratochvílové se to podařilo. Hospoda
pod vedením Moniky Padrtkové funguje též velmi dobře. Oběma patří naše
poděkování. A představte si, v hospodě nečekali, až se poslanci v parlamentu
dohodnou a již od 1. května se v ní nekouří! Zde patří poděkování i ohleduplným kuřákům, kteří tráví část svého pobytu na zdravém vzduchu na dvoře.
Ve vesnici žijeme celkem v poklidu, což se z pohledu republikového a celosvětového říci nedá. Prohlubuje se politická krize. Největším strašákem doby
je velký příliv imigrantů, kdy statisíce přicházejí z válkou zmítané Sýrie, ale
mnoho jich patří k ekonomickým uprchlíkům, pocházejícím z Afghánistánu
a dalších, především muslimských zemí. Po světě se rozmáhá teroristický boj,
ve Francii, Belgii, Turecku a dalších zemích teroristé uskutečnili řadu bombových útoků s následkem mnoha mrtvých. Teroristé vraždí v zájmu islámu
a vše je namířeno proti křesťanským hodnotám. Šíří se strach. Společná
politika Evropské unie velmi liknavě přistupuje k ochraně a obraně svých
zemí. Reakcí je nespokojenost a nejednota členských zemí. Událostí prvního
pololetí letošního bylo vystoupení Velké Británie ze svazku EU, jehož dosah
nedokáže nikdo předpovědět. Formou referenda rozhodli lidé o budoucnosti
své země, aniž by politici věděli co dál.
Pro nás je důležité, abychom pozitivně ovlivňovali to, co můžeme. Především
dobré fungování vlastní rodiny a naší obce. Vše, o čem za nás rozhodují
lidé výše, můžeme ovlivnit jen při volbách. Protože se v druhé polovině
roku uskuteční volby do krajských zastupitelstev, přispějme k tomu, aby nás
zastupovali lidé kvalifikovaní a charakterní. Nevolme je za jejich sliby, ale
za to, co ve skutečnosti již dokázali. Jsem přesvědčen, že současné vedení
Pardubického kraje prokázalo své kvality a má velmi dobré předpoklady ve
své práci pokračovat.
Přeji nám všem klidný průběh druhé poloviny letošního roku a přijměte
pozvání k účasti na životě v obci.
Petr Marek
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Z činnosti zastupitelstva a z života vesnice v prvním pololetí 2016
První pololetí 2016 bylo v obci bohaté na kulturní a osvětovou činnost. Proběhl
druhý ročník obnoveného masopustního veselí, dvakrát obec navštívil profesor František Musil, historik, s přednáškami o vzniku České republiky, hasiči
připravili tradiční plesy, Dámský klub byl aktivní v oblasti cvičení s jógou
a tak bych mohl pokračovat. Organizátorům kulturních a společenských aktivit děkuji za věnované úsilí. Nebudu se věnovat této oblasti, ale zaměřím se na
záležitosti obecního majetku a na činnost obecního zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce řešilo a řeší čtyři větší investice:
1. Výstavbu nového chodníku „Oucmanice, chodníky podél silnice III/3155 –
I. Etapa, díl A“. Jedná se o chodník naproti čp. 39. Podali jsme potřetí žádost
o příspěvek na Státní fond dopravní infrastruktury. Byli jsme úspěšní a máme
přislíbeno 85 % z uznatelných nákladů. Provedli jsme opakovanou soutěž
na zhotovitele díla. Byla vybrána firma STRABAG s vysoutěženou cenou
607 594 Kč.
2. Výměnu střešní krytiny na budově Obecního úřadu a na budově prodejny.
Pro výměnu stávající krytiny z azbestovláknitých desek a z Onduline jsme se
rozhodli vzhledem k jejich technickému stavu. Ve vyhlášeném výběrovém
řízení byla za zhotovitele díla vybrána firma KPV z Ústí nad Orlicí s přepočtenou nabídkovou cenou 376 274 Kč. Nová krytina bude vzhledem ke sklonu
plechová od firmy RUKKI s padesátiletou zárukou. Na toto dílo jsme žádali
o příspěvek z Programu obnovy venkova Pardubického kraje. Byly jsme
úspěšní a máme přislíbeno 130 000 Kč.
3. Výměna otvorových výplní v hospodě v prvním podlaží. Zastupitelstvo
rozhodlo o výměně oken a dveří ke zlepšení tepelné a uživatelské pohody
v objektu. Vyhlásili jsme soutěž na zhotovitele, ve které byla vybrána firma
Window holding (VEKRA) s nabídkovou cenou 201 191 Kč. K výměně
oken došlo ve dnech 13. až 16. června 2016. Při demontážních pracích došlo
k částečnému zaprášení objektu. Paní Monika toho využila k vymalování
výčepu a příslušenství. Děkujeme těm, kteří paní Monice pomohli s úklidem
a s vymalováním.
4. Výsadbu dvou remízků pod farmou ZOD Zálší. Obec nechala zpracovat
návrh výsadby remízků na louce ve vlastnictví ZOD Zálší za účelem zlepšení
odčlenění farmy od zástavby obce. Návrh byl projednán se zástupci vlastníka
pozemku a byla uzavřena smlouva o vzájemné spolupráci pro udržení pro4

jektu. Obec podala žádost na Agenturu ochrany přírody Pardubického kraje
o poskytnutí příspěvku. Příspěvek byl přislíben ve výši 105 633 Kč. Výsadba
byla zrealizována dle projektu a došlo k výsadbě 14 habrů, 8 dubů, 8 javorů
babyka, 7 javorů mléč a 10 keřů lísky, 40 ptačího zobu, 44 kaliny, 47 zimolézu
a 5 hlohu.
Život v obci ovlivňuje vedle investičních akcí řada drobných událostí
a problémů. Mnohdy nacházíme jednoduchá řešení, ale na řadu otázek není
jednoznačná odpověď. Níže uvádím několik skutečností z první poloviny
letošního roku.
Zima byla mírná stejně jako ty předchozí. Sníh nebyl a vláhově jsme pořád
pod průměrem. Za první pololetí napršelo cca 339 mm srážek (měřeno
meteorologickou stanicí ve Svatém Jiří). Dlouhodobý průměr je cca 740 mm
srážek za rok. Tato situace klade řadu otázek – je to důsledek naší činnosti,
nebo se nacházíme v některém cyklu průběhu počasí? Máme vodu chránit
jako cenný zdroj? Nesou extrémní výkyvy počasí větší riziko nepříjemných
situací? Jak velký vliv má průběh počasí na situaci s naším rybníkem?
Už druhým rokem chřadne lípa svobody. Jedná se o nedostatek vody nebo
o napadení houbou v důsledku nějakého stresu? Nevím, lípa zatím žije
a možná bláhově si myslíme, že přežije. Do kácení se nám nechce, vždyť je to
naše lípa svobody.
Začaly pozemkové úpravy v obci. Zlepší život v území? Sjednotí vlastníky
v otázkách způsobu hospodaření? Přinesou větší klid do našich myslí? Blíže
v samostatném článku.
Obchod potravin dál funguje pod vlajkou obchodního řetězce HRUŠKA.
Dokážeme ho natolik podpořit svými nákupy, aby jeho vysoká úroveň vzhledem k velikosti obce byla zachována?
Obecní hospoda funguje díky profesionalitě současné nájemkyně. To, jak
bude fungovat dál, je samozřejmě dílem úrovně personálu, ale také na nás,
jestli si ji vezmeme za svou a budeme ji maximálně využívat konáním společenských a kulturních akcí, rodinných oslav apod.
Firma STRABAG provedla úpravu nástupu na chodník u čp. 56 a 64. Jednalo
se o reakci na konstruktivní připomínku z projednávání Programu rozvoje
obce, která jednoznačně mířila ke zlepšení infrastruktury v obci.
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Pan Syrový svařil přístřešek na palivové dříví, který je umístěn za hospodou.
Nyní je potřeba přístřešek naplnit a paní Monika Padrtková bude ráda za
nabídnutí palivového dříví do hospody.
Jedním z důsledků průběhu mezilidských vztahů je ukončení činnosti dosavadního starosty hasičů pana Leoše Mináře. Jménem obce děkujeme za práci,
kterou pro hasiče v obci vykonal. Hasičům přejeme, aby měli šťastnou volbu
při výběru nového starosty.
Obec vykonávala opatrovnictví dvěma osobám. Na základě rozhodnutí soudu
vykonáváme v současné době opatrovnictví jedné osobě.
Došlo ke změně majitelů RD čp. 15. Novým majitelům přejeme, ať se jim mezi
námi dobře žije.
Narodila se holčička Stela Kristýnka Veselá v den, kdy jsme si připomněli
700 let od narození nejvýraznějšího vladaře Čech, krále Karla IV. Rodičům
i Kristýnce přejeme zdraví a hodně šťastných chvil.
Když píšeme o obci, je potřeba se zmínit i o čilé stavební činnosti. Na parcelách s označením „Jižní stráň“ dokončují stavbu RD manželé Novotní. Do
výstavby nového RD se pustili manželé Miklasovi. V této lokalitě čekají na
výstavbu ještě tři parcely – paní Zítkové, pana Houdka a pana Pytla.
Rekonstrukci rodinného domku čp. 26 dokončuje pan Rotter a paní Hertlová.
Na čp. 20 postupně probíhají stavební úpravy a v současné době je nejvíc vidět
úprava prostranství před budovou.
Zemědělsko obchodní družstvo Zálší provádí rekonstrukci dvou objektů
v prostoru farmy. Dokončuje celkovou rekonstrukci silážních jam včetně
vybudování nového jímacího místa na silážní šťávy. Současně provádí rekonstrukci dojírny. Stavbou dojde k zmodernizování provozu a ke zlepšení technologie chovu skotu.
Stavebníkům přejeme hodně sil při jejich úsilí.
Závěrem mi dovolte popřát Vám pevné zdraví a hodně pěkných chvil v naší
obci.
Josef Pavlíček, starosta
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CYRILOMETODĚJSKÝ DEN ŘEMESEL SE VYDAŘIL
Den řemesel v Oucmanicích má již svou tradici. První tři ročníky se konaly
v září a poslední tři organizujeme v den státního svátku Cyrila a Metoděje,
proto název Cyrilometodějský. Připomínáme si událost naší historie, která
významně ovlivnila šíření křesťanství, kultury a vzdělanosti v našich zemích.
Letošní ročník byl s ohledem na počet aktivních účastníků, představujících
řemeslné umění a doprovodný zábavný program, ale především počtem
návštěvníků, rekordní. Téměř tisíc lidí se přišlo nejenom podívat, ale
i vyzkoušet si své dovednosti. Byla radost vidět tolik dětí, které mnohdy
s pomalovanými tvářemi zkoušely hrnčířský kruh, kovářské, malířské, drátenické a další umění, jak poprvé držely luk v ruce, jak hladily dravce, popř. jak
se vozily koňským kočárem nebo jak dováděly v pěně, kterou chrlili z cisterny
vysokomýtští hasiči.
Potěšením, především pro dospělé účastníky, byl pohled na auto-, motoa traktor veterány, motory stabiláky a hasičské stříkačky. To vše v příjemném
prostředí doprovázela dechová hudba Řetůvanka a Hubertovi trubači.
Uznáním pro organizátory byla účast hejtmana Pardubického kraje Martina
Netolického, který si se zájmem prohlédl jednotlivé expozice a s úsměvem si
i vyzkoušel, jak se sedělo na Zetoru 25. Tak ho zachytil fotograf na úvodní
stránce našeho zpravodaje.

Přivítání krajského hejtmana
Martina Netolického.

Motorovou pilou J. Pecháčka rodící se anděl.
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Děti si užili pěny.

Kameník Pepa Čermák a jeho růže.

Dechová hudba Řetůvanka.

Nejdůležitějším faktorem pro úspěch celé akce a pro spokojenost návštěvníků bylo počasí. Až do půl páté nám přálo plnými doušky, ale pak nás
déšť donutil stáhnout se pod stánky a velká část účastníků zavelela k úprku
domů. Po hodince se počasí umoudřilo a duha nad Oucmanicemi se stala
symbolickou tečkou za úspěšným 6. ročníkem a zároveň pozvánkou na další
Cyrilometodějský den řemesel v roce 2017.
Poděkování si zaslouží všichni aktéři, především pak ti, kteří událost připravovali a přímo zajišťovali. Velmi dobře bylo zajištěno občerstvení týmem
vedeným vedoucí naší hospody, paní Padrtkovou. Stejně je třeba poděkovat
všem sponzorům, kteří finančně přispěli ke zdaru celé akce. Jejich seznamy
jsou uvedeny na webových stránkách obce.
Večerní program byl určen především mladým, kteří se dobře bavili při produkci hudební skupiny 4 WATTY.
Petr Marek
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Z ČINNOSTI SDH
Jako již tradičně první akcí tohoto roku byl Hasičský ples, který se konal
22. ledna 2016. Návštěvnost byla o něco menší než v předchozích letech,
zúčastnilo se 64 osob. Snad je to tím, že v lednu je pořádáno mnoho nejrůznějších plesů i v okolních obcích. O hudbu na plese se postaralo Studio Duo
Mix. Proběhla i bohatá tombola – za ceny do ní děkujeme všem sponzorům.
Poslední hosté z plesu odcházeli kolem páté hodiny ranní.
I v únoru jsme se věnovali tanci a zábavě, a to na Babském bále. Jeho letošní
téma znělo „Chtěl jsem být - povolání“. Bohužel na Babském bále je návštěvnost rok od roku menší a menší a proto bylo dohodnuto, že v příštím roce se
již konat nebude.
Dne 17. března se konal další taneční rej, tentokrát však určený dětem. Dětský
karneval přilákal 40 dětí a jejich doprovod z řad rodičů, babiček a dalšího
příbuzenstva. Počet dětí byl i tady menší než kdy dříve, bohužel se termín
karnevalu v Oucmanicích sešel s termínem v Jehnědí, a tak část potenciálních
návštěvníků zamířila tam. Jako v minulých letech musíme poděkovat maminkám a babičkám, které se postaraly o napečení cukroví na tuto akci. Děti se
dostatečně vytancovaly a vyřádily.

Dětský den se vydařil.
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Tanec a zábava však není jedinou náplní oucmanské hasičské činnosti.
S jarem přicházejí i soutěže. Dne 18. května se v obci Džbánov konala soutěž
v požárním sportu, které se zúčastnili muži i ženy z Oucmanic. Muži skončili
na druhém místě a ženy na místě čtvrtém. Soutěžili i jednotlivci ze zúčastněných obcí a i zde oucmanští hasiči obsadili velmi pěkná místa.
Na neděli 5. června bylo ve spolupráci s Dámským klubem naplánováno
konání Dětského dne – Dne pro celou rodinu. Akce se měla konat na parkovišti za hospodou a přilehlých pozemcích. Bohužel, ač tomu dopolední počasí
ještě nenasvědčovalo, těsně po 13. hodině se nebe nad Oucmanicemi zatáhlo a začalo velmi hustě pršet. A tak musela být akce pro tento den zrušena
a přesunuta na další týden. To už nám počasí nabídlo příjemnější tvář a vše se
vydařilo. Na Dětský den si přišlo zasoutěžit 30 dětí, což je naopak účast docela
veliká. Děti byly za soutěžení odměněny balíčkem s dobrotami, drobnostmi
vytočenými na kole štěstí a melounem od paní hospodské.
Na poslední schůzi výboru SDH odstoupil stávající starosta sboru Leoš Minář.
Před výborem tak vyvstal úkol výbor doplnit a najít ve svých řadách starostu
nového nebo provést volby. Vzhledem k tomu, že nejlepší řešení nelze nalézt
ze dne na den, bylo dohodnuto a odsouhlaseno, že odstupující starosta zůstane ve funkci do vyřešení situace, nejdéle však do výroční valné hromady.
Nakonec ještě co nás čeká v druhé polovině roku. V září rybářské závody,
v prosinci zdobení vánočního stromku a turnaj ve stolním tenise.
Iva Michalcová

Na soutěži ve Džbánově.
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ZE ŽIVOTA SENIORSKÉHO KLUBU
Letošní rok jsme uspořádali dvě besedy s historikem profesorem Františkem
Musilem. První, 29. února, na téma I. světová válka a druhou, 25. dubna,
o příčinách rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku Československé republiky.
V podání profesora Musila se uskutečnily velmi zajímavé přednášky a poučné
besedy na zajímavá témata. Přišli mezi nás i někteří občané okolních obcí.
U příležitosti MDŽ jsme si připravili 8. března posezení. Pobavili jsme se
u malého pohoštění. Sešlo se nás 12 žen a ing. Marek, v zastoupení starosty
obce, předal každé kytičku.
Velkou kulturní událostí, kterou náš klub spolupořádal, bylo již tradiční
vystoupení Alfréda Strejčka a Štěpána Raka, tentokrát s Kamilou Moučkovou.
Uskutečnilo se 14. března s názvem Shakespearovy sonety. Jako obvykle byla
účast veliká.

Pouťové posezení v hospodě.
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Senioři se vznáší v cíli.

Stezka v oblacích na Dolní Moravě.

Květnovou turistickou vycházku naplánoval Klub seniorů do Dolní Moravy
pod Kralickým Sněžníkem. Celkem 8 se nás vydalo auty do Dolní Moravy.
Nejprve jsme vyjeli sedačkovou lanovkou k chatě Slaměnka do výše 1116
m. n. m. a odtud jsme stoupali po 710 m dlouhé, nově vybudované Stezce
v oblacích. Čekal na nás nádherný výhled do krajiny, jen jsme museli dávat
pozor, aby nám vítr nevzal čepice. Zpáteční cestu si někteří z nás zkrátili.
Tobogánem to trvalo jen pár vteřin. Další zastávkou byla Hedeč. Protože
klášter jsme všichni již viděli, vydali jsme se po obědě k Frantově vyhlídce
a kochali se pohledy na Králíky a okolí. Na cestě domů jsme se zastavili vzdát
hold jednomu z nejstarších a nejmajestátnějších stromů v okolí, Vejdově lípě
v Klášterci nad Orlicí. Její jedenáctimetrový obvod a stáří cca 800 let mluví za
vše. Stihli jsme i návštěvu dlouholeté oucmaňačky Evy Roubínkové na jejím
gruntě na Humperku v Hnátnici. Počasí nám přálo a tak jsme si výlet náležitě
užili.
Pouťové posezení s harmonikou a dalšími hudebními nástroji se uskutečnilo
v neděli 22. května v Obecní hospodě. Ti, kdo přišli, si poslechli a někteří
i zazpívali hezké písničky.
Na brigádu zorganizovanou k úklidu prostranství před obecním úřadem
a prostoru u autobusové čekárny přišlo 10 žen. Udělaly jsme pořádek, aby na
velkou akci Den řemesel byla obec upravená.
Alena Michalcová

12

DÁMSKÝ KLUB
První polovina roku 2016 byla v našem klubu skutečně bohatá na aktivity.
K tradiční pondělní józe na Sudislavi jsme přidaly nově kundalini jógu pod
vedením paní Hanky Vítkové z Vysokého Mýta. Kundalini jógu cvičíme
v Oucmanicích. Tato jóga je zaměřena nejen na fyzické cvičení, ale jde při ní
i o změnu a vývoj v myšlení a celkové zklidnění ducha. Není tak fyzicky
náročná jako tradiční jóga. Teď cvičíme ve čtvrtek. Přes léto na obecním
úřadě, ale od podzimu je možné že opět budeme cvičit v Oucmanicích
v hospodě na sále, záleží na počtu účastníků. Pokud chcete kundalini jógu
vyzkoušet, kontaktujte paní Markétu Markovou, telefon 603 957 879. Rádi
přivítáme nové zájemce.
20. března jsme byly v Praze v Brožíkově sále na Staroměstské radnici na
meditaci k jarní rovnodennosti. Byl to opravdu nezapomenutelný zážitek,
jednak díky prostoru, kde jsme opravdu cítily sílu místa, kudy kráčely dějiny,
ale i díky lidem, kteří se meditace zúčastnili. Tento zážitek v nás všech přetrval ještě hodně dlouho.
20. června jsme měly předprázdninové setkání v Oucmanicích v hospodě
a paní Monika Padrtková nám uvařila výborné vegetariánské jídlo, které
všem moc chutnalo.
Pomáhaly jsme při organizaci Dětského dne i výběru vstupného na velmi
úspěšném Cyrilometodějském dnu řemesel. Za tyto aktivity moc děkuji.
Milena Čermáková
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AKTIVITY MLÁDEŽE
Jako každý rok, i letos pořádala místní mládež tradiční Pálení čarodějnic na
hřišti „u Boudy“. Hranice byla připravená již týden dopředu a čekala pouze
na své využití. Dřevo na hranici jsme dostali od pana Milana Šmejdy, za což
děkujeme. V podvečer jsme hranici společně s čarodějnicí zapálili a mohlo
začít všeobecné veselí. Počasí nám přálo, takže i účast byla hojná a zábava
trvala až do časných ranních hodin.
V dalším pololetí bude mládež organizovat Mikulášskou nadílku.
Lucie Martincová a Jan Džbánek

PŘÍPRAVA MASOPUSTU PODRUHÉ
Bude nebo nebude druhý ročník Masopustu? Toť otázka, jak z Hamleta.
Nicméně byla rychle vyřešena, dokonce i manželka se přiklonila k většině ze
spolku – Masopust bude. Vždyť v opojení loňského úspěchu jsme ho naplánovali. A tentokrát si k tomu přizveme další velkou osobnost. Jednu z nejvýznamnějších hlav českých dějin – otce vlasti, krále Karla IV. To samozřejmě
pro tátu nebyl žádný problém.
Tak do masek. Já to mám již vyřešený z loňska, našel jsem vše, včetně štamprlátka na šňůrce (abych ho neztratil), dodělal jsem pouze masopustní hůl.
K tomu mi posloužila násada od smetáku. Horší to bude s maskou pro
Markétu. Ta vloni nebyla a po loňské zkušenosti si nechtěla průvod
nechat ujít. Nebo že by mě chtěla
hlídat? No jestli jo, tak se ji to moc
nepovedlo, spát jsem šel ovíněn
poměrně brzo, ale nebyl jsem sám,
že žide? Tak co za dres? Koho
tam ještě nemáme? Máme vodníka, masopusta, cikánku, dok-

Předání povolení obchůzky a kolkovného.
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Děti s oucmanickými vodníky.
tora, kominíky, žida, medvěda
i medvědáře, slaměnýho, nově
policistu a nevěstu se ženichem,
včelu, Pipi, muchomůrku, zbrojnoše, piráta, klauny a spolkový komediant šel za lidumila.
Na dotaz, kdo posvětí celému
průvodu, nás to trklo. Nemáme
kněze. Černý plášť, hučku a kříž,
to bude jednoduchý říkám, ale
nějak jsme se zasekli na plášti. Nezbývalo nic jiného než využít nabídky na
internetu. Pak už jen paruku, no a výsledek jste mohli vidět.

Tak už jen sepsat žádost a vyrážíme. Plán byl jasný, získat klíč od starosty a odemknout co nejvíce domků v obci. Tentokrát jsme přesunuli tvrz
Valcmanice z Palety do hospody a pohoštění jsme přenechali na Padrtkových.
Udělali jsme dobře, zabijačkový talíř byl výborný a k tomu spousta dalších
chuťovek. Začali jsme v 10 hodin s tím, že na tvrz dorazíme okolo 15 hodin.
Jako v předešlém roce, tak i letos nebyl klíč zadarmo, museli jsme slíbit, že
dodržíme spoustu nařízení a zákazů, jako je například zákaz strašení domácích zvířat nebo zákaz kontaktu s obecním vodníkem atd.
Všechny nás překvapilo, že otevřelo více domků než vloni. S každým sousedem alespoň chvilku popovídat, provést panímámu, vybrat tučné „dušičkovné“ a podívat se do sýpek, zda tam není něco dobrého na zub či na „žízeň“.
A že toho bylo!

Cikánka odváží několik dětí.

Ani hudba netrpěla žízní.
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Slavnostní nástup před radnicí.

Tak a tím je zdržení na světě. Koně s kočárem už netrpělivě přešlapovali na
horním konci obce. Král s královnou již dvakrát poslali zdravici nedočkavým hostům tvrze. A nám poslali depeši po poslíčkovi, abychom již dorazili.
Trochu mě mrzí, že jsme museli ke konci zrychlit. Příště to všem sousedům
z dolního konce vynahradíme a určitě jim toho vypijeme víc.
Suma sumárum: Úžasný den s parádním koncem
příjezdu krále Karla IV. se svou chotí. Za pomoci
starosty a Arnošta z Pardubic byl předán dar z tradičních místních mléčných pochutin.
Velký dík patří všem sousedům, kteří se nebáli
otevřít svoje dveře a chvíli s námi radostně prožít
poslední dny před dlouhým půstem. Stejně tak
poděkování posíláme muzikantům, kteří neúnavně
prošli celou obcí a rodině Padrtkových za zabijačkové pochoutky.
A jestli bude Masopust v příštím roce? To už asi
otázka z Hamleta nebude potřeba.
Díky Pavel Marek
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PROJEV KARLA IV.
Vážení valcmanští,
přijíždíme k vám, jako král český
a císař Svaté říše římské Karel IV. se
svou chotí, abychom při své narozeninové cestě českými zeměmi umožnili svému lidu vyjádřit svoji úctu
a abychom pozdravili Vás. Proč naše zastavení je právě ve Valcmanicích? Především
proto, že historie obce je ještě starší než
období mého panování a její současný stav
svědčí o tom, jak moudří lidé zde byli,
kteří na vzhled vesnice a život společenský
v ní dbali.
Dovolte mi vzpomenout na dobu mého kralování. V květnu tomu bude 700
let, kdy jsem se narodil, po tátovi jako Lucemburk, ale po matce své, Elišce
Přemyslovně, jsem vždy tělem i duší Čechem byl. Čechem, který dokázal
z Prahy vytvořit centrum celé říše Římské.
Vzpomínám, jak se mi podařilo přesvědčit svého přítele papeže Klimenta
o povýšení pražského biskupství na arcibiskupství, důležitý to předpoklad
samostatnosti a další budoucnosti českých zemí. Vzpomínám na to, jak jsme
s prvním arcibiskupem pražským, mimo jiné Vaším krajanem, Arnoštem
z Pardubic, pokládali základní kámen Svatovítské katedrály, která byla dostavěna až ve dvacátém století a patří dnes k nejkrásnějším dómům v Evropě.
Pražský hrad byl vystavěn jako sídlo králů a pohled na Hradčany se stal
úchvatným pro všechny návštěvníky Prahy. Trochu jsem smutný z toho, že
dnes nikoliv králové, ale pouze zemané tam sídlí. Perlou mezi v té době postavenými hrady dodnes zůstává Karlštejn, místo úkrytu mého, ale především
korunovačních klenot.
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Rád vzpomenu na výstavbu mostu, který moje jméno nese. Žádná voda,
ani jiná katastrofa ho za sedm století nezlikvidovala a není turisty, který při
návštěvě Prahy by se po něm neprošel.
Nesmím zapomenout na jednu z nejvýznamnějších událostí mého panování,
založení Karlovy univerzity v Praze. Nejen latina, ale i čeština byla vyučujícím
jazykem a univerzita se stala základem duchovního růstu u nás.
Dost ale vzpomínání. Jsem zde u Vás ve Valcmanicích, v obci, která dnes tak
hezký český název Oucmanice nese. Vím, že Oucmanice mají svou tradici,
jsou starší než datum mého narození a nedávno jste slavili 720 let. Při projížďce obcí jsme viděli hezky upravené domy a prostranství, pěkně udržovanou
kapli Nejsvětější trojici zasvěcenou, nové vzdělávací centrum Paleta, v níž
i Univerzita třetího věku funguje a tato tvrz, před kterou stojíme, je jistě útočištěm, které skýtá ochranu spoluobčanům. Snad jen žádný most jsem neviděl,
zato množství soch umístěných v prostoru svědčí o kulturnosti zdejšího lidu.
Dodržování lidových tradic, jako je masopust a bohatý společenský život
v obci, svědčí o tom, že lidé zde umí nejen poctivě pracovat, ale umí se i dobře
bavit.
Děkuji Vám za milé přijetí a dary. Přeji Vám, ať se Vám daří pokračovat
v cestě, kterou šli Vaši předchůdci a kterou jdete nyní. Panu starostovi přeji,
ať v budoucnu na něho lidé s úctou vzpomínají, stejně tak, jako se to podařilo
mně.
Váš Karel IV.
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ZDOBNIČAN V OUCMANICÍCH
V sobotu 2. dubna k nám zavítal již potřetí divadelní spolek Zdobničan
z Vamberka s divadelní hrou „Na správné adrese“ pod režijní taktovkou
Aleny Joachymstalerové. Tato divadelní komedie nás velice pobavila takřka
profesionálním vystoupením všech herců.
Divadelní spolek Zdobničan má velice bohatou a dlouholetou historii. Byl
založen v roce 1883 a od té doby do dnešních dní sehrál stovky divadelních
představení. V Oucmanicích jsme měli možnost zhlédnout jejich dvě pohádky „Královna Koloběžka první“ a „Nepovedený čert“.
V letošním roce má Spolek lidových tradic naplánované 12. listopadu ještě
jedno představení Zdobničanu, a to „Turecká kavárna“.
Milan Vincenc

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V OUCMANICÍCH
Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) v Oucmanicích řídí pobočka Státního
pozemkového úřadu (SPÚ) v Ústí nad Orlicí a projekt zpracovává Agroprojekt
Brno. O zpracování požádala obec Oucmanice v roce 2015 na základě souhlasu více než 70 % vlastníků zemědělské půdy.
Skutečný stav v evidenci půdy, způsobu využívání, společného vlastnictví
a nepřístupnosti jednotlivých pozemků, odpovídá historickému vývoji. Více
než 30 let socialistického společného obhospodařování půdy a scelení pozemků bez ohledu na vlastnická práva, i 26 let společného hospodaření po revoluci mají za následek velice neutěšený stav. Polní cesty, které by měla spravovat
obec, jsou ve vlastnictví různých majitelů. Podobně jakákoliv ekologická
opatření lze realizovat pouze na vlastních pozemcích obce. Je tedy zájem
vlastníků pozemků, obce i uživatele, v našem případě ZOD Zálší, vytvořit
nové uspořádání zemědělského půdního fondu, které dá odpověď vlastníkům
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půdy na otázky, kde leží jejich pozemky, jaká je jejich přesná výměra, jaká je
na nich kultura, jak jsou přístupné apod. Obec bude moci řádně plánovat realizaci a údržbu cestní sítě, ekologických opatření a zlepšení životního prostředí a ZOD Zálší bude přesně znát výměru pronajatých pozemků i podmínky
hospodaření na nich.
Jedná se o velký a zásadní projekt, jehož řešení bude trvat, dle předběžných
odhadů, 3 roky. Vlastní realizace nových investic, cestních sítí a ekologických
opatření by měla následovat.
V první polovině letošního roku byly zaměřeny hranice extravilánu a intravilánu obce a hlavní inženýrské sítě nacházející se v zájmové oblasti katastru
obce. Úvodní jednání zástupců SPÚ, zpracovatele, obce a vlastníků se uskutečnilo 5. 4. 2016 a byl zvolen Sbor zástupců KoPÚ ve složení: Josef Pavlíček
- starosta Obce Oucmanice, Šárka Jiráská - SPÚ, Jan Suchánek - ZOD Zálší,
Petr Marek, Jana Motlová, Zbyněk Lesák, Milena Čermáková, Ladislav
Krčmář - náhradník, jako zástupci vlastníků půdy. Výbor bude spolupracovat
se zpracovateli, posuzovat navrhovaná řešení, vyjadřovat se ke společným
zařízením a k podaným připomínkám v průběhu pozemkových úprav.
Náklady na zpracování projektu hradí stát a případné navrhované investice
by měly být řešeny s dotační podporou státu. Nová navrhovaná řešení mohou
být přijata pouze po odsouhlasení vlastníků pozemků. Věříme, že přijetím
Komplexních pozemkových úprav budou vytvořeny podmínky pro další
rozvoj obce.
Petr Marek
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významná životní výročí v 1. pololetí 2016
50 let Jiří Dostál
60 let Jana Motlová
Oslavencům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životního optimismu.
Narození dětí
Stela Kristýna Veselá nar. 14. 5. 2016
Stelince i celé rodině Veselých přejeme hodně štěstí.
Úmrtí
Libor Vojta, zemřel v dubnu ve věku 70 let
Zdeněk Částek, zemřel v květnu ve věku 70 let
Čest jejich památce!

NA PYRAMIDÁCH V BOSNĚ
Že jste nikdy o pyramidách v Bosně neslyšeli? A že jsou pyramidy jen
v Egyptě a možná ještě v Jižní Americe? I pro nás bylo překvapení, když
jsme se vloni v létě dočetli, že jsou v Bosně pyramidy. Ale protože jsme
již měli cestu do Bosny a Hercegoviny vyzkoušenou z loňského výletu do
Medžugorje, rozhodli jsme se, že si uděláme opět jarní výlet na Balkán, tentokrát na pyramidy. A uvidíme, jak vypadají evropské pyramidy, pouhých
900 km od Oucmanic.
Cílem naší cesty bylo město Visoko, které leží na řece Bosně. Udělali jsme
si malou odbočku a zastavili se u města Grab, kde jsou v lese nad městem
kamenné koule v korytu potoka. Silnice, kterou jsme stoupali nahoru, vypadala spíš na sjízdnost pro terénní auta, ale vyjeli jsme dobře. A nahoře nás překvapilo malé parkoviště a ukazatel, že „kamene kugle“ jsou otevřené od sedmi
do dvaceti hodin. Cestička k nim nebyla z nejširších, ale měla svoje kouzlo.
Bylo vidět, že jsou na turisty i v lese připraveni. Jednak byla informační tabule
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Pyramida Slunce z pohledu od Pyramidy Měsíce.

před vstupem do „areálu“ a v lesíku stála chaloupka na kuřích nožkách a v ní
byl „správce“. Ten nám podal informace o objevení tohoto úkazu a poté, co
jsme si prošli údolíčko, nám uvařil kávu a někteří z nás si jako suvenýr koupili
kamennou kouli, kterou pan správce vyrobil. Tato lokalita se ukázala před 80
lety, když po dlouhém období dešťů došlo k sesuvu půdy a v novém korytu
potoka se ukázaly kamenné koule. Koule objevil dědeček současného správce.
Procházka lesem za ranního oparu, kdy si slunce pomalu razí cestu skrz mlhu
a koruny stromů, byla pravým balzámem pro oči po noci strávené na cestě.
A poctivá káva v bufetu na kuřích nožkách nás probrala definitivně.
Do města Visoko jsme dorazili okolo desáté hodiny dopoledne. Hotel
Piramida Sunca jsme našli díky navigaci snadno. Že jsme opravdu na Balkáně,
se nám ukázalo již cestou výtahem z podzemního parkoviště. Zážitek, kdy se
před vámi otevřou dveře ve výtahu a máte před sebou plech, takže nemůžete
vystoupit, patří buď do komedie nebo do hororu, kdyby to bylo v noci. My
jsme věděli, že jsme na Balkáně, takže jsme se po cestě alespoň zasmáli, abychom tak zvesela zahájili pobyt. V hotelu jsme byli skoro sami, takže nás hned
ubytovali a my si po cestě trochu oddechli.
Počasí nám přálo, takže jsme se sbalili na první výstup. Že to nebude úplně
hračka, nám bylo jasné hned. Pyramida Slunce se tyčila poměrně vysoko už
z pohledu z údolí. Ale vyrazili jsme na pyramidy, tak jsme počítali s tím,
že se nebudeme procházet okolo říčky a lovit ryby. Turisty sice vidí rádi, ale
se značením cest se úplně nenamáhají. Možná chtějí, aby si všichni turisti
najali místního průvodce. Cestu jsme nakonec našli a u informační tabule
jsme dostali i výklad o původu pyramid a jejich postupném zpřístupňování
a archeologickém výzkumu.
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Pyramida Slunce je nejvyšší z celého údolí pyramid a měří 220 metrů. My
jsme zvolili pro výstup velmi náročnou cestu lesem, takže naše nadšení
z vrcholu bylo opravdu veliké. Díky počasí byl opravdu úžasný výhled do
kraje. Na vrcholu pyramidy kdysi stála pevnost, ze které je teď už zachováno
jen několik zdí. Ty jsou opravené a byly pěkně vyhřáté sluncem, takže jsme si
krásně odpočali a načerpali energii na sestup. Pro ten jsme zvolili jednodušší,
ale delší cestu. Celou cestu nahoru i dolů nám dělali společnost dva psi, kteří
se k nám připojili dole ve městě. A místy nás i vedli, když už jsme mysleli, že
před námi žádná cesta nahoru nevede. Za první den jsme toho zvládli opravdu hodně, takže jsme brzo ulehli, abychom nabrali sílu na další pyramidy,
které jsme měli v plánu.
Druhý den jsme za cíl zvolili pyramidu Měsíce, vysokou 190 metrů. Naši průvodci, dvojice psů, nás ve městě opět našla a i tentokrát nás vedla k našemu
cíli. Pod pyramidou Měsíce nás místní průvodce upozornil, že potřebujeme
jeho služby, protože jen on ví, jaké cesty jsou bezpečné, že jsou některá místa
stále zaminovaná. V tento moment nám to ještě přišlo jako reklamní trik.
Nechali jsme se od něj doprovodit již na bezpečnou cestu, za malý poplatek.
I výstup na Pyramidu Měsíce byl náročný. Odměna nahoře ale stála za to. Byl
tam krásný jabloňový sad s lavičkami, kde jsme si udělali obědovou pauzu
a nabrali síly na cestu dolů. Že si pan průvodce s minami nedělal legraci, jsme
zjistili na cestě do údolí, kde byly výstražné značky upozorňující na miny.
A v lese cestou nahoru byly i zbytky bunkrů z války. Viděli jsme i vypálené domy
na samotách. Připomínky války jsme v této části Bosny vídali poměrně často.
Na poslední den nám zbyla pyramida Draka, vysoká 90 metrů. Ta nám dala
zabrat asi nejvíc. Naštěstí ne náročností výstupu, ale vůbec hledáním pyramidy jako takové. Půlka vesnice tvrdila, že je to tenhle kopec a druhá půlka,
že ten druhý. Naštěstí jsme narazili na místní znalé a ochotné, takže jsme
správnou cestu našli. Tato pyramida je nejnižší a vypadá nejméně jako pyramida. Když už jsme vystoupali na všechny dostupné pyramidy, tak nastal čas
na sestup do podzemích tunelů Ravne.
Kam vedou tunely Ravne, se zatím neví,
protože stále probíhají výkopové práce. Je
možné, že vedou až k pyramidě Slunce.
Je zde několik megalitických bloků a jsou
zde i komory, kde je velmi vysoká koncentrace záporných iontů, která je pro
tělo prospěšná. V rámci labyrintu tunelů
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jsou i podzemní jezera, jejichž voda by měla mít léčivé účinky. Podle uhlíkové
analýzy jsou tunely staré 30 000 let.
Že jsou zvláštní kopce v okolí města Visoko starověké pyramidy, jejichž
stáří se podle analýz odhaduje až na 25 000 let, zjistil bosenský rodák žijící
v Americe Sam Osmanagich, PhD. Od roku 2005 se zabývá se svým týmem
a početnými dobrovolníky archeologickými pracemi a odhalováním původních staveb pyramid. Ty jsou v současné době kryty asi metrem hlíny a tím
pádem i vegetací. Takže fakt, že vystupujete na pyramidu, vám při výstupu
možná nepřijde, ale když se na ni díváte zespodu, tak skutečně takhle pravidelný kopec příroda neumí. Vrcholy pyramid tvoří rovnostranný trojúhelník
o délce strany 2 150 metrů.
Při výstupech jsme potkávali české a slovenské skupiny turistů. Asi nás
všechny zajímalo, jak to s pyramidami v podstatě za humny je. Na vrcholech
pyramid jsme cítili jinou energii a v tunelech Ravne u megalitických blocích
opravdu sílu, která vychází ze Země. Je určitě zajímavé podívat se na takováto
místa, kde cítíte sepětí s přírodou i energii starých civilizací, které tato úžasná
stavitelská díla vybudovaly.
I tento výlet do Bosny se vydařil. Počasí nám po celou dobu přálo, pršet začalo, až když jsme odjížděli. Všichni jsme si přivezli krásné zážitky i díky dobré
partě a pohodové atmosféře, kterou jsme si celou dobu užívali. Pokud někoho
zajímají staré civilizace, tak je nejlepší udělat si malý výlet do Bosny a vytvořit
si vlastní názor na údolí pyramid.
Milena Čermáková

Zleva Jarda Štefek, Vlaďka Štefková, Markéta Marková, Darina Havlíčková, Míla Čermáková,
Iva Houdková, Zbyšek Houdek a Pavel Marek.
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OUCMANICE PŘED PADESÁTI LETY (1966)
Pohled o padesát let zpět patří již k tradičním příspěvkům našeho zpravodaje
a nebude tomu ani v tomto čísle jinak. Prostřednictvím našich kronikářů se
můžeme opětovně podívat, co se tehdy stalo v naší obci, jaké byly důležité
události, problémy i nálady občanů.
Letitý kronikář Jaroslav Müller začíná, stejně jako v jiných letech, připomínkou důležitých výročí. Tentokrát to bylo 100 let od nešťastné bitvy u Hradce
Králové. J. Müller v té době samozřejmě ještě nežil, ale ze svých dětských let
vzpomíná na vyprávění Jana Diviše (čp. 27), jemuž bylo v té době kolem 30
let, který říkal, jak v roce 1866 uléhali na zem, a s uchem přitisknutým k zemi
bylo slyšet salvy děl od Hradce Králové.
Z Oucmanic se válečných událostí nikdo nemusel zúčastnit, ale v sousedním Sv. Jiří museli poskytnout povinnou přípřež Jan Medulán (čp. 30) a Jan
Dostál (čp. 7). Dostali se až k Josefovu. Jan Dostál pak přišel domů a poslal
za sebe Josefa Bartoně, výměnkáře z čp. 18. Jejich účast dobře nedopadla.
Jan Medulán přiběhl v noci 7. července domů bez koní i vozu a zachránil si
tak holý život. Josef Bartoň se dostal s rakouským vojskem až do vesnice na
rakouském pomezí „Stenhále“, kde zemřel na choleru. Jméno vesnice je nepochybně ústním podáním zkreslené, protože čárka, jako diakritické znaménko
v němčině neexistuje a v místopisných rejstřících jsem toto ani podobné
jméno nenašel.
V zemědělství, jako nejdůležitější činnosti v obci, můžeme zaznamenat určitý
vývoj. Stále častěji (zejména mezi ženami) se objevuje názor, že družstevní
hospodaření je přece jen přijatelnější a pohodlnější než hospodářství soukromé. Určitě k tomu přispěly i úspěchy, které družstvo dosáhlo v oblasti
chovu skotu. 2. listopadu proběhlo v obci slavnostní uznání plemenářského
skotu, kterému předcházel 25. září Chovatelský den. V rámci celého okresu
byl podobný chov uznán jen v dalších třech JZD. Dorazilo mnoho významných hostů ve čtrnácti autech a oslavovalo se až do pozdních hodin. Akce
se neobešla i bez různých humorných příběhů. V jednom z nich, když se
komise blížila ke stáji, ošetřovatelka si běžela vzít čistou zástěru. Než se však
do ní oblékla, komise již byla pryč. Překvapení zažily i ženy, které se lopotily
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s přípravou obložených mís a talířů pro hosty. Udělaly si také jeden pro sebe,
aby se odměnily za úmornou práci. Schovaly si jej s tím, že až bude po všem,
pěkně a v klidu si jej vychutnají. Když ta chvíle konečně nastala, talíř sice
v úkrytu nalezly, ale byl prázdný. Kronikář k této humorné události poznamenává: „Inu, dnešní společnost, tak jako dříve, má své donašeče a lokaje, ty,
kteří chtějí všude býti a nechtějí zůstat nikde pozadu. Ono to je někdy trochu
divné a zvláště na takové to působí, když vidí, jak někdo dobře papá, ne za své
a on se jenom dívá“.
Událostí byla i návštěva skupiny dánských chovatelů skotu v naší obci. Dánská
delegace byla velmi překvapena čistotou a úrovní chovu skotu a konstatovala,
že v Dánsku se o našich chovech šíří nepravdivé informace. Po svém návratu
do Dánska napsali účastníci článek o vysoké úrovni zdejšího chovu do dánského odborného časopisu. I to byl pro obec významný úspěch.
I přes tyto nepochybné klady staří hospodáři kritizovali vedení družstva za
nekompetentní rozhodování, například za silné hnojení obilovin, které mělo
přinést vysoké výnosy, ale nebylo potřebné, spíše škodlivé, protože obilí rostlo
hlavně do výšky a snadno poléhalo.
Počasí potrápilo naši obec 19. srpna, kdy se přihnala prudká bouře s přívaly
deště a s kroupami velkými jako bažantí vejce (3-4 cm). V okolních obcích
vznikly velké škody kroupami a nánosy bahna. U nás velké škody v obci nebyly,
ale na poli Emila Kubového (čp. 40) nastal sesuv půdy o velikosti 150 × 15 m.
Mnozí hospodáři považovali za hlavní příčinu sesuvu ne silné deště, ale
předcházející meliorační úpravy terénu, aby byl přístupný pro zemědělskou
mechanizaci. Menší trhliny v půdě se objevily i na jiných místech katastru
a byla potrhána (již po několikáté) silnice v kopci k Brandýsu. Jako vždy
i zde, vše zlé je k něčemu dobré. V rámci mimořádné podpory státu na
odstranění následků živelných pohrom byl proveden asfaltový povrch na silnici k Brandýsu a na bezprašnou vozovku na dolní i horní straně obce.
Součástí každého zápisu Jaroslava Müllera jsou i tzv. „úvahy běžného života“
ve kterých uvádí své názory na společenskou atmosféru v obci a společnosti
vůbec. Nechme v této věci promluvit po padesáti letech jeho samotného:
„Podati, jak se vidí družstevník ve družstvu jako celku, jest pro mne věc nevděčná. Jsou jedni, kteří stále naříkají, byť by postavili během svého života dvě
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bytové jednotky a neb svým dětem a i pro sebe koupily nebo přidali na auto. Ti
druzí, třebas méně placení, žijí spokojeně ve své chaloupce, aniž by mohli tomu
druhému co dáti. Zajisté že nelze popírati, že jsou i takoví, kteří by mohli jezdit
ve svém autě neb bydleti v zařízeném bytě, kdyby nebylo toho kdyby (hospůdky), naštěstí je však takových čím dále méně... My Češi jsme národ pohostinný
a pospolitý, říká se také o nás, že jsme i pracovití, měli bychom se ale navzájem
více milovati. V současné době, kdy na jedné straně část národa při každé příležitosti nadměrně hoduje, ti druzí, soudruzi, lid dělný, lid obecný, při své denní
práci jeden druhého hlídá, aby neměl ten třetí a i čtvrtý o žvanek či stokorunu
více. To je ta naše česká povaha.“
Celá úvaha je prodchnuta kritikou neskromnosti a nestřídmosti a kronikář
neváhá sáhnout pro příklady i do dávné historie. Jako příklad nestřídmosti
uvádí smrt slavného dánského astronoma a hvězdáře Tycha de Brahe, který
zemřel v roce 1601 a příčinou jeho smrti byla právě císařská hostina, pořádaná Petrem Vokem z Rožmberka.
Co z toho všeho plyne pro nás, občany dnešních dnů? Přinejmenším to, že
číst záznamy našich předků může být velmi poučné i pro dobu současnou.
Jiří Oliva, kronikář

ZA KULTUROU V PRAZE
V sobotu 14. května 2016 se uskutečnil z iniciativy Obecní hospody,
resp. její nájemkyně paní Moniky
Padrtkové, s podporou Obce
Oucmanice, autobusový zájezd do
Prahy. Hlavním bodem programu
byl muzikál Sibyla, Královna se
Sáby, v divadle Hybernie a ještě
před tím muzeum voskových figurín Grévin.

V muzeu voskových figurín vítal Karel IV.
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Setkání s Obamou a Merkelovou.

Sportovci Čech s Haškem,
jako živí.

Účastníci zájezdu před divadlem Hybernia.

Celkový dojem byl umocněn událostmi spojenými s oslavami narození krále
Karla IV. Již při vstupu do muzea nás vítal voskový Karel a zhlédli jsme
scénku z jeho života. Bylo to v krátké době již třetí setkání oucmanických
s ním. Loni v září na Karlštejně, v únoru na Masopustu v Oucmanicích a nyní
v Praze. Úžasná byla cesta časem a setkání s významnými osobnostmi světové
historie. Společné fotografie s oblíbenými herci, zpěváky, sportovci i politiky
doplní naše fotoalba.
Muzikál Sibyla, Královna ze Sáby, je dojemný příběh vztahu moudrého jeruzalémského krále Šalamouna a věštkyně Sibyly. Vynikající herecké výkony,
především Daniela Hůlky v roli krále Šalamouna, umocňovaly vnímání i po
třech tisících letech aktuálních otázek dneška.
Přes trochu náročné cestování retro autobusem pana Voříška byli všichni
účastníci zájezdu nadmíru spokojení.
Petr Marek
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SPŘÁTELENÁ OBEC OCMANICE OSLAVILA 650 LET
Dne 18. června 2016 se na pozvání obecního zastupitelstva obce Ocmanice
spojené s osobním pozváním rodiny Malých zúčastnila delegace naší obce,
vedená místostarostou Zbyškem Houdkem a bývalým starostou Zdeňkem
Veselým, oslavy výročí 650 let od první zmínky o obci Ocmanice v brněnských zemských deskách.
Obec leží u města Náměšť nad Oslavou a má 340 obyvatel. Vzájemná spolupráce byla navázána již v roce 2009.
A teď již k samotné oslavě. Po přivítání následoval slavnostní průvod obcí
s položením věnce a kytice u pomníku obětem 1. světové války. Program
pokračoval v pěkném kulturním a sportovním areálu obce. Zde bylo možné
zhlédnout připravenou výstavu fotografií a dokumentů. Slavnost byla doprovázena moravskými písněmi, které hrála skupina Galáni z Přibyslavic.
Přivítání účastníků oslav začalo projevem paní starostky Věry Filipčíkové
a zdravicí zástupce naší obce, který předal jako dárek fotoknihu obce
Oucmanice. Celé dění bylo postupně doplněno o několik vystoupení mažoretek, tanců děvčat z umělecké školy, mistrovských ukázek tanečního páru
v latinskoamerických tancích a různou zábavou pro děti. Ve večerních hodinách se v novém kulturním domě konala společenská zábava.
Nutno poznamenat, že celý bohatý program, vřelé přivítání, hojné občerstvení, příjemné počasí a společné posezení umocnilo celkovou dobrou náladu
všech účastníků. Na závěr chci poděkovat obci Ocmanice za pozvání, popřát
hodně úspěchů do dalších let s nadějí, že naše spolupráce se bude i nadále
rozvíjet.
Zbyšek Houdek

Ocmanický průvod.

Proslovy starostky Ocmanic a místostarosty
Oucmanic.
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SANITÁRNÍ DEN MIKROREGIONU VYSOKOMÝTSKO
V sobotu 11. 6. 2016 uspořádala obec Sruby za pomoci místních spolků
5. Sanitární den Mikroregionu Vysokomýtsko aneb Relaxační odpoledne ve
Srubech plné netradičních soutěží. V konkurenci deseti soutěžících zvítězilo
družstvo Vysokého Mýta. Oucmanice se umístily na 8. až 9. místě. Ve skutečnosti však zvítězili všichni, neboť se velmi dobře bavili nejen soutěžící, ale
i fandící a ostatní přihlížející. Reprezentaci naší obce zajistili ve spolupráci
Dámský klub a Spolek lidových tradic, za což jim patří poděkování. V příštím
ročníku přejeme více štěstí a fanoušků, kteří podpoří vynaložené úsilí.
Petr Marek

SVATOVÁCLAVSKÝ VÝLET
Obec Oucmanice pořádá Svatováclavský výlet v sobotu 24. září 2016.
Program zájezdu je následující:
- odjezd od autobusové zastávky v 7.00 hod.
- návštěva zvonařské dílny v Brodku u Přerova
- Velehrad
- vinařský sklípek ve Vracově s cimbálovou muzikou
- předpokládaný návrat ve 24.00 hod.
Předběžná cena včetně konzumace ve sklípku je 500 Kč. Nutno se přihlásit
nejpozději do 15. září 2016 buď v prodejně Hruška, nebo u Petra Marka: tel.
603 858 124, mail. markovi.oucmanice@seznam.cz.
Petr Marek
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EXKURZE V PIVOVARU PRIMÁTOR NÁCHOD
V pátek 1. dubna 2016 uspořádala
vedoucí Obecní hospody Monika
Padrtková úžasný zájezd pro povzbuzení těla i ducha do náchodského
pivovaru Primátor. Plný autobus příznivců zlatavého moku z Oucmanic
a ze Sudslavy byl příjemně překvapen. V autobuse čekala štamprlička
na dobrou zábavu a v Náchodě prohlídka pivovaru se zasvěceným průvodcem, emeritním sládkem Pavlem
Kořínkem. O pivě, problematice technologie výroby, kvalitě potřebných surovin a těžkostech konkurenčního boje s velkými zahraničními pivovary jsme
se dozvěděli téměř všechno. Jen si to pamatovat! Téměř vyčerpaní jeden a půl
hodinovou exkurzí jsme se dobelhali do společenské místnosti pivovaru. O to
více nám chutnalo nabízené menu. Stoly se prohýbaly pod studenými mísami,
na čepu byly 3 druhy Primátora a v lahvích celý sortiment náchodských speciálů. K tomu nám hrála Masopustní hudba Jardy Zemana. Zábava se rychle
rozjela a o půlnoci se nechtělo domů. Zpěv v autobuse ustal, až když jsme
z něho ve 2 hodiny ráno vystupovali.
Účastníci zájezdu poděkovali za báječný zážitek Monice Padrtkové.
Petr Marek
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EKOCENTRUM PALETA O PRÁZDNINÁCH

Šikovné děti v kuchyni.

Tatínkové vyrobili prolejzačky.

Letní prázdniny jsou na u nás ve znamení táborů. Po čtyřech bězích táborů
pro rodiče s dětmi následuje v srpnu tábor (biologické soustředění) pro středoškoláky. První dva běhy táborů pro rodiče s dětmi jsou zcela v naší režii.
U ostatních táborů zajišťujeme stravu a částečně i program.
Naše tábory nesou podtitul „Tak trochu divoši“. Jsou určené pro rodiče
s dětmi od 3 do 10 let.
Děti i jejich rodiče se učí rozdělávat oheň, zahrají si na vlastnoručně vyrobený
nástroj, malují přírodními barvami, vyrábějí bylinkovou mast. Dále poznají
noční les, postaví si dřevěnou prolézačku ze dřeva. Zkrátka vnímají přírodu
všemi smysly, pátrají po pokladu a svezou se na oslíkovi.
Po prázdninách, pokud se vše podaří, bychom chtěli nabídnout předškolákům
a dětem prvního stupně jednou týdně kroužek s ekovýchovnou tématikou.
Miroslav Míkovec

Vaříme si sami.
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TIP NA VÝLET OKRUŽNÍ JÍZDA SUDETY
Kam s nimi? To je otázka, která vás může napadnout, když se o prázdninách
věnujete dětem nebo vnoučatům, a rádi byste jim dopřáli nějaký nevšední
zážitek, navštívili dosud neznámé místo či alespoň trochu nasytili jejich
touhu po dobrodružství. Je pravda, že některé děti dokáže vzrušit pouze
virtuální realita, ale lze doufat, že i v jejich nevědomí jsou zasuty zážitkové
receptory, které díky kolektivní zkušenosti našich předků zareagují, jsou-li
vystaveny vjemům, jako je hučící vodopád nebo krasová jeskyně, a to údivem
či dokonce jásotem.
Ale kde hledat v dostupném okolí hučící vodopád, řeknete si. Ani ne tak daleko. Na severozápadním úbočí Králického Sněžníku, na horské říčce Vilčka,
v soutěskách lázeňského letoviska Mezihoří. Tam je. Svého času šlo o nejvyšší
vodopád v Sudetech, do roku 1997 byla výška padající vody 27 m, ale díky
povodni v tom roce bylo koryto říčky prohloubeno do tvaru kaňonu a výška
vodopádu tím byla snížena o 7 m. A tak se tam dnes bystrá voda z hor vrhá
z výšky šestipatrové budovy skokem v uvozovkách „jen“ 20 m dlouhým do
jezírka na dně skalnatého kaňonu.
Zajímavé je zpřístupnění vodopádu. Po pěšině od „Hotelu Nad Vodopádem“
se již po pár desítkách metrů dostanete na ocelovou lávku, která je umístěna
přímo nad hranou vodopádu. Okamžitě Vás to tak nadchne, vzruší či přímo
uhrane, že jste ochotni sestoupit po mnoha
Vodopád řeky Vilčky v Mezihoří.
schodech velkým obloukem ve strmém skalnatém svahu až nad okraj kaňonu, odkud je
na tento přírodní fenomén nejhezčí vyhlídka. Stojíte tady uprostřed chrámu přírody
a tiše děkujete. Teď vyjít zpátky do schodů
a nad vodopádem proti proudu říčky přímo
do centra lázeňského městečka.
U jeho zrodu stála
princezna Marianne
kého prince Alberta,
1848 koupila a brzy

podnikavá holandská
Oranžská, choť pruskterá tuto oblast roku
zde vzniklo letovisko
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Původní obyvatelé jeskyně.

Medvědí jeskyně u Kletna.

v alpském stylu, plné ubytovacích zařízení a sanatorií. Na počest „dobré
paní“ Marianne zde byla pojmenována řada míst - Mariannin pramen,
skály a jiné. „Vlčí důl“ (Wolfesgmud), jak se původně údolí nazývalo, se stal
velmi oblíbeným výletním místem s klimatickými lázněmi a říkávalo se mu
Slezské Švýcarsko. Po druhé světové válce připadl Polsku a byl přejmenován
na Miedzygórze (Mezihoří). Kdysi výstavné objekty s dřevěnými balkónky,
balustrádami, ochozy a zdobnými řezbami se dnes znovu probouzejí ke své
zašlé kráse, jakož i parková úprava podél horské bystřiny. Důkladná procházka těmito lázničkami se určitě vyplatí. Nabízejí se zde i další možnosti, jako
například výšlap k poutnímu kostelu na Goře Iglične s nádherným výhledem.
Dalším mimořádným lákadlem na severním úbočí Králického Sněžníku, ale
v jiném údolí, je Medvědí jeskyně u obce Kletna. Pohledem odsud z Mezihoří
je to jen pár kilometrů přes kopec. Je považována za nejkrásnější krápníkovou jeskyni v Polsku. A je taky jedinou jeskyní v Polsku, která může svou
krápníkovou výzdobou konkurovat jeskyním u nás. Celková délka chodeb
Medvědí jeskyně je okolo 2 km, z toho je zpřístupněno střední patro v délce
asi 600 metrů. Při výzkumu se tady našlo hodně kosterních pozůstatků zvířat
a mezi nimi unikát - téměř kompletní kostra obrovského jeskynního medvěda. Ukázky nálezů jsou k vidění v rámci prohlídky.
Horské masivy obvykle bývají pokladnicí nerostného bohatství. Stejně i tady.
Rudy železa, stříbra a mědi se zde těžily již ve středověku. Otvor do Medvědí
jeskyně byl odkryt v kamenolomu v roce 1966 a za pár let se již připravovalo turistické zpřístupnění jeskyně. V 80. letech byl proveden ve spolupráci
s Českou speleologickou společností rozsáhlý výzkum v celém masivu
Králického (Kladského) Sněžníku. Prováděly se při tom také barvicí pokusy,
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které prokázaly přeliv krasových vod ze severní na jižní stranu Sněžníku (to je
pod hlavním evropským rozvodím). Barvicí látka vpravená do vody na polské
straně Sněžníku byla po nějaké době zjištěna v Mléčném prameni v údolí
Dolní Moravy na české straně. Je úžasné, co ta hora skrývá.
Jak se na ta místa dostanete? Nejlépe autem, přes Žamberk a Pastviny
k hraničnímu přechodu Dolní Lipka a dále v Polsku projedete Mezilesím
a v Domaškově odbočíte doprava na Mezihoří, celkem 66 km, něco přes hodinu cesty. Doporučuji použít bezplatné záchytné parkoviště hned při příjezdu
vlevo u cesty, k vodopádu je to pak asi 500 m.
Pro cestu autem k jeskyni se musíte vrátit do Domaškova a dále vpravo pokračovat směrem na Klodzko. Mimochodem, celý tento kraj, Kladský výběžek,
byl až do doby, než to Marie Terezie projela s Prusy, součástí monarchie
a tedy i součástí českých zemí. V Bystřici Klodské odbočíte na Stronie Śląskie
(Stráně Slezské) a tam na Kletno (směr Boleslavov). Celkem dalších 40 km,
třičtvrtěhodinka jízdy. Z parkoviště je to k jeskyni ještě asi 30 minut pěšky,
kde cestou minete monumentální zatopený lom s možností se zchladit.
Aktuální informace o otevírací době jeskyně, cenách vstupného atd. naleznete
na webových stránkách www.jaskinia.pl.
Pro dokončení okružní jízdy Sudety kolem pohoří Králického Sněžníku
můžete ke zpáteční cestě využít trasu přes Kladské sedlo a Staré Město pod
Sněžníkem a kolem Hanušovic směr Králíky a dále domů, celkem něco přes
90 km pohodové autoturistiky nádhernou krajinou.
Na závěr tip pro fajnšmekry jako třešničku
na dortu: při návratu přes Kladskou bránu,
asi 4 km za státní hranicí odbočte vpravo
do Stříbrnic a před kostelem pak vlevo do
údolí na úzkou cestu, kterou se nechte vést
až nahoru na sedlo Štvanice. Tam stojí za to
auto opustit a při krátké procházce se polaskat
božským výhledem k srdci Jeseníků. Dále se
pokračuje dolů přes Hynčice.
Alpská architektura Slezského
Švýcarska.

Hezké zážitky i Vám přeje Otto Robenek
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OUCMANICKÉ VEJŠPLECHTY OUVEJ
Osel starostou!
V polovině roku rezignoval dlouholetý starosta hasičů na svoji funkci.
Okamžitě vyvstal problém, kým ho nahradit. Na mimořádné členské schůzi
byli případní náhradníci zaskočeni objemem agendy, kterou bývalý starosta
vedl. Na první pohled patová situace. Zcela nahradit tohoto velmi aktivního
a angažovaného člověka je zhola nemožné. Když už hasiči začali propadat
panice v předtuše dlouhého období bezvládí a chaosu, našel se překvapivý
kandidát.
Sám ve svém nominačním proslovu vlastně nic neřekl, ale spousta lidí mluvilo za něj. Oponentům převážně vadilo, že je to osel, neumí posílat emaily ani
vytvářet webové stránky. Stoupenci opatrně připustili, že kandidát je sice osel,
ale nevadí mu to a dokáže s tím žít. Nevadí mu, když mu ostatní nadávají, je to
tahoun, ale zároveň si umí i dupnout, popřípadě postavit na zadní či kopnout.
Naopak vyzdvihovali, že neumí posílat emaily a ani vytvářet webové stránky.
Na společenských akcích jakož i u zásahu by byl naprosto nepřehlédnutelný.
Jeho hlasový fond je naprosto fenomenální. Dokáže sám nahradit obecní sirénu, jakož i jakýkoliv myslitelný svolávací systém v případě požáru. Obtížnou
až nepřekonatelnou překážkou jsou pro něj lávky a mosty, ve srovnání s tím
nemá s výkonem funkce žádný problém a už vůbec nemá strach z tabulek,
výkazů, papírů a účetnictví.
Zpočátku převládala v souvislosti s kandidaturou na schůzi rozpačitá atmosféra. Když však kandidát před volbou „upekl“ a rozdal koblížky, ledy byly
prolomeny a osel Amos se stal historicky prvním oslem ve funkci starosty
oucmanských hasičů. Je jasné, že jeho funkci bychom měli vnímat jako
dočasnou či spíše čestnou. Ale až se zjistí, že starostu může dělat opravdu, ale
opravdu každý, nebude při příští volbě o kandidáty nouze.
Z neoficiálních zdrojů pro
Oucmanický zpracodaj
zaznamenal Míra Míkovec
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Kalendář akcí 2. pololetí 2016
Červenec
5. 7. 2016

Cyrilometodějský den řemesel

Obec + spolky

Září
2. 9. 2016

Veřejné zasedání zastupitelstva

Obec

Září
10. 9. 2016

Rybářské závody

SDH

Září
24. 9. 2016

Svatováclavský výlet

Obec + SK

Říjen
30. 10. 2016

Posvícení s programem

Obecní hosp. + SK

Listopad
4. 11. 2016

Veřejné zasedání zastupitelstva

Obec

Listopad
12. 11. 2016

Divadlo Zdobničan - Turecká kavárna

SLT

Listopad
27. 11. 2016

Zdobení vánočního stromečku

SDH

Prosinec
5. 12. 2016

Mikuláš

Mládež

Prosinec
18. 12. 2016

Vánoční koncert

Seniorský klub

Prosinec
23. 12. 2016

Betlémské světlo + koncert

SPK + DK

Prosinec
27. 12. 2016

Turnaj v ping pongu - mládež

SDH

Prosinec
28. 12. 2016

Turnaj v ping pongu - muži

SDH

Leden
1. 1. 2017

Novoroční procházka

Obec + spolky

Vysvětlivky: SDH - Sbor dobrovolných hasičů
SK - Seniorský klub
DK - Dámský klub
SLT - Spolek lidových tradic
SPK - Sdružení přátel kapličky
Čas a místo konání bude upřesněno na webových stránkách obce a prostřednictvím obecního rozhlasu.
Změna programu vyhrazena.
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