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Rok 2017 jsme v Oucmanicích začali ve velkém stylu. Dělobuchy, světlice
a ohňostroj téměř u každého domu, obloha zářila, a tak jsme se nemuseli
stydět za srovnání s novoročními ohňostroji konanými ve velkých městech.
Přiznám se, že jsem prožíval jiné pocity. Cítil jsem strach, který prožívají
zvířata, kočičky a pejsci, o kterých se říká, že nemají rozum. Vzpomněl jsem
si i na tatínka, jak vyprávěl o hrůzostrašném běsnění, které se odehrávalo při
náletech ve druhé světové válce, když utíkali z hořících Drážďan. Kladl jsem
si otázku, jestli tato zábava bude mít hranice. Nevím. Zdá se mi, že chybí
pravidla i zdravý rozum. Doufám, že mě děti příští Silvestr nezavřou do koupelny, abych nemusel mít strach. A hlavně doufám, že toto nebezpečné hraní
nenahradí v budoucnu smutná realita.
Všichni jsme si popřáli do nového roku především dobrého zdraví. Ti, kteří
prožili situaci, že jim zdraví již chybělo, moc dobře vědí, že být zdravý není
samozřejmostí. Ti ostatní ho přejí protože je to obvyklé. Ve skutečnosti především na nás záleží, kolik toho zdraví budeme mít, jestli se přání naplní. Proto
bychom měli přemýšlet o tom, co navíc pro své zdraví v tomto roce uděláme.
Můžou to být věci, které nestojí peníze, ale pouze trochu pevné vůle. Zbavit se
stresů, zbytečných kil, přidat více vitamínů do jídelního lístku, denně trochu
pohybu, pokud možno na čerstvém vzduchu a jistě byste doplnili další doplňky zdravého životního stylu. Přemýšleli jste o sobě? Zkuste to. Změnit některé
špatné návyky trochu bolí, ale vyplatí se to. Když nemáte sílu udělat to kvůli
sobě, udělejte to kvůli dětem nebo vnoučatům. Přeji nám všem, udělejme
alespoň jednu věc ve prospěch svého zdraví. Až budeme zpětně hodnotit rok,
budeme na sebe pyšní.
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Na začátku roku si každý poznamenáváme do nových diářů či kalendářů
důležité svátky, které budeme vzpomínat. V naší obci se staly takovými
svátky Masopust, Čarodějnice, Dětský den, Cyrilometodějský den řemesel,
Svatováclavský svátek, Posvícení a Advent s koncerty. Prozatím se nám nepodařilo navázat na tradici svátků poutí. Věřím, že se společně můžeme těšit na
aktivitu spolků v obci a opět bohatý společenský život. V roce 2017 budeme
navíc vzpomínat významného výročí 725 let od první písemné zmínky o naší
obci. Úcta k historii a potřebná povědomost je důležitá k vytváření hezkého
vztahu k vesnici a dobrých sousedských vztahů.
Do roku 2017 přeji všem spoluobčanům, chalupářům i hostům, aby se cítili
v Oucmanicích opravdu jako doma, to je tam, kde se dobře žije, kde máme
pocit bezpečí, kde se lidé na sebe rádi usmějí a pozdraví, kde si vzájemně
dokáží přát a ne závidět.
Jménem redakční rady Oucmanického zpravodaje
Petr Marek
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
Bilancujeme rok 2016 a plánujeme 2017
Jsme na začátku roku 2017, plní očekávání, co nám přinese. Máme různá
přání, ale všichni si přejeme dobrou pohodu. Co to je dobrá pohoda? Mohli
bychom ji charakterizovat jako kombinaci dobrého zdraví, duševní pohody,
úspěchů v práci, úspěšného vzdělávání a příjemných zážitků. Mezi příjemné
zážitky může patřit i společné setkávání a společná práce ve prospěch naší
obecní společnosti.
Co se nám v druhé polovině roku 2016 podařilo? Především jsme dokončili
výstavbu chodníku k Brandýsu nad Orlicí s celkovým nákladem 608 tis. Kč
a s dotací 344 tis. Kč. V současné době řešíme kolaudaci, pozemkové náležitosti a vyúčtování. Na budově Obecního úřadu a prodejny je nově rekonstruovaná střecha v hodnotě 381 tis. Kč. Část nákladů ve výši 130 tis. Kč byla
kryta dotací z Programu obnovy venkova. Podařilo se rekonstruovat část
místních komunikací a to k čp. 54 a 43.
Významná je účast obce na probíhajících projektových přípravách
Komplexních pozemkových úprav katastru obce Oucmanice. Práce byly
zahájeny v 1. pololetí roku 2016, koordinátorem a objednatelem je Pozemkový
úřad v Ústí nad Orlicí a projekt zpracovává Agroprojekt Brno. Po zaměření

Nový chodník k Brandýsu nad Orlicí.
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Rekonstrukce střechy na OÚ a prodejně.

hranic extravilánu a intravilánu obce byly koncem roku 2016 předloženy
návrhy nové cestní sítě, vodohospodářských opatření, protierozních opatření
a opatření k ochraně životního prostředí. Sbor zástupců na svých jednáních
připomínkuje návrhy tak, aby odpovídaly zájmům a možnostem majitelů,
uživatelů pozemků i obce. V první polovině roku 2017 se uskuteční odsouhlasení skutečného stavu a potřeb s jednotlivými majiteli pozemků. Více
je uvedeno ve zprávě Sboru zástupců pro Komplexní pozemkovou úpravu
v Oucmanicích.
Úspěšně pokračovala výstavba rodinných domků na jižní stráni Oucmanic.
Proběhly dvě kolaudace nových RD. Jedná se o čp. 85 manželů Novotných
a čp. 86 paní Žídkové. Obyvatelům nových rodinných domků přejeme spokojený život mezi námi. Stavbu RD zahájil pan David Houdek.
Zásluhou činnosti jednotlivých spolků byl bohatý společenský a kulturní
život v obci. Pod vedením Spolku dobrovolných hasičů proběhl rybářský
závod, vánoční turnaj ve stolním tenise a novoroční procházka. Spolek lidových tradic přivedl divadelní spolek Zdobničan s kusem „Turecká kavárna“.
Spolek seniorů připravil posvícenské posezení a vánoční zpívání – účinkovali
manželé Hrodkovi, pěvecký sbor Pohoda a duo Marta a Pavel. Přátelé kapličky připravili posvícenskou mši svatou a ve spolupráci s klubem žen zpívání
v kapličce spojené s šířením Betlémského světla. Mladí se převlékli za čerty,
anděla a Mikuláše, aby tradičně zjistili, že ti nejmenší dělají čest svým rodičům. Kulturní výbor při zastupitelstvu obce zorganizoval svatováclavský výlet
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a vítání občánků. Už na tomto výčtu je jasná bohatá činnost spolků, která si
zaslouží úctu a podporu od nás všech.
Příjemná je i zpráva o stavu obyvatelstva k 31. 12. 2016. Celkový počet obyvatel se zvýšil na 224. Ve druhém pololetí roku se narodily dvě děti. Manželům
Novotným se narodil syn Václav a Mileně Čermákové a Josefu Čermákovi se
narodila dcera Augustína. Blahopřejeme a přejeme rodičům a dětem hodně
šťastných chvil.
Na čem chceme pracovat v nastávajícím období roku 2017?
1. Budeme pokračovat v přípravách na výstavbu biologických rybníčků.
Podali jsme žádost o podporu na projektovou přípravu a předpokládáme
odkup pozemků na tento záměr. Chceme provést některé práce na stávající
kanalizaci a předpokládáme provedení namátkových měření námi produkovaných odpadních vod.
2. Plánujeme opravit prostranství před obecním úřadem a prodejnou. Chceme
stabilizovat silniční obrubníky a vyměnit zahradní obrubníky. Vytvořit příznivý přestup mezi chodníky na obou stranách hlavní silnice - snížení obrub
pro pohodlný přejezd ručními vozíky a kočárky.
3. Chceme zahájit realizaci výměny stávajících světel veřejného osvětlení za
nové zdroje. Ve většině světel využíváme nízkotlaký sodík. Nabízí se náhrada
vysokotlakým sodíkem a LED technologií.
4. Vysadíme novou lípu u rybníka. U zastávky máme vysazenou mladou lípu,
která už třetím rokem chřadne. Zkoušeli jsme zlepšit její podmínky, ale zdá
se, že se nám nepovede ji zachránit. Po provedených konzultacích se jako nejpravděpodobnější příčina jeví houbová choroba vyvolaná stresem ze sucha.
Navrhujeme výsadbu nového stromu za stávající lípu. Několik informací
z historie: Na stejném místě byla lípa svobody vysazena 11. května 1919.
V roce 1982 byla lípa při silné vichřici povalena. Nová lípa byla vysazena
v roce 1989 (bez bližších informací).
5. Chceme zaměřit hranice pozemků v intravilánu obce. V rámci pozemkových úprav byl vytyčen vnitřní okruh úprav – hranice kolem zastavěného
území. Požádáme o vytýčení pozemků v zastavěné části obce a jejich případné
nesrovnalosti se budou muset napravit občanskoprávní cestou.
V nadcházejícím období se prostřednictvím našich spolků připravuje řada
zajímavých kulturně společenských akcí, o kterých se dočtete v další části
zpravodaje. Věřím, že je podpoříme naší účastí.
Závěrem mě dovolte, abych vám všem popřál úspěšný rok 2017.
Josef Pavlíček, starosta
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PLNĚNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE
V roce 2015 byl vytvořen z názorů a podnětů zastupitelů obce, spolků v obci
a obyvatel obce Program rozvoje obce Oucmanice do roku 2020. Za samotnou realizaci odpovídají zastupitelé obce. V první polovině každého roku by
měla být předložena analýza plnění programu. Naskýtá se možnost poskytnout informace o plnění programu všem občanům v obecním zpravodaji.
Přistoupím k jednotlivým cílům, které začínají rokem 2016.
Rozvoj technické infrastruktury
Údržba jednotné kanalizace - opravena poškozená kanalizace pod chodníkem
u čp. 16. Postupné opravy místních komunikací pro vozidla - byla provedena
rekonstrukce příjezdových komunikací u čp. 33, 43 a 54. Dopravní značení
a jeho řešení v nepříznivých místech se přesouvá na další plánované období.
Oprava komunikací pro pěší a výstavba nového chodníku - ukončena výstavba nového chodníku k Brandýsu nad Orlicí. V dalších letech se plánují opravy
úvozových cest u čp. 33 a 5. Zajistit pasport komunikací - v roce 2016 se touto
problematikou zastupitelstvo nezabývalo, do plánovaného roku 2020 bude
řešeno. Nákup a údržba techniky na údržbu komunikací - údržba je prováděna pravidelně dle technických požadavků výrobců obecní techniky. Nákup
víceúčelové techniky je naplánován na rok 2017. Zlepšení osvětlení u rybníka
- byly provedeny konzultace o vhodném umístění osvětlovacího tělesa, avšak
doposud se nenašlo vhodné řešení s napojením na stávající rozvod.
Funkční krajina a péče o životní prostředí
Aktivní spolupráce při tvorbě pozemkových úprav - tvorba pozemkových
úprav začala se zpracovatelem projektu v roce 2016 a nadále jsou sbírány
připomínky a podněty prostřednictvím konzultací a dotazníků od vlastníků ke konečné formě úprav pozemků. Zajištění údržby zeleně v obci - obec
pravidelně ve svém rozpočtu vyčleňuje finanční prostředky na údržbu zeleně, nejinak to bylo i v roce 2016. Byly brigádnicky řešeny údržby trávníků,
stromů a keřové výsadby. V roce 2017 bude počítáno s novou výsadbou za
uschlou lípu u čekárny. Osvěta o přírodních chráněných oblastech - tématika
zmíněná hlavně na veřejných zasedáních obecního zastupitelstva. Například
evropsky významné lokalitě - Brandýské suťové svahy. Jiné semináře na toto
téma neproběhly.
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Snižování produkce škodlivin obyvateli obce do ovzduší - informační kampaň v roce 2016 například zmiňovala kotlíkové dotace či program Zelená
úsporám na obecním webu nebo úřední desce. Několik občanů obce tuto
nabídku využilo. Spolupráce s majitelem farmy na chov dojnic - zastupitelstvo
hledalo především technologická řešení ke snižování hluku a zápachu šířícího
se z farmy. Předkládané návrhy však byly nereálné pro náročné plnění, jak ze
strany obce tak i majitele farmy. Částečné řešení bylo uskutečněno výsadbou
nového zeleného pásu s dotací od agentury ochrany přírody našeho kraje. Při
rekonstrukci silážních jam byl vybudován zemní val na straně směrem k obci.
Udržitelnost služeb
Výměna střešního pláště na prodejně a obecním úřadě - provedena s dotací
z programu obnovy venkova v roce 2016. Výměna výplní otvorů v obecní
hospodě - v loňském roce vyměněna okna a dveře za nové plastové. Bylo
docíleno nezanedbatelných energetických úspor. Herní venkovní prostor při stávajícím dětském hřišti byly nainstalovány venkovní posilovací stroje,
umožňující i starším generacím procvičení těla. Jednání se zprostředkovatelem autobusové dopravy - jednání je bohužel stále na stejné úrovní jako
v předešlém období. Spolupráce s MŠ a ZŠ v Brandýse nad Orlicí a Jehnědí
- schválena finanční podpora pro volnočasové aktivity při ZŠ v Jehnědí. MŠ
v Brandýse připravila pásmo k vítání občánků. Fond S námi je tu lépe schválena finanční podpora ve výši 20 Kč na obyvatele a rok.
Sportovní, kulturní a spolkový život v obci
Prostory pro spolky - obec i v roce 2016 podporovala a umožnila využívat
obecní prostory pro scházení a činnost spolků - Dámského klubu, Klubu
seniorů, Sboru dobrovolných hasičů a dalších. Vytváření podmínek pro spolky - umožnila spolkům nejen využívání svých prostor, ale také podporovala
finanční zajištění nákladů na akce pořádané spolky.
Prostory pro výstavbu RD a podnikatelských objektů
Pasport - v minulém roce 2016 nedošlo k určení a dohodě o možných stavebních pozemcích.
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Funkční řízení potřeb obce
Finanční zajištění mandatorních výdajů obce - obec zajistila ze svého rozpočtu materiální zabezpečení úřadu, mzdové prostředky a náklady potřebné na
uhrazení energií. Informační systémy obce – došlo ke změně správce webových stránek obce a stránky byly vytvořeny nové. Jsme si vědomi, že informování prostřednictvím internetu není umožněno všem občanům. Proto
důležité zprávy jsou následně ještě předkládány obecním rozhlasem.
Sociální oblast
Zajištění informací o postupech při různých životních situacích. Vítání
občánků. Společenské návštěvy při životních výročích obyvatel. Podpora
společenských aktivit k setkávání občanů. Příprava svátků obce - Masopust
a Cyrilometodějský den řemesel. Všechny tyto cíle jsou splněny, tak jako
v předešlých letech s patřičnou pečlivostí, které tyto činnosti vyžadují.
Obec je součástí širšího území
Spolupráce při plnění cílů rozvojových programů širších územních celků
- v našem případě je nejlépe zmínit spolupráci s mikroregionem Vysokomýtsko
a Pardubickým krajem. Spolupráce s obcemi v nejbližším sousedství - setkání
proběhlo již dříve, a to pouze sraz v obci Jehnědí iniciován tamním starostou.
Rovněž již zmíněnou podporou škol ve správě těchto obcí.
Zbyšek Houdek, místostarosta obce

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MÁ NOVÉHO STAROSTU
Akce sboru dobrovolných hasičů ve druhém pololetí začaly tradičně až po
prázdninách. První takovou akcí se staly rybářské závody. Uskutečnily se
10. září 2016, účastníků nebylo mnoho - dva dospělí a čtyři děti. Všem se však
v závodech dařilo a úlovků bylo opravdu hodně. Celkem bylo uloveno 265
ryb. Největší měřila 22,5 cm a nejmenší 11 cm.
Čas běžel jako splašený, utekl podzim a přiblížil se advent. A s ním i každoroční strojení a rozsvícení stromečku na první adventní neděli. Vše se
povedlo tak, jak má, stromeček byl dětmi ozdoben a po celý advent nám spolu
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s čekárnou krásně svítil. Příjemnou vánoční atmosféru dotvářely puštěné
koledy, děti zahříval čaj a dospělé čaj s rumem, milým sladkým překvapením
byly muffinky od Minářů.
Výroční valná hromada sboru se konala 3. prosince. Na výroční valné hromadě byl zvolen nový starosta sboru. Stal se jím Jiří Krška a výbor znovu doplnil
Josef Hlávka.
V prosinci se dále uskutečnil Vánoční turnaj ve stolním tenise. Dne 27. prosince probíhal turnaj dětí a seniorů a 28. prosince zápolili muži. Turnaje dětí
se zúčastnilo devět chlapců, z toho pouze čtyři byli z Oucmanic. Myslím, že
si všichni sportovní odpoledne užili a zpříjemnili si tak vánoční prázdniny.
V kategorii mužů je každoročně zájem o turnaj naopak veliký, a tak je nutné
předem si zamluvit místa na soupisce. Ani letos tomu nebylo jinak a všech 24
hráčských míst bylo obsazeno.
Co plánujeme v prvním pololetí roku 2017? V lednu Hasičský ples, v březnu
Dětský karneval, v červnu Dětský den.
Ivana Michalcová

Vyhodnocení ping pongového turnaje mládeže.
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ČINNOST KLUBU SENIORŮ VE 2. POLOLETÍ 2016
Činnost klubu se začala zapojením do přípravy a konáním již tradičního
Cyrilometodějského dne řemesel, který se uskutečnil 5. srpna 2016. Tak jako
každoročně i letos jsme pomáhali při zajišťování prezence a následně při
úklidu.
Další vydařenou akcí byl Svatováclavský výlet. Navštívili jsme zvonařskou
dílnu rodiny Dytrychových v Brodku u Přerova, baziliku Cyrila a Metoděje
ve Velehradě a na závěr jsme se dobře pobavili ve vracovském vinném sklípku
při cimbálové muzice.
Posvícení jsme v letošním roce oslavili v neděli 30. října. Řada z nás využila
nabídky naší hostinské paní Padrtkové a nejprve jsme si pochutnali na posvícenské huse v obecní hospodě. Odpoledne jsme se zúčastnili odhalení nové dominanty, kterou se na horním konci obce stal anděl strážný. Posvícenské odpoledne pokračovalo na sále hospody kulturním pásmem manželů Hrodkových
z Libchav na téma „Jak jde život“. Příjemné posezení při posvícenských koláčích navodilo hezkou atmosféru. Škoda, že mezi nás nepřišlo více spoluobčanů.
Vždyť tyto akce neděláme jen pro sebe.
Tradiční předvánoční koncert jsme zorganizovali v neděli 18. prosince 2016.
S pěveckým sborem Pohoda z Brandýsa nad Orlicí, řízeným Bohuslavem
Škraňkou a s duem Marta a Pavel, jsme si přiblížili sváteční vánoční čas.
Mimo výše uvedené kulturní akce se pravidelně setkáváme se spoluobčany oslavujícími životní jubilea. Tentokrát jsme byli pogratulovat Pavlu
Pichnerovi, Jitce Suchánkové a Lídě Lesákové. Koncem roku jsme navštívili
dlouholetou aktivní místopředsedkyni klubu Aničku Hlávkovou a popřáli ji
brzké uzdravení.
Všem seniorům, kteří se účastní a podporují naše aktivity, patří poděkování.
V novém roce přejeme všem spoluobčanům zdraví, štěstí, pohodu, dobré
sousedské vztahy a splnění všech přání.
Za klub seniorů Alena Michalcová
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SLT NEBOLI SPOLEK LIDOVÝCH TRADIC
Co vlastně ve spolku děláme? Určitě to není káva, takže noví členové nemusí
mít strach. Zabýváme se tradicemi, které u nás v Oucmanicích z nějakého
důvodu na chvilku usnuly. Rádi bychom je nastartovali zpět k životu a každoročně se k nim vraceli, tak jako to bylo za dob našich otců či dědů. Spolek
je otevřený každému, kdo by měl zájem se jakkoli podílet na jeho činnosti,
klidně i pasivně.
V uplynulém roce 2016 jsme připravili tři akce, o kterých si myslíme, že
patří do našeho ranku. Podařilo se nám zorganizovat již druhý ročník
Oucmanického Masopustu a dvě divadelní představení. O Masopustu a prvním představení jsme psali v minulém čísle. Ve druhém divadelním představení, které proběhlo 12. listopadu, se představil opět skvělý Divadelní spolek
Zdobničan z Vamberka. Tentokrát název představení Turecká kavárna skrýval
tři téměř detektivní příběhy, které pobavily přibližně 40 diváků. Škoda že přišlo tak málo, skvělé výkony herců byly úžasné.
A co připravujeme v roce 2017?
Masopust. Když jsem psal naposledy o Masopustu, půjčil jsem si citát ze
slavného díla Wiliama Shakespeara, Hamleta, „Být či nebýt“. Teď bych použil
neméně slavný citát z díla Jaroslava Haška, Dobrého vojáka Švejka: „Poslušně
hlásím, že na mě svalili, že jsem zastavil vlak“. Takže: „Poslušně hlásím, že na
mě svalili organizaci Masopustu č. 3.“
Tak jak to bude. Termín Masopustu byl stanoven na sobotu 25. 2. 2017 (masopustní úterý před Popeleční středou vychází letos na úterý 28. 2.), tak jak to
má být, šest týdnů před Velikonocemi. Vyrazíme jako minulý rok v 10 hodin
od obecního úřadu, kde bude starostou předána maskám vláda nad obcí.
Průvod masek navštíví všechny sousedy a končit bude na Tvrzi Valcmanice
(Obecní hospodě). V hospodě budou připraveny zabijačkové pochoutky
z dílny rodiny Padrtkových. Ukončení předpokládáme cca v 16 hod., kde
masky zhodnotí pohostinnost sousedů a snad ještě vymyslíme nějaké překvapení. Případné změny a doplnění bude na plakátech.
Budeme rádi, pokud se k nám připojí další masky a sousedi. Zároveň zvu
všechny obyvatele na zabijačkové pochoutky, které budou k dispozici od 12
hod. (hospoda bude otevřená již od 11 hod.) a z okolních vesnic zvu všechny,
ať se přijdou podívat na krásně „zmalované“ masky.
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Ples – staronovinka? Loni se hasiči rozhodli, že dále nebudou organizovat
„Babský ples“. Přišlo nám to líto, že by tradiční oucmanický ples měl skončit.
Proto jsme se rozhodli ho zařadit mezi naše aktivity. Chtěli bychom se vrátit
zpět na historický začátek a zorganizovat 10. 2. 2017 tradiční „Pyžamák“.
Samozřejmostí bude welcome drink, předtančení místní taneční skupinou
a bohatá a zajímavá tombola. Kvalitní zábavu tvoří kvalitní kapela, proto
jsme na Pyžamový ples pozvali známou kapelu Vepřo Knedlo Zelo. Věříme,
že široko daleko známá tradice pyžamového plesu v Oucmanicích nezanikne.
Divadlo – zatím nemáme termín. Snad se nám podaří i tento rok pozvat
ochotníky se zajímavým repertoárem a přivést do Oucmanic trochu zábavy
na prknech, co znamenají svět.
Za SLT Pavel Marek

DÁMSKÝ KLUB
Po prázdninách jsme cvičení kundalini jógy na úřadě rozšířily na dvě skupiny, jedna cvičí v úterý dopoledne a druhá ve čtvrtek navečer. Obě skupiny
jsou celkem naplněné, ale ještě by se někdo mohl přidat. Poslední cvičení před
Vánocemi jsme měly společné a po cvičení jsme si udělaly tradiční vánoční
večírek s cukrovím. Cvičitelka přinesla i mini vánoční stromeček, aby byla
atmosféra dokonalá.
30. října byl v Oucmanicích oficiálně přivítán anděl strážný. Bylo to moc
hezké setkání. Starosta měl krásný projev a o hudební doprovod se postarala
Nikolka Marková, která přednesla i svoji básničku. Takže věříme, že se nám
bude v Oucmanicích dařit ještě lépe, když nad námi bdí anděl.
Stejně jako loni i letos byla část
Dámského klubu na slunovratové
meditaci v Praze, konala se 20. prosince v Rock Opeře. Byl to opět těžko
popsatelný zážitek, který v některých
stále doznívá.
23. prosince jsme se již tradičně postaraly o občerstvení dívčího sboru ze Nikolka Marková
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Základní školy z Brandýsa nad Orlicí. Jejich koncert v kapličce spojený
s předáváním betlémského světla je hezkým zakončením adventu již několikátý rok. A podle slov sbormistra Antonína Slámy, je i pro ně koncert
v naší kapličce ukončením předvánoční koncertní „šňůry“.
Na rozloučení s rokem 2016 jsme si udělaly vycházku do přírody zakončenou
v obecní hospodě.
I v příštím roce budeme pokračovat s jógou a dalšími aktivitami, ať už v rámci
klubu nebo v součinnosti s ostatními spolky a zastupitelstvem.
Za Dámský klub přeji do nového roku vše dobré, ať se nám hezky žije
v Oucmanicích pod ochrannými křídly anděla strážného.
Milena Čermáková
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KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KATASTRU OBCE OUCMANICE

Po zaměření hranic katastru pokračoval zpracovatel projektu na návrhu
zásadních opatření investičního charakteru v oblastech cestní sítě, vodohospodářských opatření, protierozních opatření a opatření k ochraně životního
prostředí. První návrh byl předložen k vyjádření Sboru zástupců v říjnu 2016.
Na základě řady připomínek byl návrh postupně upravován a na dalších dvou
jednáních diskutován. Konečné řešení nebylo k 31. 12. 2016 odsouhlaseno.
Mezi hlavní problémy, kde dosud nedošlo ke shodě, patří:
1. Polní cesty – Obec měla v oblasti orné půdy několik polních cest, které
v návaznosti na kolektivizaci zanikly a důsledkem digitalizace katastru se přeměnily na ornou půdu. Nově navrhované polní cesty vychází ze současného
způsobu hospodaření. Musí zajistit přístupnost pozemků každého vlastníka,
snížit erozní zatížení pozemků, zlepšit rekreační využití a měly by snížit zatížení intravilánu obce zemědělskou technikou. Nově je ve východní části obce
navrhována cesta, která povede od silnice na Sudislav nad čp. 49 směrem
k Březině a dále bude navazovat na současnou cestu do Klopot. Před vrcholem
odbočí doleva po vrstevnici až k silnici na Brandýs nad Orlicí. Za silnicí bude
pokračovat k bývalé Chadimově stodole a naváže tak na cestu Oucmanice
- Hradiště. Další novou cestou by měla být cesta ze silnice na Svatý Jiří ke
kravínu v úrovni stávající dálnice na Popluží.
2. Vodohospodářská opatření – Jsou navrženy některé příkopy u nově navržených polních cest. Pro ochranu zastavěného území je navržen příkop nad
čp. 75, který bude svádět povrchovou vodu z polnosti do rybníka. Není dořešen požadavek na zadržení vody pod Březinou.
3. Doprovodná zeleň – Ve smyslu výrazného krajinotvorného prvku s funkcí
přírodní a estetickou jsou navrženy kolem stávajících a nově navržených polních cest stromořadí. Stromořadí jsou navržena jako úseky a ostrůvky zeleně.
4. Systém protierozního hospodaření – vzhledem k výpočtům erozního ohrožení ornice na některých pozemcích je navrženo rozšíření travnatých ploch
a na části orné půdy je navržen zpřísněný systém hospodaření proti současným systémům umožněných stávajícími předpisy.
Ke konečnému schválení zastupitelstvem obce by mělo dojít do konce března
letošního roku.
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V únoru projektant zahájí na obecním úřadě osobní jednání s majiteli pozemků k odsouhlasení skutečného stavu a případného zájmu vlastníků na změny,
které budou zapracovány do konečného návrhu.
Členové sboru zástupců jsou si vědomi závažnosti a složitosti připravovaných
změn, které ovlivní vlastnictví pozemků a v některých případech i úroveň
hospodaření na nich. Věnujme této problematice maximální pozornost.
Josef Pavlíček, předseda sboru zástupců

CO ROK 2016 DAL A VZAL (OČIMA KRONIKÁŘE)
Na přelomu roku bývá zvykem bilancovat dění v roce minulém a odhadovat,
co nás čeká v roce příštím. Ani nám neuškodí ohlédnutí za uplynulým rokem
2016 a připomenout si, co přinesl světu, naší zemi i naší vísce.
Dění ve světě nás příliš velkým optimismem nenaplňuje. Události minulých
let, zejména v Jižní Africe, které jsou nazývány „arabským jarem“, po sobě
zanechaly řadu nestabilních režimů, plných lokálního násilí a válek, které
vyhnaly z domovů velké množství lidí, hledajících spásu v Evropě. Vlna imigrace byla pro evropské státy nezvládnutelná. Jednak svojí velikostí, jednak
proto, že se do ní začlenilo i mnoho lidí, kterým žádné nebezpečí nehrozilo,
ale hledali v Evropě snadnější a hlavně bohatší život. Jejich počet se odhaduje na 1,5 mil. osob v roce 2016. Skutečný počet však nikdo neví, protože
mnoho migrantů překračovalo hranice ilegálně. Situaci zhoršil i počáteční
vstřícný přístup Německa. Kancléřka Angela Merkelová později svoji tzv.
„vítací politiku“ zásadně změnila, došlo i na zpětné repatriace, nicméně i tak
se nejenom do Německa dostalo mnoho kriminálních živlů, které neměly
s pronásledovanými migranty nic společného. Migrace bude nepochybně
velkým problémem budoucích let. Jde o uprchlíky jiné národnosti, jiného
jazyka, kultury, náboženství, zcela jiného životního stylu, zvyklostí i pracovních návyků, a představa, že jim Evropa poskytne ochranu a začlenění do
evropského života je velmi naivní. Je nutné ocenit přístupy naší vlády, která
svojí velmi zdrženlivou politikou dosáhla stavu, že v ČR se vyskytli uprchlíci
jen ve velmi malém počtu.
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I další události nebyly prováděny v duchu lepšího života pro obyčejné lidi,
ale nesly se v duchu bojů o mocenské postavení. Byl to kupříkladu pokus
o vojenský převrat v Turecku, jehož potlačení umožnilo rozsáhlé politické
čistky, nebo vleklá občanská válka v Sýrii. Do té se nakonec zapojilo Rusko
a pod záminkou boje proti tzv. Islámskému státu likvidovalo opozici autoritativního prezidenta Asada. Cílem jistě nebylo blaho syrského lidu, ale upevnění vojenské přítomnosti v této části světa.
Svět nebyl ani loni ušetřen mnoha zemětřesení (Tchaj-wan, Ekvádor, Nový
Zéland, Indonésie a další) s materiálními škodami i stovkami obětí. Horší než
příroda však byla opět zlovolnost lidská. Svět byl zasažen vlnou teroristických
útoků, jejichž oběti se počítaly na tisíce. Jen namátkou můžeme vzpomenout
na čtyři útoky v Istanbulu (75 obětí a 239 zraněných), dvakrát v Ankaře (65
obětí), Brusel (32 obětí a 340 zraněných), v Bagdádu (250 obětí), v Kábulu
(80 obětí), ve francouzském Nice (84 obětí a 100 zraněných), v New Yorku
(29 obětí), na Floridě (50 mrtvých a 53 zraněných) a dokonce i v relativně
blízkém Mnichově, kde šílený střelec zabil 9 lidí. Je to jen výčet těch nejznámějších. Ať už jsou důvody těch, kteří jdou vraždit nevinné lidi, jakékoliv,
jejich počet je alarmující a měl by vést k zamyšlení světových mocností nad
příčinami tohoto hrůzného stavu.
Avšak dost válek a katastrof. I pro vědu a společnost se něco udělalo, byť
je toho v porovnání s uvedenými událostmi podstatně méně. Ve Švýcarsku
byl otevřen nejdelší železniční tunel světa dlouhý 57 km, přes úžinu Bospor
byl uveden do provozu nejvyšší železniční a silniční most světa s výškou
322 m. Vědci zjistili, že naše planeta Země nemá jeden měsíc, ale dva (malý
asteroid HO3), objevili způsob transformace kysličníku uhličitého na pevný
stavební materiál, objevili čtyři nové prvky periodické soustavy, nihonium,
moscovium, tennessine a oganesson. Český badatel Jan Procházka vynalezl
převratnou technologii skladování elektrické energie a v Číně byl zkonstruován panel, vyrábějící elektřinu z dopadů kapek deště. V Praze byl zprovozněn
nový navigační systém Galileo.
V České republice bylo dění naštěstí velmi vzdálené světovým událostem.
Prožili jsme vcelku klidný rok. Volby do Senátu a krajských zastupitelstev
nepřinesly žádná výrazná překvapení a v Pardubickém kraji i staronovou
koalici, což není ani pro naši obec špatná zpráva. S trochou rozpaků se
můžeme dívat na podlézavou politiku vůči Číně, prosazovanou prezidentem
Zemanem. Ekonomický přínos této politiky je velmi mlhavý a zatím jde spíše
o výprodej majetku českých firem než o oboustranně prospěšné investice.
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A pokud je takový přínos dosažen za cenu kamarádství s režimem, který
soustavně porušuje lidská práva, popraví ročně 300 politických odpůrců
a bezostyšně anektuje malé národy, nemáme se věru čím chlubit.
Nejenom politickou atmosféru, ale i nálady mezi drobnými podnikateli, rozvířilo zavedení elektronické evidence tržeb. Čas ukáže, jaké budou přínosy
tohoto opatření. Může navýšit daňové příjmy státu, ale může také sloužit
ke sledování konkurenčních firem. A pokud data vyhodnocuje firma, která
zároveň spravuje informační systémy obřího holdingu Agrofert, vlastněného
ministrem financí, není tato obava bezdůvodná. Tak se necháme překvapit.
Hodně radostí nám udělali čeští sportovci a počet jejich vrcholných úspěchů
je na tak malou zemi obdivuhodný. Na olympijských hrách v Rio de Janeiru
jsme získali 10 medailí, 1 zlatou (Krpálek –judo), dvě stříbrné (Dostál – kanoistika, Kulhavý – horská kola) a sedm medailí bronzových (Prskavec – kanoistika, Synek – veslování, Kvitová – tenis, Šafářová, Strýcová – tenis čtyřhra,
Hradecká Štěpánek – tenis, smíšená čtyřhra, Havel, Trefil, Dostál, Štěrba –
rychlostní kanoistika a Barbora Špotáková – oštěp).
Světový pohár v rychlobruslení ovládla opět Martina Sáblíková, v biatlonu
Gabriela Soukalová-Koukalová a nesmrtelný Jaromír Jágr dosáhl v kanadském bodování 1800 bodů, což je druhý nejvyšší počet v historii NHL. České
tenistky zvítězily opět ve finále Fed Cupu, tentokrát nad Francií, zásluhou
Petry Kvitové, Karolíny Plíškové, Barbory Strýcové a Lucie Hradecké.
V roce 2016 nás také opustilo mnoho významných lidí. Na prvním místě
musíme vzpomenout na paní Věru Čáslavskou, která byla pro prezentaci naší
vlasti skutečnou hvězdou. Byla mistryní světa i Evropy ve sportovní gymnastice a sedminásobnou olympijskou vítězkou. Byla také příkladnou občankou
a její občanské a morální zásady mohou být vzorem nám všem. Nebyla však
sama. Zemřel také architekt a výtvarník Bořek Šípek, herci Boris Hybner
a Ljuba Skořepová, a také světoznámý sportovní komentátor Karol Polák,
kterého jsme všichni znali z dob společného státu Čechů a Slováků. Mohli
bychom vzpomenout i řadu dalších.
Naštěstí máme i radostnější zprávy. Počet narozených dětí v ČR v roce 2016 se
zatím jen odhaduje ale bude se pohybovat cca na úrovni 115 tisíc dětí. Kteří
z nich budou naše budoucí hvězdy a dobří reprezentanti, na to si budeme
muset nějakou tu desítku let počkat.
A co se stalo mimořádného v naší obci? S pohledem na světové dění můžeme s úlevou říci, že nic. Obec dál žije svým životem a hlavně je patrné, jak
vzrůstá úroveň akcí, pořádaných obecními spolky. Můžeme vzpomenout na
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velmi vydařený Masopust, tradiční vystoupení Alfréda Strejčka a Štěpána
Raka, tentokrát za účasti Kamily Moučkové, skvělý Den řemesel, který navštívilo rekordních více než 700 platících účastníků a který byl ozdoben i účastí
hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Vzpomínáme na krásný Svatováclavský výlet, kdy jsme navštívili zvonařství v Brodku u Přerova
a mekku cyrilo-metodějské tradice Velehrad. Počasí nás pozlobilo suchým
jarem, ale také ušetřilo extrémů. V obci proběhlo několik menších stavebních
úprav a Obecní úřad o vísku příkladně pečuje. Co víc si v dnešním rozporuplném světě přát!
Jiří Oliva, kronikář obce

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
I v minulém roce naši vesnici neminul ani čáp ani vrána, a tak jsme mohli
v neděli 27. listopadu 2016 na obecním úřadě přivítat nové občánky, Stelu
Kristýnu Veselou a Václava Novotného. Tuto slavnostní událost, která je pro
většinu účastníků nezapomenutelným zážitkem, doplnily svým vystoupením
děti z mateřské školy z Brandýsa nad Orlicí. Krásný projev pana starosty
o radostech i povinnostech rodičovství zaujal všechny přítomné a dal jim
podnět k přemýšlení a hledání vlastních cest a přístupů k výchově. A rodina
jako základní pilíř společnosti v dnešní dynamické době má velkou důležitost. O fotografie z tohoto krásného odpoledne se postaral pan Karpíšek a obě
rodiny tak mají zdokumentované toto příjemné odpoledne.
Vypadá to, že i v letošním roce si v Oucmanicích čápi a vrány udělají zastávku, takže vítání občánků v roce 2017 opět bude.
Milena Čermáková
Z vítání občánků.

Děti MŠ z Brandýsa s kulturním programemVítání občánků.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA - 2. POLOLETÍ 2016
Významná životní výročí
50 let Lenka Fidlerová
60 let Ludmila Lesáková
70 let Pavel Pichner
80 let Jitka Suchánková
Oslavencům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životního optimismu.
Narození dětí
Václav Novotný 11. 9. 2016
Augustina Čermáková 26. 11. 2016
Václavovi, Augustince a jejich rodičům přejeme hodně štěstí.
Úmrtí
Nikdo nezemřel.
Přehled obyvatel k 31. 12. 2016
V roce 2016 se 3 děti narodily, 2 spoluobčané zemřeli, 8 se odstěhovalo
a 11 přistěhovalo. Celkem k 31. 12. 2016 žilo v Oucmanicích 224 obyvatel
s trvalým bydlištěm. Dobrá zpráva.

KROUŽEK EKOHRÁTKY NA PALETĚ
Od října odstartoval na PALETĚ kroužek pro děti. Nazvali jsme ho Ekohrátky.
To sice lidem mnoho neřekne, ale připomíná to ekologii, hravost i pestrost
v jednom, a o to nám jde. Naším cílem je trochu porozumět přírodě a jejím
zákonitostem a prožít a cítit, že příroda a věci z ní jsou dobré a užitečné. Také
rádi zkoušíme různé tradiční práce, výroby a postupy a chceme podpořit
zručnost, soběstačnost a tvořivost dětí.
Už jsme poznávali stromy a hledali přitom poklad, tvořili z listí, kaštanů
a žaludů, starali se o zvířata, vyzkoušeli kolovrátek a vyráběli obrázky z ovčí
vlny, poznávali a napodobovali ptáky a vyráběli dřevěná krmítka, hráli jsme si
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Ekohrátky a malí umělci.

Jesličky na Paletě.

na to, jak se na zimu připravuje příroda, a učili se poznávat znamení a stopy,
které po sobě nechávají zvířata.
Před Vánocemi jsme si upekli perníčky, tvořili různé vánoční ozdoby a dárečky, připomněli původ Vánoc a oprášili a vyzkoušeli několik štědrovečerních
zvyků. Do konce pololetí nás ještě čeká zpracování lnu a tkaní, jakožto činnosti, které se dříve na vsi tradičně dělávaly v zimě.
Zda se v dalším pololetí vydáme spíše cestou přírodovědnou nebo cestou
hospodářskou, se ještě uvidí. Pravděpodobně nás čeká od každé cesty kousek,
takže na PALETĚ – stejně jako na té malířské – namícháme pestrou směs
poznání, tvoření a zážitků.
Kroužek v prvním pololetí navštěvovalo 12 dětí a příležitostně i jedna maminka. Z toho 10 dětí je přímo z Oucmanic. Kroužek je původně určen pro děti
prvního stupně ZŠ, ale po dohodě vezmeme případně i šikovné menší děti.
Scházíme se každou středu od 15.30 do 17 hodin. Pokud se k nám od dalšího
pololetí chcete přidat, rádi vás uvítáme.
Michaela Míkovcová

SVATOVÁCLAVSKÝ VÝLET NA VELEHRAD
Svatováclavské výlety se staly v Oucmanicích tradicí. Jejich cílem je poznávání české historie spojené s příjemnou zábavou. V minulých letech jsme
navštívili Lednici, Čejkovice, Starou Boleslav, Říp, Mělník, Kutnou Horu,
Vyšehrad a Karlštejn. V sobotu 24. září 2016 se cílem cesty stalo jedno
z nejvýznamnějších poutních míst, Velehrad, které je ztotožňováno s hlavním
střediskem Velké Moravy Veligradem.
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Autobus pana Voříška z Chocně nebyl plně obsazený, a tak 28 účastníků
mělo opravdu pohodlí. Počáteční dobrou náladu nám nepokazilo ani zdržení, způsobené přepravou historického letounu po silnici před námi. Naší
první zastávkou byl Brodek u Přerova, kde nás čekala exkurze zvonařské
dílny Dytrychových, jejichž zvony šíří slávu tohoto umění po celém světě.
Nesmírně zajímavé bylo poslouchat mistra zvonaře vyprávět o tom, jak složitá je cesta od vlastního návrhu zvonu až po první zazvonění, jak důležitá je
přesnost dodržení všech technologických požadavků. S humorem a pokorou
nám popsal každý krok. Zajímavé bylo vidět samu majitelku v dílně při práci.
Měli jsme štěstí i v tom, že jsme viděli před dokončením zvon, který nechal
vyrobit pan Mach do piaristického kostela v nedaleké Litomyšli. Na závěr si
většina z nás koupila na památku nějaký malý zvonek, připomínající návštěvu
dílny, jejíž lidé a výrobky opravdu šíří slávu „zlatých českých ručiček“.
Následovala asi hodinová cesta do Velehradu, který je nedaleko Uherského
Hradiště. Po dobrém obědě jsme si prohlédli areál komplexu celého poutního
místa a od 15 hodin se uskutečnila společná prohlídka velehradské baziliky
Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje. V den svátku Cyrila
a Metoděje 5. července, kdy v Oucmanicích pořádáme Cyrilometodějský den
řemesel, se na Velehradě koná Národní pouť. Na místě, kudy procházely dějiny, jsme uctili památku osobností, kterými se Cyril a Metoděj v naší historii
stali a pokochali jsme se uměním koncentrovaným v tomto místě.
Poslední zastávkou byl vinný sklípek u pana Lundy ve Vracově. Zde nás přivítal mladý vinař, který vyprávěl o víně s velikým zaujetím, a bylo znát, že výroba vína je jeho velkým koníčkem. V historicky zajímavém sklepě nám nabídl
k degustaci řadu pěkných vín. Večer jsme strávili u jídlem prohýbajících se
stolů a jedli, pili, hodovali, co hrdlo ráčilo. K vynikající náladě přispěla cimbálová muzika, která tři hodiny hrála s moravským nadšením a strhla celou
naší společnost ke zpěvu a veselí. Mladí hudebníci, většinou studenti hudby,
a především báječná cimbálistka, která je mimo jiné stárkou hodů ve Vracově
pro letošní rok, způsobili, že řada z nás nemohla druhý den pořádně mluvit.
Při zpáteční cestě jsme se shodli na tom, že se výlet opravdu vydařil. Do
Oucmanic jsme sice dojeli až po 1 hodině ranní, ale nikdo nelitoval.
Petr Marek
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STAROSTI OUCMANICKÝCH ČERTŮ A MIKULÁŠE
Jako každý rok, tak i letos se 5. prosince objevili v Oucmanicích čerti, anděl
a Mikuláš. Pekelníci byli obzvláště děsiví, byli tři, měli dlouhé, špičaté rohy,
vlasy plné slámy a chrastili řetězy a zvony. Naštěstí anděl s Mikulášem byli
hodní a děsivost čertů před dětmi vyvážili.
Přišli k nám proto, aby navštívili všechny děti v Oucmanicích a připomněli
jim, že když budou zlobit, tak si je čerti odnesou s sebou do pekla. Pouť to
byla dlouhá a náročná. Za jeden večer u nás navštívili spoustu dětí. O každém z nich měli vedené veškeré hříchy a neřesti v čertovské knize. Když děti
zjistili, že o nich čerti všechno vědí, tak začaly mít strach, že budou muset
opravdu do pekla. Čerti je ze začátku trochu zlobili, pokoušeli a snažili se
je k sobě do pekla nalákat. Potom ale většinou zakročil Mikuláš s andělem
a čerti měli smůlu. Děti slíbily, že budou hodné, budou poslouchat, učit
se, uklízet si... Jako úplatu ještě řekly čertům nějakou pěknou básničku.
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A jak všichni vědí, čerti mají básničky rádi, hlavně o sobě. Uznali proto, že si
místní děti peklo zatím nezaslouží.
Největší zlobivci dostali od čertů černou šmouhu na tvář, jako výstrahu, aby
na ně jen tak nezapomněli. Pro všechny případy nechali ještě v každé rodině
metličku, kterou je mohou rodiče kdykoliv přivolat zpět.
Letos si čerti nikoho neodnesli, i když se na to moc těšili a měli připravené
pořádné pytle. Potřebovali by v pekle nové pomocníky. Anděl s Mikulášem
všechny děti ochránili a když jim slíbily, že budou opravdu hodné, tak je
i odměnili.
Pekelné i nebeské bytosti se již těší na další návštěvu v roce 2017 a přejí, abyste
ho všichni prožili ve zdraví a v poklidu.
Lucie Martincová a Honza Džbánek

POZVÁNÍ DO KNIHOVNY
Knihovna v naší obci je stále v budově obecního úřadu a půjčovní doba je
každé pondělí od 17.00 do 18.00 hodin. Nabízíme knihy v kmenovém souboru v počtu přes tisíc titulů a dále kolem sto padesáti z výměnného fondu
střediskové knihovny v Brandýse nad Orlicí. Soubory z Brandýsa obměňuji
dle požadavků čtenářů dvakrát ročně. Zajišťuji i meziknihovní výpůjční službu, když požadovaný titul nemám.
Odebírám českou verzi měsíčníku National geographic se zajímavými články
z různých oborů.
Více o knihovně, včetně seznamu našich knih, i těch z výměnného souboru,
je na internetových stránkách www.knihovnaoucmanice.wz.cz nebo na www.
oucmanice.cz.
Rozšiřte počet našich čtenářů a přijďte se podívat mezi nás. Jsou dlouhé zimní
večery, televizní program nestojí za moc, udělejte si pohodu s dobrou knihou!
Těší se na vás knihovnice Míla Čermáková
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OBECNÍ HOSPODA ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE
Předně bychom vám všem chtěli do nového roku popřát mnoho štěstí, zdraví
a lásky. Jsme rádi, že se s mnohými z vás potkáváme v obecní hospůdce, ať už
na soukromých či veřejných akcích.
Ráda bych se malinko ohlédla za uplynulým rokem. Jak již mnozí víte, tak se
z nás stala nekuřácká hospůdka a i přes počáteční drobné problémy a nezvyk
to všichni včetně nás zvládli se ctí. Díky tomu si můžou přijít posedět a popovídat i rodiny s dětmi, které dříve nechodily. Ve stejnou dobu, kdy se v hospodě přestalo kouřit, byla vyměněna okna, dveře a nově vymalováno. Proto
bych touto cestou ještě jednou ráda poděkovala obecnímu úřadu za realizaci
a všem lidem z vesnice, co nám přišli pomoci s přípravou, malováním
a následným úklidem. Moc si toho vážíme a děkujeme.
Během roku také proběhla spousta akcí pořádaných místními spolky či obcí
např. Pyžamový bál, Hasičský ples, Masopust či Silvestr a mnoho dalších
a jsme rádi, že můžeme být součástí těchto akcí, ať už jako přihlížející či jako
obsluha.
Tyto akce budou ve spolupráci s hospodou probíhat i v letošním roce.
Započneme ho Hasičským plesem, který pořádá SDH Oucmanice, následovat
bude Pyžamový ples a Masopust a mnoho dalších soukromých oslav a akcí,
protože letos máme v Oucmanicích velký počet oslavenců s nulou na konci.
Také my pro vás máme samozřejmě připravené různé akce, ať už kulinářské
večery, letní grilování, tématické akce či na podzim Halloweenskou zábavu.
Možností se potkat, popovídat a popít bude tedy opravdu mnoho. My se na
vás budeme těšit a doufáme, že i v roce 2017 nám zachováte svoji přízeň
a třeba k nám zavítají i nové tváře.
Těší se na Vás kolektiv obecní hospody
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MUMLAVA A PANČAVSKÉ ZJEVENÍ
Od trafostanice ve Svatém Jiří bylo toho podzimního odpoledne vidět
Sněžku. Celý hřbet Krkonoš. Krásně bílý, zasněžený. Já na ty hory musel, jako
pes za fenkou.
Proč mám tak rád hory? Proč je mi na horách tak hezky? Je to někde uvnitř
člověka, v jeho mysli. Ona slast se vynořuje již při plánování cesty a zesiluje
s přípravou batohu, oblečení, bot a té trochy věcí, které ponesu sebou. Lehkost
tuláka. Souvisí to nějak s odložením nánosů, slupek, her a rolí běžného dne,
s uprázdněním mysli, abych vyhrabal ze sedimentů klopotné snaživosti
a ekonomické cílevědomosti sám sebe, svoji prostou podstatu, oškrábal ji, štětečkem ometl od smetí třeba i zlatého a ofoukal jeho prach a mohl být alespoň
v tento den svůj, holý, čistý, svobodný.
Jízda chvíli trvá, na Mísečky je to něco přes 130 km, ale v neděli brzy ráno
vládne na cestách posvátný klid a v éteru sváteční nálada. Hory se přibližují
a vzrušení stoupá. Až opustím auto, očista začne. Dolní Mísečky, obrovské,
úplně prázdné parkoviště, proč jdu právě odsud? Hora je krásná celá a vyrůstá
z údolí. Stejně jako v hudbě, přejete si rezonovat s hlubokými tóny, protože
uklidňují. Bez hloubek není výšek. Chci si to pěšky vychutnat celé. Když
vás až na vrchol dostane technika, je to hezké, ale není to ono. A navíc je to
odsud docela blízko – Malá Kotelní jáma tři kilometry a Dvoračky další dva.
Je jasno, docela mrzne a všude už leží sníh. Šlapu. Každý dotyk slunce je znát.
Srdce mi teď hezky tluče. Galerie Kotle a Kotelních jam se postupně otevírá. Když les ustoupí, jejich mohutnost na mne dolehne celou silou. A navíc
s překrásnými výhledy až ke sjezdovkám ve Svatém Petru. Je to působivé ze
všech stran.
Dvoračky - turistická chata je záchytný bod - výborné jídlo, pití a dobré toalety, prostě přepych vysoko v horách na slunném místě s kouzelným výhledem.
Studuji mapu. Chci po vrstevnici obejít Lysou horu a kolem Zadního Plechu
sestoupit do údolí Mumlavy k rozcestí zvanému „Krakonošova snídaně“. Je
výborná viditelnost, a tak mohu cestou přemýšlet o geniální vizi architekta
Karla Hubáčka zhmotněné na vrcholu Ještědu, který mám teď stále na očích.
Tato „Neználkova čepice“ ve tvaru „rotačního hyperboloidu“ funguje při
orientaci v moři českých kopců jako nezaměnitelný maják, ať se koukáte
z Krkonoš, Jizerek nebo z Milešovky.
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Dvoračky s Ještědem na obzoru.

Ve výšce 1200 m vstupuji do království říčky Mumlavy, česká krajina najednou zmizela za hřebenem a ocitám se v uzavřeném světě rozlehlého horského údolí, ve velkoměstě stromů, ve kterém je jediným ostrůvkem civilizace
Vosecká bouda na palouku nahoře naproti. Jinak kam oko dohlédne, les,
výtečná pospolitost, úžasné společenstvo, mám je rád a souzním s těmi
tisící tisíců živých, ať mladých či ošlehaných, a zdarma se připojuji k odběru zde všudypřítomné energie, prasíly. Slyším to neslyšné chvění. Cítím se
jako rádio, jako přijímač dobře naladěný na hřejivou a přátelskou vlnu, na
frekvenci, která je věčná a nepostradatelná. A jako by toho nebylo dost,
u Krakonošovy snídaně se stane zázrak. Jsem neviditelný! Nikde nikdo, jen
zamilované dvě mladé bytosti, jak bych je popsal, u rozcestníku stojí, ale
nehledí na něj, spíš nemluví, jsou si blízko, ale nelepí se na sebe, jen se očima
zkoumají a laskají své duše, drží ruku v ruce a druhou si podávají teplé pití,
nerozhlíží se, pro ně tam nejsem (asi jsem splynul), nestojí o pozdrav, a tak
jen letmo mrknu na ukazatel a jako duch tiše pokračuji. Ponechávám je jejich
posvátné vzájemnosti.
Dále jdu údolím Mumlavy nahoru na Pančavskou louku ke Čtyřem pánům.
Naproti se blíží klučina v modré bundě. Zdaleka kývne s úsměvem starého
známého, už jsme se dnes jednou zdravili, teď ví, že tam, kde byl, půjdu já
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Pančavská louka s Labským dolem.

a on zase po mých stopách, prostě nám oběma hned došlo, že jdeme stejnou
cestou, jen v opačném směru.
Při stoupání mě dlouhou dobu svým tichým zpěvem provází a potěšuje
Mumlavský potok a slunce nízko nad hřebenem taky. Chvíli vydechnu
a zadívám se slunci přímo do očí, přes víčka. Tolik záře uvnitř hlavy! A čas
v tom okamžiku přestal spěchat! Sedl si na bobek a ani netikal. Když pak
víčka přizvednu, vnímám mnohem ostřeji tu slávu a štědrost paní zimy, její
výzdobu s ódou na bílou barvu, to bohaté sněhové nadělení, tu načechranou
peřinu, nikterak krátkou, protože všudypřítomnou, pokrývku všech stromů,
větví, jehliček...
Přicházím na divotvorné ploché břicho Pančavy. Pozoruji letící cáry mraků,
vlající závoje a krajky dvou vrstev oblaků, jak se překulují a tiše trhají (či
rozšněrovávají) o hlavní hřeben, o kameny vrchu Violíku. Je to vidění: tmavá
blůzička a světlá spodnička, tanec krásky ve větru. Tajuplně, svůdně přioděná
Pančava se mihotavě proměňuje, chvílemi se odkrývá ve své nejčistší bělobě
prozářena nízkým reflektorem slunce, aby dlouhými stíny vše objala, k sobě
přitiskla a na chvíli na svém těle schovala. Stále se otáčím, mrznu a žasnu. To
fotka nepobere. A nejsem sám u vytržení – přímo před sebou vidím poloběžícího fotografa v transu, chtějícího to prchavé zjevení zachytit, neklidného
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jako listí ve větru, pobíhajícího jako když matka shání ztracené dítě, člověka,
který chytá světlo za ocas, zatímco hledá ten správný úhel pohledu... Jak ho
chápu. V tom opojení jen stojím a hledím jako na přehlídce. Jako na záplavu
květů při květinovém průvodu. To ani oči nepoberou.
Je to mrazivá kráska. Zářivý a hřejivý dar slunce se neúprosně sune, odsouvá
a odchází. V Labském dole je už zhasnuto. Musím rychle odsud, pavoučice po
milování pavoučka si ponechá, cítím tady svoji zranitelnost a absolutní moc
přírody. Václav Vrbata a Bohumil Hanč, kamarádi a skvělí sportovci, tady
před sto lety umrzli. Člověk nemá mít, a zde rozhodně nechce mít, navrch,
vždyť příroda je bez hranic štědrá, své nejlepší dary nabízí komukoli, ale taky
ublíží tomu, kdo ji nerespektuje. Dávám se svižně do kroku. Náhorní plošinu
opouštím u rozcestí Nad Kotelní jámou, nedaleko Vrbatova návrší. Na chvíli
mě ještě zastaví panoráma ke spánku uchystané české kotliny, lemované
duhovými závěsy nad stmíváním. Dole všechno usíná, nahoře se ještě svítí.
Jdu dolů se zapadajícím sluncem v zádech, skoro běžím, protože za chvíli
zhasnou i tady.
V Horních Mísečkách, na silnici kolem Jilemnické boudy, přeplněn zážitky,
se uvnitř tiše raduji s myslí očištěnou, obohacenou emocemi a vyzdobenou
vděkem. A asi to ze mě sálá a září a jsem tím viditelný, protože pár lidí si mě
tady soustředěně prohlíží. Nejsem přece Mojžíš sestupující z hory. A tak si
říkám, jsem to vůbec já? Že bych se našel?

Pančava u Čtyř pánů se špičkou Violíku.
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Výhled od Kotelní jámy.

Po staré cestě na Dolní Mísečky mezi domky rozházenými po horských loukách už toho moc nevidím, hlavou mi běží defrag, střípky zážitků se spojují
a zapadají do souvislostí... Ta Mumlava cestou pořád něco mumlala, kéž by to
byl někdo překládal, až mi to došlo. Opakovala stále dokola: „Přijď! A zdarma
si naber.“ Že za to nic nechce, pouze že to mám říci dalším žíznivým. A tak
činím. A tímto zvu.
Otto Robenek
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OUCMANICKÉ VEJŠPLECHTY OUVEJ
Síla se probouzí
Už dnes je zřejmé, že příští rok bude zapotřebí vyhradit více termínů pro
vítání občánků. Zkrátka s malými občánky se roztrhne pytel a zasedací místnost na úřadě není nafukovací. Víme, co stojí za nebývalým baby-boomem
v Oucmanicích.
Vysvětlení je poněkud obšírnější a je třeba začít u Walcmana. Z dnešního
pohledu se může zdát, že kolonizátor dnešních Oucmanic to neměl v hlavě
v pořádku, když založil obec v místě, kde není žádná voda. Daly by se očekávat dvě tři generace sedřených zemědělců a pak konec. To se však nestalo.
Jedním z možných vysvětlení je, že Oucmanice se nacházejí v místě křížení
energetických siločar, které zásadním způsobem ovlivnily šance kolonie na
přežití. Víceméně kruhové umístnění prvních usedlostí okolo křížení naznačuje, že naši předkové si těchto sil byli vědomi a dokázali je spoutat a využít
ke svému prospěchu. Zkrátka předkové byli borci. V jejich prospěch hovoří
i skutečnost, že tenkrát Oucmanicemi navíc protékal i potok...
Ta síla je zde stále přítomná, dříme a čeká. Za startovač událostí lze označit
okamžik, kdy se občané kolektivně rozhodli, že ideální počet obyvatel je 250.
Čistě „náhodou“ pak byly v obci instalovány sochy s výrazným sexuáním
podtextem. Ono je celkem jedno jak ty sochy nazvete – Dívka s kytarou,
Zrození tělesa nebo třeba Anděl strážný. Stačí se na ně chvíli koukat a nějaká
ta prasárnička z nich vždycky vyleze. Nehledejme za tím nějaké spiknutí.
Umělci jsou prostě takoví. Budou se vám dušovat, že něco takového neměli
v úmyslu, ale takhle to prostě dopadne u drtivé většiny soch. Třeba v Brně
mají Orloj a jezdeckou sochu Jošta Lucemburského.
Tyto sochy byly „náhodou“ rozmístěny po obci do tvaru nepravidelného
hendecagonu kopírujícího „víceméně“ původní kruhovou zástavbu obce.
K prvnímu většímu průsaku síly došlo na území obecní hospody. „Osvícená“
pronájemkyně zde zakázala kouřit a „posílení“ štamgasti s ní souhlasili. Už
jen toto by postačilo jako nezvratný důkaz existence Síly (odteď to budu raději
psát s velkým S). „Když dřív manžel přišel z hospody, strašně smrděl kouřem
a skončil v obýváku na gauči. Dneska když přijde z hospody, tak na tom gauči
skončíme spolu.“
Síla se probouzí! Nicméně je to jen síla. Může být větší či menší. Teprve
lidské podvědomí jí může dát konkrétní podobu. Souhrn podvědomí, tzv.
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kolektivní podvědomí bude mít tendenci podporovat vše, co vede ke zvýšení Síly (další sochy uvnitř nebo na obvodu území). Naopak všechny kroky
vedoucí k zeslabení Síly jsou předem odsouzeny k nezdaru. Tak například
jakákoliv socha nebo památník instalovaný mimo perimetr by nezbytně vedl
k vybití Síly. Kdyby tedy někdo toto inicioval, nestačil by se divit, jak by byl
jeho záměr spoluobčany zpochybňován, neustále oddalován a posléze zcela
smeten ze stolu.
Tuto Sílu bychom mohli označit, byť s výhradami, jako sílu plození,
a to jak v širším, tak i užším slova smyslu. Síla není nic magického. Síla je
zkrátka fyzikální veličina a jako taková se dá změřit. Uvádí se ve sténech
(1 stén = 1 kN). Dnes na to existují sofistikované přístroje. Dřív se síla hledala
podobně jako voda. Vodu hledali proutkaři. Sílu proutníci a nepotřebovali
k domu žádné pomůcky.
Podle posledního měření dosahuje síla v Oucmanicích hodnoty 12 sténů, což
je o dva stény více než ve zbytku republiky. Není to nic významného, nicméně roční přírůstky naznačují, že do tří let může síla atakovat hodnoty hodně
přes 20 sténů. Tato síla má rovněž pozitivní účinky jak na živočišnou, tak
i rostlinnou výrobu.
Moderní člověk však není pouhou hříčkou Síly. Jen díky propracovanému
systému plánovaného rodičovství neběhá kolem chalup patnáct, dvacet
harantů. Ale i to by se mohlo změnit. Prostředky máme, ale najednou nám
může chybět vůle je používat. Ale to jsou jen spekulace, zatím se spokojme se
s tím, že budeme mít větší brambory a pěkně ztopořenou kukuřici.
Výše napsanému můžete nebo taky nemusíte věřit. Doporučuji vám však,
vezměte partnera či partnerku za ruku, projděte se po obci, prohlédněte si
sochy a večer uvidíte...
Na základě studia odborné literatury
a vlastních zkušeností sestavil
Míra Míkovec
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Kalendář akcí 1. pololetí 2017
Leden
1. 1. 2017

Novoroční vycházka

Obec + spolky

Leden
6. 1. 2017

Veřejné zasedání zastupitelstva

Obec

Leden
7. 1. 2017

Tříkrálová koleda

SDH

Leden
20. 1. 2017

Hasičský ples

SDH

Únor

Beseda o Mongolsku

SK

Únor
10. 2. 2017

Pyžamový ples

SLT

Únor
25. 2. 2017

Masopust

SLT

Březen
18. 3. 2017

Dětský karneval

SDH

Březen

Alfréd Strejček a Štěpán Rak

SK

Duben
30. 4. 2017

Pálení čarodějnic

Mládež + SDH

Květen

Turistická vycházka

SK

Červen
3. 6. 2016

Dětský den

SDH + DK

Červenec
5. 7. 2016

Cyrilometodějský den řemesel

Obec + spolky

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