OBSAH
PŘEDMLUVA
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ZPRÁVY Z OBCE
VIZE 2020
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
POHLEDY DŘÍVE NAROZENÝCH
DIVADELNÍ SPOLEK
KINOSÁLEK
KINOSÁLEK
KINOSÁLEK
KINOSÁLEK
BABY KLUB
OUCMAŇÁČEK
KULTURNÍ VÝBOR
DOPIS OD SOUSEDŮ
JAK TO VIDÍ MLADÍ
DÁMSKÁ BURZA
OUCMANICE PŘED 101 LETY
HASIČI
SENIOR KLUB
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
SPOLEK LIDOVÝCH TRADIC
JING NEBO JANG

2
3
3
5
6
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
20
21
23
25
27
28
30

PŘEDMLUVA
Štěstí a zdraví v roce 2020
Ukončili jsme rok 2019. Hodnotit ho teprve budeme, ale už teď víme, že byl
v mnoha ohledech úspěšný bez společenských kotrmelců, a především byl mírový. Místo vyjmenovávání pozitivních zpráv a přání si vypůjčím příběh.
Dva hostinští.
V jednom městě byli dva židovští hostinští. Moše byl laciný a někdy dával i zdarma jídlo a nocleh chudým prostým Židům a neohrnoval nad nimi nos. Natan
měl drahou nóbl restauraci, kam takoví nesměli vůbec vstoupit.
Natan zemřel a přísný rabín ho na pohřbu nechválil. Za nějakou dobu Moše
zvýšil ceny a už nedával nic zadarmo. Rabín chtěl vědět, proč Moše sešel z cesty
dobročinnosti. „To je prosté,“ odpověděl Moše. „Dokud Natan žil, dával mi tajně
peníze, abych mohl hostit chudé Židy. On na to vydělal v nóbl restauraci. Kdyby
vzal chudé Židy tam, páni by tam nechodili, on by nevydělával – a nemohl by
tolik rozdávat. Teď na to už nemám.“
Věci jsou mnohdy jinak než, jak se jeví nám.
Autor JP
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné životní jubileum v druhém pololetí roku 2019 oslavila:

80 let Marie Suchánková
Gratulujeme a přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životního optimismu.

Narození dětí

V říjnu se narodili:
Brianna Víchová rodičům Miroslavě a Janovi
Diana Škopová rodičům Janě a Patrikovi.
Gratulujeme a přejeme mnoho štěstí a radosti.

ZPRÁVY Z OBCE
Uplynulé pololetí začalo Cyrilometodějským dnem řemesel, zažili jsme pravé
kočovné divadlo, starší vyrazili na výlet, do sálu se vrátil pěvecký soubor Č.A.S.,
přežili jsme gurmánské večery, prožili filmovou smršť, pouštěli jsme draky
a chytali ryby, zazpívali jsme si u stromečku, pohladili duši pohádkou, vánoční
atmosféru jsme naladili Rybovou mší vánoční a bedlivě chránili Betlémské světlo, sportovně založení si zahráli tenis a po náročných svátcích se šli projít přes
Čertovu lávku. Laik by řekl, že je to na 200 obyvatel naprostá kulturní smršť, a to
jsem další zážitky vynechal, za což se omlouvám, jako třeba dětem, kteří vytáhli rodiče na lampionový průvod. Protože nechci brát kolegům témata, přejdu
k činnosti ve správě obce.
V roce 2018 jsme dokončili druhou etapu výměny svítidel na veřejném osvětlení. Hned po provedení jsme museli konstatovat, že se zhoršilo osvětlení v úvoze
vlivem jiného typu světel. Nápravu jsme naplánovali na rok 2019 s variantou
položení kabelu od sloupu u čp. 30 v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí
komunikace. Vývoj ale šel jiným směrem a při zjištění ceny za položení kabelu
a nebezpečí kolize se sdělovacím kabelem jsme projekt přehodnotili na osazení
dvou osvětlovacích stožárů s fotovoltaickými panely v celkové hodnotě 70.000, Kč. Světla svítí a poklepáním na dřevo jim i nám přeji dlouhý svit.
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V oblasti komunikací jsme přistoupili k rekonstrukci chodníku před čp. 72 spojené s doplněním uličních vpustí a jejich dopojením do dešťové kanalizace do
rybníka. Chodník má plochu 189 m2, byly zbudovány tři uliční vpusti, z toho
jedna nahradila původní. Délka dešťové kanalizace je 93 m. Do chodníku byla
přiložena elektrická chránička pro případné využití při opravě rozvodu osvětlení. Celková hodnota díla včetně DPH se vyšplhala na 790.000, - Kč. Pro rok 2020
připravujeme opravu chodníku před čp. 16 z důvodu havarijního stavu uliční
vpusti a zhoršující se degradace povrchu a obrubníků. V dopravní oblasti jsme
iniciovali na popud zasedání zastupitelstva zlepšení dopravního značení komunikace do Brandýsa nad Orlicí, konkrétně třech ostrých zatáček v lese s důrazem
na bezpečnost chodců. Z jednání vyplynula skutečnost, že policie má v posledních třech letech v řešeném úseku evidováno šest havárií naštěstí jen s hmotnou škodou. Došlo ke zlepšení
dopravního značení a je přislíben ořez buřiny v zatáčkách.
O zlepšení stavu komunikací
pro pěší na katastru Brandýsa vedeme jednání se zástupci
města Brandýs nad Orlicí a firmy C.I.E.B.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva se zabýváme řešením
problému tranzitu vozidel po komunikaci 1c a následně kolem hasičské zbrojnice. Po oslovení obyvatel žijících v této oblasti a rozhodnutí zastupitelstva připravujeme na jaro 2020 uzavření průjezdu kolem hasičské zbrojnice. Z 26 doručených informativních dopisů k uvedené problematice se vrátilo 6 dopisů, z nichž
5 bylo pro uzavření komunikace kolem zbrojnice a dvě odpovědi doporučovali
zřízení obytné zóny v oblasti.
Závěrem tohoto článku se rozloučím mottem OSN.
Rok 2020 bude Mezinárodním rokem zdraví rostlin (International Year of
Plant Health = IYPH)
Rozhodlo o tom Valné shromáždění OSN na sklonku minulého roku a potvrdilo tak celosvětový význam ochrany
rostlin před škody působenými škůdci a chorobami. 6.
prosinec každého roku bude připomínán jako Den zdraví
rostlin.
Autor JP
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VIZE 2020
Do obce přijel nově zvolený hejtman kraje a jdeme na prohlídku vesnice. Jdeme
k rybníčkům, na levém břehu pod hřištěm vysázíme parkové dřeviny složené
z jilmů a javorů. Na pravém břehu vysázíme ořešáky a založíme obecní vinici.
V dolní části louky se třpytí hladina biologických rybníčků a některé rodiny
s ohledem na péči o své odpadní vody se nebojí smočit nohy do průzračné hladiny. Polní cesta k hradišti je lemována stromořadím složeným z javorů, jilmů,
lip a snad i platanů. Na konci polní cesty přecházející do lesa stojí Oucmanická
rozhledna s výškou podlahy 1,5m. pod střechou rozhledny chránící před slunečním žárem sedí skupinka turistů z nedaleké Chocně a na dotaz kam mají
namířeno odpovídají „jdeme se posilnit do Oucmanické hospůdky, chceme se
pokochat parkem s rybníkem a s výhledem na vznikající vilovou čtvrť za rybníkem, potom si prohlídneme skvělý zoopark Paleta a zamíříme naučnou stezkou
do Brandýsa přes Čertovu lávku“. Rozloučíme se a pokračujeme dál k Hradišti,
Markovi mají oplocenku v perfektním stavu, Petr sedí u jeho buku a nabízí kávu
z termosky. U valu je cedule s informacemi o místě. Až teď si uvědomuji, že
jsem nepotkal žádný smrk sežraný kůrovcem. Že by naše modlitba v naší kapli
pomohla? (pesimista by řekl, že je to tím, že tam žádný není, ale tomu tak není).
Máváme Petrovi a vracíme se svahem nad Kouty. Nádherný výhled a v jednom
okamžiku vidíme i hrad a zdá se, že Brandýští dokončují jižní bránu. Pokračujeme po pohodlné cestě Pasekami a upraveným Štymberkem. Po osvěžení u lesní
studánky jdeme k vesnici. Naše další zastávka je u rybníka. Hejtman se napojuje
na veřejnou wifinu. Nové sportoviště sice nemáme, ale trávník je plný dětí hrajících fotbálek. Na svahu za rybníkem je čilí stavební ruch, sítě jsou už vybudovaný a na parcelách jsou rozestavěné čtyři rodinné domky. Parčík za rybníkem
protíná příjemná pěšina k novým domkům a zrovna po ní jde soused s pejskem.
Po krátké debatě pokračujeme dál. Míjíme nové kolumbárium u Naší kapličky,
zastavujeme se u Palety. Od zahrady k nám míří ředitel pronásledovaný telátkem
zubra. Stavujeme se pro svačinu v prodejně a stavíme se do fronty, hejtman hovoří s lidmi stojícími ve frontě. V prodejně jsou dvě prodavačky a chvílemi nestíhají. Hejtman žasne ale mi víme své. V altánu pojíme s kávičkou a už musíme
jít po trase naučné stezky. Dojdeme k informační tabuli u čp. 3, hejtman uznale
prohlíží novostavbu za cestou a za ní už se rýsuje nová polní cesta tzv. Oucmanický obchvat. Pokračujeme k andělovi, sousedé mají sousedskou slavnost na
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plácku a Láďa nám nabízí místo. Nemůžeme odmítnou, ale čas je neúprosný.
Po krátkém čase míříme slepou ulicí do obytné zóny „Jižní čtvrť“. Na rohovém
pozemku se dokončuje ekologická stavba rodinného domku III. tisíciletí. Míříme do hospody, kde jsme si museli zarezervovat místo. Dobře natočené pivo
nám svlaží vyprahlé hrdlo a už si notujeme s místním harmonikářem. Hejtman
se ptá na malometrážní byt nad hospodou. Začíná se stmívat a my spěcháme
prohlídnout si novou boudu na hřišti, která vyhrála architektonickou soutěž
Pardubického kraje a míří do
celostátního kola. K hejtmanovi
přichází osobní řidič a vyzívá
ho k odjezdu. Jedou do Brandýsa na zahajovací slavnost stavby
rychlodráhy tzv. Oucmanickým
tunelem.
Autor JP

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Následující článek věnujeme odpadovému hospodářství z našich domácností.
Úvodem musím napsat, že naše obec má rozumný systém nakládání s odpady
a ve srovnání s dalšími obcemi třídíme dobře. Za úroveň třídění patří poděkování vám všem, kteří myslí na naši přírodu.
Máme popelnice na směsný komunální odpad. Ze základních surovin třídíme
plast, sklo, papír a kov. V základním systému zabezpečujeme kontejner na bioodpad, jednou ročně kontejner na velkoobjemový odpad, odebíráme nebezpečný
odpad a elektroodpad. Cílem likvidace odpadů je co nejlepší úroveň třídění
jednotlivých složek v souladu s legislativou, v souladu s možnostmi nastavených
podmínek odpadovými společnostmi a samozřejmě v souladu s přírodou. Naší
snahou je dosáhnout co nejlepších výsledků v rozumných cenách, abychom dokázali udržet současnou úroveň nákladů. K tomu je potřeba odpovědný přístup
nás všech. Je na nás abychom přemýšleli, co vše patří do plastů, co do papíru,
co je stavební odpad a co nezbytně patří do popelnice. Základní pravidla třídění
odpadů jsou uvedená na webových stránkách obce v sekci služby. Zde uvádíme
pravidla pro třídění základních složek odpadů.
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Žlutý kontejner na plasty

ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky,
sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků,
balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další
výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo
čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

Modrý kontejner na papír

ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky
s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé
si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze
bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými
sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.
NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený
nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do
kontejneru na papír, ale do popelnice

Zelený kontejner na sklo

ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také
tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné
rozbíjet, bude se dále třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do
bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem
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ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.
Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

Kontejner označený šedou nálepkou na kovy

ANO
Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad z domácnosti – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové
tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky,
kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.
Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet
i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany,
kola a další objemnější předměty. Samostatnou kapitolou
jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech
odkládat pouze kompletní.
NE
Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani domácí
spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů
se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické
kovy, jakou jsou olovo či rtuť. Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, které
převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.
Nový přístup naší legislativy nám říká, že je zapotřebí maximálně snížit množství odpadu skládkovaného na skládkách. Podle schváleného návrhu vládou se
odsouvá zákaz skládkování na rok 2030. Základní poplatek za skládkování má
růst v závislosti na množství vytříděného odpadů. Znamená to, že se bude sledovat procentní podíl základního tříděného odpadu vůči směsnému komunálnímu odpadu vyvezenému z popelnic. Tento procentní podíl z roku 2019 by měl
ovlivnit výši základního poplatku v roce 2021. Vývoj legislativy budeme sledovat
a včas o ní informovat.
V závěru článku vás žádám o dodržování základních pravidel:
• Maximální vytřídění využitelných složek ze směsného komunálního odpadu.
• Vytříděné složky odkládat do určených kontejnerů v co nejmenším objemu
(sešlapovat objemný plast, rozkládat kartonové krabice, odpad do kontejneru rovnat …).
• Sledovat nové trendy v odpadovém hospodářství.
Autor JP
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POHLEDY DŘÍVE NAROZENÝCH
Konec roku je vždy časem, kdy hodnotíme, co se nám podařilo, co by mohlo být
lepší, nebo co je třeba změnit. Protože rok 2019 byl rokem 30. výročí od zásadních společenských a politických změn v České republice, zkusím se ohlédnout
zpátky a postihnout změny v naší malé, překrásné vesničce. Možná nebudu plně
objektivní, neboť jsem si vědom, že pohled nás, dříve narozených, je ovlivněn
vzpomínkami na mládí a produktivní život a navíc, na špatné věci se spíše zapomíná. Protože mě paměť stále více zrazuje, využil jsem úžasné možnosti, kterou
v Oucmanicích máme, a otevřel jsem si na webových stránkách obce kroniku
(jen velmi málo obcí či měst ji má na svých stránkách veřejně přístupnou). Kronikáři autenticky zachytili ve svých záznamech revoluční dobu a změny, ke kterým v našem státě a celé Evropě došlo. Života v Oucmanicích se to však nijak
zvláště nedotklo. Proč? Oucmanice měly historicky štěstí, bez ohledu na politické zřízení a dobu, ve které se žilo, na šikovné a charakterní lidi, kteří obec
spravovali. Na místo politických stran delegovali své kandidáty do národního
výboru společenské organizace v obci. Ještě v druhé polovině dvacátého století
bylo u nás běžné vzájemné oslovení strýčku a tetičko, bez ohledu na příbuzenské
vztahy, což svědčilo o tom, že v Oucmanicích panovaly dobré sousedské vztahy.
Naše vesnice se měla čím pochlubit v minulosti a domnívám se, že jsme nic nepromarnili ani v posledních třiceti letech. Spíše naopak. Dokázali jsme zachovat
a rekonstruovat prodejnu, hospodu, místní rozhlas do každého domu, hasičskou
zbrojnici, knihovnu, dětské hřiště, kapličku a zeleň. Nově byly Oucmanice plynofikovány, postavena byla řada rodinných domků, ekologické centrum Paleta
s muzeem a malým zooparkem, nový sklad a parkoviště u hospody a zrealizována celá řada dalších významných akcí. Důležité je, že Oucmanice žily a stále
žijí bohatým kulturním a společenským životem. Obnovily se některé tradice
- Čarodějnice, Masopust, plesy, Cyrilometodějský den řemesel, divadla, vánoční
koncerty a nově chodíme v Oucmanicích i do kina. Co více si přát? A tak snad
jedinou chybičkou, která se stala, že jsme nedokázali udržet mateřskou školku.
Když potkávám ve vsi tolik maminek a tatínků s malými dětmi, tak by to určitě
uvítali.
Život v Oucmanicích je příjemný a zaslouží si poděkování všichni, kteří nějakým způsobem k tomuto stavu přispívají. Především pan starosta a konšelé, dále
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ti, kdo se aktivně zapojují do činnosti spolků, ale i ti, kteří svou účastí přispívají
k úspěšným setkáváním. Jen tak dál!
Na závěr přání a prosba, především nás dříve narozených. Moc si vážíme toho,
že v obci funguje prodejna Hruška, ve které nalezneme potřebný sortiment zboží, přijatelné ceny, ochotnou a příjemnou paní prodavačku. Je však jen nás, zda
její provoz ve vsi udržíme. Zásluhou významné dotace od obce a Pardubického kraje se to zatím daří, ale pokud prodejna nebude vykazovat potřebný obrat, bude konec. Seniory, kteří zatím dojedou za nákupem jinam, chci z vlastní
zkušenosti upozornit na to, že přijít o řidičské oprávnění vzhledem ke změně
zdravotního stavu je v pokročilejším věku celkem rychle možná realita. Potom
teprve oceníte, když prodejna v místě funguje, že nejste závislí na dětech. Vím,
že u mladých rodin je to složitější. Skloubit veškerý čas, zajistit vše potřebné pro
rodinu při denním dojíždění do práce není jednoduché. Přesto, přijďte alespoň
nepravidelně nakoupit spotřební zboží, třeba na objednávku. Sortiment i ceny
jsou srovnatelné s řetězcovými a pokud zaplatíte nějakou korunku navíc, je to
určitý příspěvek na fungování prodejny. Čas letí a jednou budete v naší situaci
i Vy. Díky.
Ať dále platí slova Oucmanické hymny, kterou jsme složili a poprvé si zazpívali
v roce 1992 při plese na téma „Jak jsme šli poprvé do školy“:
Oucmanice jsou pěkná
vesnička,
je tam hospoda, malá
kaplička.
Oucmanice jsou naším
domovem,
jsou tam lidičky, spjatí
osudem.
Šťastný rok 2020 přeje
všem spoluobčanům
Petr Marek
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DIVADELNÍ SPOLEK
Divadelní pohádka Andulka a loupežníci

Po roční pauze se nám ve spolku lidových tradic podařilo opět nastudovat novou divadelní pohádku Andulka a loupežníci od Stanislava Tomka. S novým
scénářem v ruce se 8 statečných herců poprvé sešlo 16. září na Obecním úřadě. Po několika čtených zkouškách jsme začali postupně hrát jednotlivé obrazy
v náznaku kulis. O texty a hudbu se postarali Pavel Marek a Honza Opat. Měsíc
před plánovanou premiérou už jsme dvakrát týdně po večerech pilně zkoušeli
v upravených kulisách Ivou Houdkovou na jevišti v hospodě. Radka Houdková nám všem pomohla s nákupem a úpravou kostýmů tak, abychom nakonec
mohli vystoupit v plné parádě na plánované premiéře druhou adventní neděli
8. prosince.
Podle reakcí diváků, kterých se sešlo na 120 se představení líbilo a věřím že
jsme pobavili nejen malé ale i ty velké diváky. V roce 2020 plánujeme ještě jedno
představení v Oucmanicích a dále máme již avizovaný zájem z okolí kam bychom rádi zavítali.
Touto cestou děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci divadelního
představení.
Milan Vincenc
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KINOSÁLEK
NA STŘEŠE
Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi (Duy Anh Tran), mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého na
střeše svého domu. Mohou však dva takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby z toho
nebyla katastrofa? Pomůže jim v tom jejich
drzý plán? Soužití nevraživého pána, rozzlobeného na celý svět, který mu neuchopitelně
uniká a mladíka, který hledá východisko ze
zoufalé situace v neznámém městě, přináší
mnoho třecích ploch, tragikomických situací,
ale i překvapivých nápadů a řešení.
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KINOSÁLEK
JIŘÍ SUCHÝ: LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
Muž mnoha řemesel, herec, spisovatel, režisér,
libretista, skladatel, textař, grafik, scénograf
a kostýmní výtvarník, a navíc ředitel divadla.
A to určitě není ještě všechno. Především legenda české kultury, která ovlivnila několik
generací. To je Jiří Suchý, o jehož životní cestě,
mnohdy nelehké, natočila dokumentární film
Olga Sommerová.

TENKRÁT V HOLLYWOODU
Film je natočen na motivy skutečných událostí a odehrává se koncem 60. let. Hlavními postavami jsou bývalá westernová hvězda Rick
Dalton (Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý kaskadér Cliff Booth (Brad Pitt). Slávu si
slibují od slavné a krásné sousedky, jíž není
nikdo jiný než herečka Sharon Tate (Margot
Robbie).
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KINOSÁLEK
MINI ŠÉF
Mimi šéf je ve skutečnosti velký boss. Navenek sice působí jako roztomilé batole, ale
uvnitř je to protřelý byznysmen posedlý obchodními úspěchy. Pracuje pro organizaci
BabyCorp a jeho hlavním posláním je zjistit,
proč teď děti prohrávají na trhu rodičovské
lásky. Zatímco lásky k dětem ubývá a podíl
BabyCorp na trhu klesá, o to rychleji rostou
výsledky konkurenční společnosti Štěně a.s.

YESTERDAY
Velmi neúspěšný písničkář Jack (Himesh Patel) chce pověsit kytaru na hřebík, protože
ať dělá, co dělá, poslouchá ho jenom nejlepší kamarádka Ellie (Lily James). Pak ho ale
v důsledku chvilkového záhadného globálního zatmění porazí autobus. A to zcela změní
nejen jeho život a způsobí i jednu hudební
katastrofu. Když se Jack vylíže ze zranění a na
párty konané na počest jeho uzdravení zabrnká reakcím svých přátel, kteří se chovají, jako
by jednu z nejznámějších písniček všech dob
slyšeli poprvé v životě.
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KINOSÁLEK
VLASTNÍCI
Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty,
kdo tím žijí. Mnozí majitelé bytů to asi znají
z vlastní zkušenosti. Hrdinové filmu Vlastníci
jsou totiž jedněmi z nich, patří jim byty v jednom postarším činžovním domě a právě mají
společnou schůzi, na které se musí dohromady na mnohém dohodnout a rozhodnout.

PŘES PRSTY
Příběh filmu Přes prsty se odehrává na beach
volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) jsou parťačky, které beach volejbalu
obětují všechno. Tedy skoro všechno. Mladší
Pavle tak trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem (Vojta Dyk) chce co
nejdříve otěhotnět.

15

BABY KLUB
V našem baby klubu se s maminkami a našimi dětmi scházíme už více jak rok
každý čtvrtek od 9 hodin na místním úřadě. Je super pozorovat, jak spolu místní
děti vyrůstají, kamarádí se, podnikají lumpárny. Stalo se už pravidlem, že na
setkání nesmí chybět moučník od maminek a dobrá káva, pro děti čaj. S dětmi
jsme i v loňském roce zdobily stromeček a uspořádaly jsme mikulášskou a vánoční besídku, kde jsme rozdávaly drobné dárečky od sponzorů.
Stejně jako předešlý rok jsme uspořádaly pro občany obce lampionový průvod,
který i přes nepřízeň počasí nakonec dopadl dobře. Průvod prošel vesnicí a byl
zakončen opékáním buřtů a občerstvením v obecní hospodě.
Těšíme se, že se budeme scházet i v letošním
roce, a zveme nové maminky, aby přišly mezi
nás.
Za Baby klub
Jana Lagutinová
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OUCMAŇÁČEK
S novým školním rokem Oucmaňáček posílil o Lucinku, Marušku a Ondru.
Když se všechny děti sejdou, je jich už 19. Ve vymýšlení programu se střídáme
nejen maminky, ale zapojují se i někteří tatínkové. Nápady naštěstí nedochází,
naopak náplň kroužku je velmi pestrá. V září si děti zahrály šipkovanou, zašly
nasbírat kaštany, zapózovaly (hlavně holky) šikovné fotografce Míše Míkovcové
na podzimně-přírodně-módní přehlídce, tvořily v lese domečky pro zvířátka,
vyráběly kuličkový labyrint, dlabaly dýni, kterou jste mohli vidět vystavenou
před obecním úřadem.
Děti už se nemohly dočkat října, kdy byl už od prázdnin naplánován celodenní
výlet do Hradce Králové do zábavního parku Tongo. Termín se bohužel shodoval s oucmanickou drakiádou, ale hasiči nám vyšli vstříc a drakiádu posunuli,
byť počasí spíš vybízelo strávit den venku. Ale děti mají ten dar, že počasí neřeší,
ať svítí slunce nebo prší (z čehož se snažíme vzít příklad), a už jen společná jízda vlakem pro ně byla zážitkem a jak se vydováděly na atrakcích, ani nemusím
popisovat.
Na dalších setkáních následovaly zkoušky zpívání pod vedením Moniky Kubasové, aby nám pak děti zpříjemnily první adventní neděli svým vystoupením
u zdobení stromku a sousedské sešlosti u rybníka.
Tím ovšem výčet činností nekončí. Všechny zúčastněné potěšil lampionový průvod obcí zakončený v obecní hospodě, kde na nás čekalo příjemné překvapení,
totiž občerstvení v podobě čaje, štrůdlu, koláčů, svařáčku a rozpáleného grilu.
Na dalších hodinách se vyráběly lucerničky, hrály deskové hry a vyzkoušely různé hlavolamy, zahrály si živé pexeso, nazdobily si tašky, na další hodině perníčky,
a dokonce stihly i diskotéku. Po úterý plném pohybových her jsme tento rok
zakončili vánočními zvyky, pouštěli jsme lodičky, krájeli jablíčko (všechny děti
se radovaly, že budou zdravé a budou mít štěstí) a lámali si hlavu nad tvary, které
si děti vylily z cínu.
Jak vidíte fantazie rodičů je neuvěřitelná. V novém roce se těšíme na další společné zážitky s dětmi. Věřím, že se plní účel stvoření kroužku a společně strávené
chvíle děti více stmelují.
Oucmaňáček se schází každé úterý od 17 do 18.30 hod. Děti, které se ještě nepřidaly a chtěly by se třeba jen přijít podívat, jsou vítány :)
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KULTURNÍ VÝBOR
Rád bych Vás seznámil s činnosti kulturního výboru, spolků a organizací
v roce 2019
Spolky, obec, organizace:
Masopust
Sousedský ples
Dětský karneval
Pálení čarodějnic
Muzikál Galileo Praha zájezd
Den řemesel
Dětský den
Kočovné divadlo
Drakiáda
Rybářské závody
Zdobení vánočního stromečku s koledy
Turnaj stolní tenis
Andulka a loupežníci dětské představení
Česká mše vánoční
Betlémské světlo
Obecní hospoda:
Pečená žebra
Bramboráčky
Klobásy z udírny
Pizza den
Paličky na medu a chilli
Tatarák
Kačena, knedlík zelí
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Kinosálek:
Bohemian Rapsody
Po čem muži touží
Sherlock Koumes
Hastrman
Králíček Petr
Ženy v běhu
Teroristka
Pračlověk
Rocketman
Padesát odstínů svobody
Sněhová královna

DOPIS OD SOUSEDŮ
Vážení občané obce Oucmanice!
Občané obce Svatý Jiří si velice váží spolupráce mezi našimi obcemi. Jelikož ve
Svatém Jiří nejsou žádné větší prostory pro pořádání plesů, po domluvě se starostou Josefem Pavlíčkem a zastupitelem Pavlem Markem, došlo k uspořádání
společného Retro – plesu, čehož si velice vážíme. V únoru 2020 proběhne již 3.
ročník tohoto plesu. Doufáme, že se toto stane tradicí a už se k vám všichni moc
těšíme!
Za obecní úřad, občany obce Svatý Jiří

Eva Teplá
předsedkyně kulturní komise

JAK TO VIDÍ MLADÍ
Za následující dva články děkujeme mladým autorům z Oucmanic ve spolupráci
se Základní školou v Brandýse nad Orlicí. Napsali článek na téma „popis oblíbeného místa v obci, kde žiji“.
Oucmanské hřiště
Dnes se podíváme na oucmanské hřiště. Proč jsem si vybral toto místo? Protože zde trávím hodně času. Odpočinu si tady od všech problémů a odreaguji se
na prolézačkách.
Na tomto hřišti je sedm prolézaček a různých sítí. Celé je pokryto drobnými
kamínky, no tedy … zem je udělaná z drobných kamínků.
Když na tohle hřiště přijdu, nikdy tu nejsem sám. Na největší houpačce je
věčně obsazeno, takže musíte chvilku čekat. Než se na ni dostanete, tak můžete
mezitím jít na prolézačku, kde je síť a žebřík, na který není moc snadné vylézt.
Nebo vylezte na boudu se skluzavkou.
Na tomto hřišti se cítím odreagovaný a v klidu. Hřiště v Oucmanicích rozhodně doporučuji navštívit. Příjemnou zábavu všem.
Jiří Suchánek, 9. třída
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Lesní cesta
Ze všech míst v Oucmanicích jsem si vybrala lesní cestu směrem na Choceň.
Nachází se na okraji Oucmanic. Na začátku vede polem a postupně přechází do
lesa.
Celkově je široká, kamenitá a trošku prorostlá zelení. Postupně se dá zajít až
k chatové oblasti, kde se cesta svažuje dolů. Vstupem do lesa se mi hned zlepší
nálada. Všechny ty lesní vůně, čistý vzduch a šumění stromů… Ráda tam jen
tak zajdu se psem a rozhlížím se kolem sebe. Nejhezčí je na podzim. Všechny ty
barvy, opadané stromy a viditelné paprsky slunce…
Toto místo miluji. Dá se tam skvěle odreagovat jak od práce, tak i od stresu.
Doporučila bych ji každému. Zajděte se tam podívat.
Natálie Doležalová, 9. třída

DÁMSKÁ BURZA
Minulý rok přišla Iveta Punová s myšlenkou uspořádat v naší malé obci dámský
bazar. Nápad to byl odvážný, ale rozhodly jsme se ji podpořit, neboť zkusit se má
vše (tedy skoro vše). Jedním z hlavních důvodů bylo udělat si místo ve skříni,
uznat, že některé kousky už nám prostě nebudou (samozřejmě se srazily v pračce či sušičce) a za dobrý peníz to místo zase něčím novým zaplnit. I když jsme
podcenily propagaci a letáky vyvěsily až týden před akcí, byly jsme překvapené
množstvím opravdu pěkného oblečení. Nepřišlo tedy tolik lidí, kolik bychom
si představovaly, ale tržby byly nad očekávání a každý něco prodal. Mile nás
to překvapilo a s vidinou
vylepšeného marketingu
jsme se rozhodly tento
rok akci zopakovat.
Tímto Vás zveme na
dámský bazar, který se
bude konat v týdnu 23.
- 29. března. Termíny
výběru, prodeje a výdeje
oblečení upřesníme na
letáčku. Těšíme se...
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OUCMANICE PŘED 101 LETY
Mimo každoročního ohlédnutí za právě ukončeným rokem jsme byli zvyklí zavzpomínat prostřednictvím našich kronikářů na dobu, kterou prožívali občané
naší obce před 100 lety. Protože v loňském roce byl tento příspěvek nahrazen
popisem oslav vzniku „Republiky Československé“, bylo by škodou se nepodívat do minulosti roku 1918, jako posledního roku existence rakousko-uherské
monarchie. Je to prospěšné i proto, že při hodnocení dnešní doby často slyšíme
stesky na drahotu, politické poměry, vztahy mezi lidmi apod. Podívejme se tedy,
jak prožívali občané Oucmanic rok 2018, tedy minulost, starou 101 let.
Rok 2018 byl rokem neradostným, nejenom pro naši obec, ale pro většinu občanů. Hlavně ve městech byl velký nedostatek potravin, uhlí a dalších potřebných
věcí. Již od roku 1915 stát převzal veškerou kontrolu nad obilím, mlýnskými
výrobky, chlebem a dalšími potravinami. Byl zaveden přídělový systém (potravinové lístky) a hejtmanství rozepisovalo obcím povinné dodávky. Situaci ještě
více zhoršovaly časté válečné rekvizice. Osud Rakouska-Uherska se začal naplňovat a potápějící se monarchie ve snaze zvrátit poměry na frontě, český venkov
doslova rabovala. Situaci zkomplikovalo počasí, kdy rok byl suchý, takže sena
narostla cca ¼ a v červnu přišly poměrně silné mrazy, které zničily část obilí,
brambor i ovoce.
Velmi smutné byly odvody na frontu. Na počátku roku byli odvedeni z obce 2
mladí čeledíni a v srpnu dalších šest. Ve většině případů to byli mladíci ve věku
18 let. Během roku byli také ze vsi odvedeni 3 koně. Obilí se mohlo vozit do
mlýna pouze v povoleném množství (tzv. mlecí výkaz) a za mletí „na černo“ se
dávaly velké pokuty. Kronika k tomu uvádí příhodu p. Brožka z Oucmanic se
šťastným koncem. Ten vezl do mlýna v Brandýse na černo obilí a na cestě jej
zastavil revizor mlýnů a požadoval po něm mlecí výkaz. Brožek si s sebou vzal
výkaz z loňského roku a revizorovi jej předložil. Ten byl spokojen a řekl, že je vše
v pořádku. Datum o rok starší naštěstí přehlédl.
Rekvizice se týkaly obilí, brambor, tuků a dokonce i slámy, kterou bylo zakázáno podestýlat dobytek. Kontrolovaly se povolené zásoby potravin. To se samozřejmě porušovalo a lidé se vzájemně udávali. Na vsi to nebylo zvykem, ale ve
městech to nebylo nic výjimečného. V Oucmanicích přišla taková kontrola na
p. Harapátovou, zřejmě také na udání. Obrátili stavení naruby a našli schované
větší množství cukru. Ten jí sice nezabavili, ale sebrali ji potravinové lístky na
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cukr pro celý rok.
Mimo pravidelných rekvizic na počátku roku přicházeli i rekvizice mimořádné.
V Oucmanicích to byla mimořádná, povinná dodávka obilí 35 q s výhružkami,
že pokud nebude splněna, přijde setnina vojáků a obilí si najdou. Zemědělci dali
raději toto množství dobrovolně. Zemědělci byli v trvalém podezření z toho,
že zatajují zásoby (často oprávněně) a to mělo i jiné důsledky. Nemajetné ženy
dostávaly od státu příděl mouky, a když příděl již několik měsíců nedostaly, šly si
stěžovat na hejtmanství. Hejtman jim odpověděl, že příděl nedostávají úmyslně,
protože tak bohatá obec jako jsou Oucmanice je může uživit sama.
Na příděl bylo i uhlí a tzv. aprovizační komise přidělila obci množství 145 q. Dovezeno však bylo pouze 107 q, protože zbytek byl rozkraden na váze. Ve druhém
pololetí obec dostala rozpis na vysokou dodávku obilí a to 1320 q. Pravděpodobně se jednalo o pravidelnou dodávku po žních a zimní a jarní dodávky byly
v rámci rekvizic mimořádných (kronikář to neupřesňuje, nicméně konstatuje,
že to bylo o 100% více než v roce minulém). Oucmanští občané podali proti této
dodávce 11. srpna oficiální protest s tím, že dodají jen to, co mohou. Celou věc
pak vyřešil pád monarchie a vznik nového státu.
28 říjen byl občany radostně uvítán. Hned druhý den se snímaly z hostinců rakouské znaky (musely jimi být označeny všechny trafiky a tudíž i hostince, kde
se prodával tabák) a s chutí byly rozbíjeny. Radost ze vzniku Republiky Československé byla zkalena epidemií španělské chřipky, která vypukla na počátku
listopadu. V některých staveních ležely celé rodiny. Její průběh trval 14 dní až
měsíc a mnoho lidí ji nepřežilo. V Oucmanicích naštěstí v tomto roce zemřel
jediný člověk.
V těžkých časech tohoto roku projevili naši předchůdci soucit a dobročinnost
vůči těm, kteří strádali ještě více. Pořádané sbírky na chudé, nemocné postižené
válkou, požárem nebo jinou pohromou vždycky přinesly slušný výsledek. Obec
přijmula do rodin pět podvyživených dětí z Prahy, kde byl nedostatek jídla katastrofální. V těchto těžkých dobách můžeme být na naše předky hrdi. Příspěvek
byl poslán i na úpravy Národního divadla v Brně (dnešní Mahenovo divadlo).
Mimo těžké doby války, které v roce 1918 dominují, zaznamenal kronikář ještě
tři události.
Jednak nález pokladu, který byl objeven na jaře v čp 14. Při kopání nového sklepa bylo uprostřed starého sklepa nalezeno asi 100 stříbrných mincí ze 17. století.
Podle pověsti byly v tomto domě poklady dva, jeden malý a jeden velký. Na
jeden tedy objev dosud čeká.
12. června byl zakoupen na věž kapličky nový zvonek jako náhrada za zvonek
ztracený. Kronikář neuvádí, jak ke ztrátě došlo. Pravděpodobně se jednalo o krá-
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dež, protože v případě rekvizice by byl nákup nového zvonku ještě v době trvání
války velmi riskantní. Třetí událostí, která nastala 7. listopadu, byl první přelet
aeroplánu nad územím obce.
Tento historický exkurs nám může být poučením, hlavně když nejsme spokojeni
se současným stavem věcí v našem okolí. Byť můžeme mít někdy pravdu, za
mnoho jiných věcí můžeme být naší době vděčni. Naši předkové by si v mnoha
případech řekli: „co bychom za to dali“.

HASIČI
Rok se s rokem sešel a já bych opět chtěla informovat co se v posledním půlroce
dělo u „hasičů“. Začneme létem. Dne 8. června jsme se zúčastnili akce Sodomkovo Mýto ve Vysokém Mýtě, kde byla vystavena naše historická stříkačka od
firmy Stratílek. Počátkem července se členové SDH se zapojili do příprav a chodu Cyrilometodějského dne řemesel. Nezúčastňovali jsme se pouze akcí jiných,
čekali nás i naše vlastní. Po prázdninách dne
14. září to byly rybářské závody. Probíhaly za krásného, skoro letního počasí. Rybářů nepřišlo mnoho, ale
myslím, že si všichni akci užili. Soutěžilo se ve dvou kategoriích děti a dospělí
a každá z nich měla spravedlivě po třech členech. Byla tu tedy jistota umístění na
bedně. Výsledky tedy dopadly takto: Kategorie děti - 1. místo s 638,5 cm Kryštof
Robenek, 2. místo s 526,5 cm Max Lagutin, 3. místo s 275,5 cm Filip Till. Kategorie dospělí – 1. místo s 1034 cm Jaromír Voženílek, 2. místo s 810 cm Jana
Lagutinová, 3. místo se 133,5 cm Vratislav Till. Největší rybu chytil Max Lagutin
a měřila 25 cm. Nejmenší ryba měřila 4 cm a chytil ji Kryštof Robenek. Dne 19.
října odpoledne proběhla drakiáda. Na louce se sešla spousta dětí a jejich rodičů
a obloha se vyplnila draky všech velikostí. Počasí nám tentokrát opravdu přálo,
a děti i mnozí dospělí si tak vyzkoušeli, co všechno draci umí. 30. listopadu se
v Obecní hospodě konala Výroční valná hromada letos i s volbami členů výboru
a starosty hasičů. Všichni členové výboru pokračují i nadále ve své činnosti.
Hned druhý den byla první adventní neděle a ta už tradičně patří zdobení stromečku u čekárny a setkání v předvánočním čase. Chtěla bych poděkovat dětem
z Oucmaňáčku a paní Monice Kubasové ze Sudislavi, kteří všem přítomným
zazpívali koledy a pomohli tak přivolat vánoční atmosféru. K občerstvení se podával čaj, svařák a teplá medovina pro zahřátí. Těší nás, že účast byla i tentokrát
hojná a vše jsme si náležitě užili. Po Vánocích nás ještě čekala trocha sportu,
aby vyvážila vánoční hodování a odpočinek u televize. A proto tu byl turnaj ve
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stolním tenise. Dne 27.prosince si mohli přijít zahrát děti a 28. prosince pak
muži. Dětí bylo v tomto roce pouze šest, a tak zveme pro příště i další. Přijďte
si zapinkat, jen pro radost z pohybu. A jak turnaj dopadl? 1. místo Suchánek
Jiří,
2. místo Částek Martin, 3. místo Michalec Daniel. U mužů byla účast
jako vždy mnohem hojnější a tak se hraje ve dvojicích. A výsledky jsou tyto. Na
1. místě skončili Martin Pavlíček a Pavel Jergl st., na 2. místě Roman Vincenc
a Petr Horák, 3. místo Luboš Bauchel a Vít Fišer. Na konec ještě malá ochutnávka, co nás čeká v dalším pololetí, dětský karneval, pálení čarodějnic, rybářské
závody (tentokrát v jarním termínu, kvůli nedostatku vody na podzim), sběr
železa, dětský den.
napsala Ivana Michalcová
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SENIOR KLUB
Výlet seniorů za poznáním 10.9.2019

Klub seniorů v Oucmanicích uspořádal výlet, tentokrát hlavním místem, které
jsme plánovali navštívit byl Broumov. Protože se přihlásilo je devět účastníků
jeli jsme hasičským autem. Odjezd byl stanoven na 7.00 hod od obecního úřadu,
kde se všichni sešli a mohlo se vyrazit.
Po příjezdu do Broumova jsme
navštívili místní Benediktinský
klášter, který je natolik významným architektonickým a kulturním
komplexem, že byl pro svou hodnotu zapsán do seznamu národních
kulturních památek České republiky. Počátky kláštera sahají až do začátku 13. století, kdy původní tvrz
byla přestavěna na opevněný klášter a vznikl též gotický klášterní kostel, zasvěcený sv. Vojtěchovi, tedy stejnému svědci, kterému je zasvěcen i dnes. Zajímavostí je, že klášter byl tak dobře opevněn, že nebyl ani za husitských válek dobyt.
Ačkoliv je klášter v současnosti z větší části nevyužit, je přístupný veřejnosti, která zde může nalézt mnoho pozoruhodných prostor. Patří mezi ně opatský kostel
sv. Vojtěcha, přestavěný z původně gotické podoby na kostel barokní, knihovna
obsahující kolem 17 000 svazků knih či sakristii se vzácným intarzovaným nábytkem. Nesmí se zapomenout ani na připomenutí vyhlášeného místního gymnasia na kterém studoval první český arcibiskup Arnošt z Pardubic, vlastenec
Bohuslav Balbín či literát Alois Jirásek. Dále pak unikátní, nově restaurovaná replika Turínského plátna, ve kterém byl údajně zahalen Ježíš po své smrti, a která
byla nalezena v roce 1999 v kostele sv. Vojtěcha za zlaceným štukovým věncem
v dřevěné schránce.
Prošli jsme se také po Klášterní zahradě, která byla zpřístupněna v roce 2007
a od té doby slouží kulturním akcím a jako místo pro možnost trávení volného
času a setkávání lidí. V zahradě za klášterem stojí zbytek pivovaru s komínem,
kde se původně mnichy začalo vařit klášterní pivo, ale po několika požárech
včetně části města byl pivovar postaven v Olivětíně.
A právě pivovar byl naší druhou zastávkou. Pivo zde vyráběné je typickým před-
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stavitelem tzv. piva českého typu. Od roku 1948 se
v Olivětíně začalo pravidelně vařit desetistupňové pivo Opat. Pivovar má vlastní sladovnu a je tak
soběstačný s jednou z hlavních surovin k výrobě
piva – ječným sladem. Rovněž zdroj vody je vlastní –
v objektu pivovaru je artézská studna. Třetí základní
surovinou k výrobě piva, kterou pivovar nakupuje, je
žatecký chmel. Je to jeden z mála pivovarů, který má
českého vlastníka. Shodou okolností při prohlídce
muzea v pivovaru, které je zaměřeno na vlastní historii jsme pobesedovali s majitelem pivovaru, který
nám sdělil mnoho zajímavostí z tohoto oboru. Nakonec jsme se zastavili ve vzorkové prodejně pivovaru a nakoupili několik vzorků piva Opat.
Po zastávce na oběd jsme se byli podívat na dřevěný kostel na hřbitově je to unikátní hřbitovní kostel
Panny Marie, který představuje nejstarší dochovanou stavbu ve střední Evropě.
Stáří kostela se nedá přesně určit, mohl být založen již ve 13.století. Dnešní dochovaná stavba má rysy gotické a byla vybudována
benediktiny v roce 1449.Jedná se o hrázděnou konstrukci z mohutných dubových trámů, pobitou prkny.
Přízemí kostela obklopuje otevřený zastřešený ochoz,
na kterém jsou umístěny kopie desek z kronikářských
zápisů pořízených v letech 1570-1630.Náhodou jsme
zde potkali staršího pána, který nám sdělil mnoho zajímavého z historie Broumova.
Poté jsme se vydali na další zastávku a tou byla skalní
oblast s horou Ostaš. Vrcholová partie Ostaše je od
roku 1956 Národní přírodní rezervací včetně Kočičí
skály. V dávných dobách představovala hora Ostaš
útočiště pro pronásledované obyvatelstvo, které se
zde ukrývalo během válek. Tyto časy připomínají názvy některých skalních útvarů např.- Zrádce nebo Sluj
českých bratří. Území Ostaše zpřístupňuje okružní
turistická stezka, nachází se zde dvě menší skalní města – Horní labyrint a Dolní
labyrint s Kočičím hradem.
Po krátké ale náročné procházce do skal jsme se vydali na zpáteční cestu domů.
Zastavili jsme se ještě na náměstí v Novém Městě nad Metují, kde v cukrárně na
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podloubí mají dobrou zmrzlinu, jak nás upozornila p. Doležalová a mohu jen
potvrdit, že byla vynikající. Krádce jsme poseděli zhodnotili výlet, prošli se po
náměstí a vydali se na cestu směrem Oucmanice.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 4. ledna 2020 proběhla také v Oucmanicích tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou České republiky a to již po dvacáté. Jak charita uvádí,
největší část výtěžku sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí
v regionech, kde sbírka probíhá. Za tři krále se letos opět přihlásili Kuba Michalec a Kryštof Robenek a nově je doplnil Mikuláš Robenek, doprovod jim
tudíž tentokrát dělali Iva Michalcová
a Martina a Jakub Robenkovi. Jelikož
jsem se tohoto úkolu zhostila poprvé,
mile mě překvapilo, kolik lidí vstřícně
otevřelo a přispělo potřebným a ještě
obdarovali koledníky.
Letos bylo v naší obci ve sbírce vybráno 11. 172 Kč.
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SPOLEK LIDOVÝCH TRADIC
Skončil rok 2019 a pro spolek je to už pátý rok působnosti v obci. První pětiletka
za námi, pojďme si tedy připomenout co se událo. Za proběhlé roky se spolku
podařilo zorganizovat spoustu zajímavých aktivit.
Shrňme si to nejvýznamnější:
1. Masopust – nově organizován od roku 2015, takže už 5 let novodobé historie maškarního průvodu. Nicméně první rok byl organizován ještě bez
záštity spolku. Spolek byl oficiálně založen až 22.3.2015
2. Ples – Podařily se nám uspořádat 3 plesy. Prvním jsem navázali na tradiční
Oucmancký pyžamák, ale další dva jsme přehodnotili a uspořádali společně
se sousedy ze Svatýho Jiří.
3. Divadlo – společně s divadelními nadšenci se 2x podařilo pozvat Divadelní
spolek Zdobničan s divadelními komediemi. Navíc se podařilo nastudovat
dvě pohádky pro děti a dospělé – 2017: Ježibaby z Babína a 2019: Andulka
a loupežníci.
4. Betlém - druhým rokem stavíme na zastávce betlém z dřevěných soch. První rok byl betlém doprovázen i divadelním vystoupením.
5. Výlet – zorganizovali jsme několik výletů mezi nimi i výlet do sklípku ve
Starovicích, nebo na chatu do Deštného v Orlických horách.
Masopust: Termín je stanoven na 15.2.2020. Začneme opět u obecního úřadu
předáním klíče od obce starostou našim masopustním maskám. Pozor letos půjdeme obráceně – začneme dolním koncem obce. Zakončení opět očekáváme
mezi 15 a 16hod v hospodě, kde dojde k obřadu „Pochování basy“.
Ples: Termín plesu je 28.2.2020. Pořádáme ho společně se sousedy ze Svatýho
Jiří jako RETROPLES. Každý se může obléknout dle svého oblíbeného žánrového roku. Pouze tentokrát by obleky měly být doplněné o barvy obcí. Pro
Oucmanice to tedy znamená doplnění o žlutou a modrou barvu a pro Svatý Jiří
doplnění o červenou a bílou barvu. Součástí plesu bude jako každý rok welcome
drink, předtančení, bohatá tombola a skvělá plesová hudba v podání Betlbandu.
Pozor vstupenky budou pouze místenkové! Na místě se prodávat nebudou,
pouze v předprodeji u Markéty Markové za Oucmanice a Stáňa Fišerová za Svatý
Jiří. Počet míst je omezen.
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Divadlo: Určitě zopakujeme pohádku Andulka a loupežníci. Termín zatím není
stanoven. Předběžně počítáme s březnem, nebo dubnem.
Betlém: Počátkem prosince postavíme betlém u zastávky a možná vymyslíme
něco navíc, co by mohlo provázet počátek adventu.
Zkusíme vymyslet ještě nějakou novinku, nápadů je dost, tak snad něco dopadne. Rádi přivítáme nové členy, takže kdo má chuť se zapojit nebojte se ozvat.
Za spolek lidových tradic

Pavel Marek
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JING NEBO JANG
Černý nebo bílý? Dobrý nebo zlý? Klaďas
či záporák? Anděl nebo ďábel? Takové
otázky se nám mohou vnucovat, když hodnotíme druhé lidi, jejich názory, politiku
nebo třeba genderové role. Rádi hodnotíme. Vášnivě. Hodnocení je vlastně takový
malý soud, vynášíme při něm ortel, označíme třeba jiný názor za blbost a tím jeho
nositele za blba, možná někoho posíláme
do horoucích pekel.... a vznikají tábory
a příkopy.... a nesnášenlivost.
Přijměte prosím malou pozvánku do Číny,
jak tento problém řeší klasická čínská filozofie. Stará moudrá kultura. Následující myšlenky jsem čerpal a některé přímo opsal od lékaře-akupunkturisty pana
Jaroslava Hovorky:
Číňané vidí svět jednoduše: Vesmíru vládne síla čchi. Projevuje se ve dvou podobách – jin a jang. Spojením obou vzniká život. Oddělením jinu od jangu nastává smrt. Věci a jevy jsou buď jin nebo jang. Jin je dívka, jang je chlapec.
Dívka nebo chlapec.
Voda nebo oheň.
Noc nebo den.
Tma nebo světlo.
Chlad nebo teplo.
Klid nebo pohyb.
Země nebo nebe (obloha).
V každém jinu je trochu jangu. Jin a jang se přitahují. Prolínají. Přemíra jangu
rodí jin. Zdraví a nemoc je otázka rovnováhy jin-jang. Je-li něčeho více nebo
méně, objevují se poruchy. Léčit znamená pro Čínu obnovit rovnováhu.
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Číňané říkají, že člověk se rodí čistý jako chryzantéma, že v každém tvoru je
Buddhova podstata. Sobectví, závisti, násilí, hrabivosti a ponižování se člověk
teprve učí za života. Zen-buddhismus „věří“ v čistotu a dobrotu člověka. Varuje,
že když znevažujeme jiné, pácháme obrovský hřích. Člověka není nutné měnit.
Bere bližního jaký je. Ten dobrý základ člověčenství v něm stále je. Stačí ho naučit, aby si všímal bolesti druhých. A pomáhal. Učí taky, že není zdravé to, co jde
proti lidské přirozenosti a proti lidskému srdci. Je to filozofie plná optimismu.
Osvobozuje člověka k obyčejnému životu, ke spokojené moudré a veselé sytosti
uprostřed prostoty, kterou Západ nazývá bídou, protože není schopen pochopit,
že nadbytek je plýtvání a ne bohatství.
A jak je to s pravdou? Neomylný člověk nepřizná, že pravda má deset tisíc tváří.
Buddha upozorňoval, že jeho pravda není ani pravda ani nepravda a navíc, že na
dně každé touhy po pravdě je touha po moci. Výrok, skoro ústavní, zní: „Není-li
i opak pravdy pravdou, nejde o pravdu“.
Zen-buddhismus důvěřuje svým názorům taky proto a právě proto, že se jim
může i smát. Nebojí se o ně. Má zálibu v sebeironii.
A jejich složité znakové písmo? Chcete-li napsat „zákon“, musíte namalovat
„voda nechat proudit“. Bez vody není život. Zavřít někomu vodu znamená zabít
ho. Voda patří všem – to je základní zákon. Čtverec se čte jako ústa. Čtyřikrát
přeškrtnutý čtverec znamená mluvení. Dvě kosti označují muže, který za svou
řečí stojí. Lidskost se píše jako člověk a číslice 2. Chcete-li napsat dobrý, namalujete „žena a dítě“. Matka má znak „žena a kůň“. Za každým znakem je vztahový
příběh. Čínština je řeč hlubin duše a hlubin srdce. Západní školy rozvíjející pouze rozum, produkují tvory povrchní, pro které je čínština těžká. Goethe podporoval názor, aby čínské znaky převzal celý svět. Díky znakovému písmu si dnes
číňané mohou číst věci třeba tři tisíce let staré, zatímco my bychom nerozuměli
knize staré tři sta let, jak se významy slov časem proměnily.
Ale zpátky k rovnováze, k vyvážené jednotě protikladů: Číňané říkají, že žena
podpírá půl oblohy. I v hinduistické filozofii má všechno svou ženskou a mužskou stránku. Dokonce i bohové jsou složeni ze své mužské a ženské poloviny.
Chybí-li bohu ženská polovička, nejde o boha.
Ideálem čínské dívky bývalo být čisté jin. Něžná a nápaditá. Bezprostřední jako
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dítě. Obdivovat muže čistého jangu. Rozhodné a silné. Není dobře, potkají-li se
stejné typy – Hamlet a Ofélie. Dva váhavci, samé vzdychání. Dvakrát jin. I setkání dvou jangů skončí špatně – César a Kleopatra. Nejzamotanější vztah vzniká,
je-li ona jang a on jin. To je Romeo. Něžný jako motýl. Nerad se pere, nelze se
na něho spolehnout. Julie je jang. Kluk v ženském oděvu. Nic si nenechá líbit.
Rve se o svou lásku. Vzepře se rodině, posmívá se předsudkům. Za lásku neváhá
zemřít. Číňané mají taky svého Romea a Julii. Lianga a Džu.....
Čínská láska je pevná jako bambus. Podle tao láska nic nežádá. Nezná žádný
cíl. Nezná zákony, nezná soudce. Přežije i smrt, protože nemiluje tvar, ale jeho
smysl.
Smyslem věcí je podle taoistů (tuláků filozofie) jejich nicota. To nic v nich.
Prázdnota. Smyslem domu není střecha nebo zdi, ale to nic uvnitř stěn. Smyslem
džbánu není jeho hlína, ale prázdno uvnitř. Z taoismu vychází zen-buddhismus.
Nesnáší dialektiku a logiku. Život je logice nadřazen. Žijeme biologicky – nikoli
logicky. Mýlíme se, pokud si myslíme, že život běží podle zákonů logiky. Pravé
poznání života je mimologické. Je intuitivní. Život je umění. Umělec staví na
smyslových zkušenostech. Na pocitech. Bez osobní zkušenosti, vlastního prožitku, nelze žádnou věc pochopit. Pocity se nedají načíst, nastudovat. Jak chutná
život. Všechny teorie jsou jen prst učence.
Když to podtrhneme a sečteme: Věci se dějí jinak, než bychom si přáli nebo vymysleli. A to nás zlobí. Fungují však dobře, když jsou v rovnováze, když se protiklady vyrovnávají, když masivní přehrada
zadržuje obrovský tlak vody, když se muž se
ženou milují, když po noci nastane den a po
mrazivé zimě přijde bujné jaro, když po práci chutná jíst a únavu střídá hluboký spánek.
Když se vymrzlí vyhřejeme u kamen nebo se
v parném létě schladíme ve vodě. Věci fungují, když se po diskuzi najde řešení. Když
se názory střetnou a vzájemně tříbí. Když po
hádce přijde usmíření a po nemoci uzdravení.
Protože vesmíru sice vládne pouze jedna síla, ale ve dvou podobách, takříkajíc
„andělské a ďábelské“. A chudák člověk musí držet balanc.
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