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Obecní noviny

Člověk míní, vis maior (vyšší moc) mění
Když jsem připravovala tento úvodní článek, byly plány na jeho obsah
zcela jiné. Ale člověk míní, vyšší moc mění. Kolikrát jsme to všichni
mohli číst v různých smlouvách a dalších dokumentech
„… odpovědnost se vylučuje při zásahu vyšší moci …“ a kolikrát jsme si říkali, tohle
asi nemůže nastat nebo v kolika případech se to může stát nebo nás se to
netýká. Jak rychlé to může být, jsme se, bohužel, všichni přesvědčili v nedávné době. Uzávěrka
tohoto čísla zpravodaje je 20. března, takže jsme všichni zasaženi zcela mimořádnou situací.
Vláda ČR vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky NOUZOVÝ STAV a následně mnoho dalších opatření a zákazů. Tato opatření platí pro nás všechny a
nikdo neví, jak dlouho budou trvat a jaká další ještě mohou přijít a jaké budou mít dopady nejen
na ekonomiku, ale i životy nás všech. A tak nezbývá, než současný stav akceptovat a přizpůsobit
mu náš současný život. Nechci zde hodnotit přístup, postup a kroky, které podniká naše vláda a
odpovědní lidé, na to budeme mít všichni dost času, až to všechno bude za námi. Ale co bych
chtěla určitě, je říct vám všech, prosím respektujte nařízená opatření, zákazy a doporučení. Povinně zveřejňované informace vyhlašujeme, naleznete je na vývěsní tabuli a webových stránkách
obce. Pokud je něco nejasné, kontaktujte starostku obce. V minulých dnech jste nalezli informace na letáčcích ve svých schránkách. Nabízíme pomoc se zajištěním nákupů, léků a dalších potřebných věcí. Určitě všichni sledujeme informace ve veřejných médiích, a tak, mimo jiné , víte,
jak velký je nedostatek ochranných prostředků. A tak, ale to už také víte, Spolek ohnišťanských
žen (první iniciátorka byla Ája Vrbová) spojil síly a zahájil výrobu ochranných roušek, nejprve
jako pomoc pro Fakultní nemocnici Hradec Králové. Ale s dalšími vládními nařízeními vznikla
povinnost nosit roušku na veřejném prostranství pro všechny. A ohnišťanská manufaktura začala
navyšovat své kapacity – kdo může a chce, stříhá, žehlí, šije, zajišťuje distribuci. A tak jsme
roušky dodaly našim seniorům, hasičům, řidičům autobusů v Novém Bydžově, řidičům
v Králíkách, RZS Nový Bydžov a stále průběžně dodáváme do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Nyní jsme ještě spustily spolupráci s nadací Dobrý anděl. Je to neuvěřitelné, ale denně
distribuujeme další kusy. Do této pomoci se zapojili i další občané - dostaly jsme mnoho metrů
bavlněných látek, pomáhají nám se stříháním a žehlením, aby ten, kdo má šicí stroj, mohl jen šít.
Další pomoc nabídly naše spolky – obdržely jsme finanční příspěvek od Mysliveckého sdružení
a Zetor klubu na nákup látek. Zatím šijeme z látek z „obecních“ zásob, takže peníze jsou uloženy
v trezoru. S pomocí hasičů je počítáno tak nějak automaticky. S nabídkou pomoci přišli i naši
fotbalisti, ale i naši rodinní příslušníci a mnoho našich spoluobčanů. Takže vězte, pokud bude
potřeba, nejste v tom sami. Musím to napsat – JSEM NA VÁS NA VŠECHNY HROZNĚ PYŠNÁ, NE VŠUDE TO TAKHLE MAJÍ A S TAKOVÝMITO LIDMI JE I V TÉ TĚŽKÉ SITUACI RADOST SPOLUPRACOVAT A VĚDĚT, ŽE TO CO DĚLÁME, MÁ SMYSL. Vím, že ne
každý kdo by chtěl pomáhat, může, ale možná je i na zamyšlení, zda každý, kdo by pomáhat
mohl, chce.
Ale i v této době dále probíhají akce, které jsme začali nebo alespoň není omezena jejich realizace. Předpokládám, že jste si všimli, že z křižovatky zmizelo torzo Božího kříže – nikdo ho neukradl, odvezla si ho paní sochařka společně s další poškozenou částí a zahájila jeho rekonstrukci.
Na obou návsích byl proveden prořez stromů a zároveň jsme mohli v akci vyzkoušet náš nový
štěpkovač, který jsme získali v rámci dotace. U pomníku padlých byly pokáceny břízy. Rozhodli
jsme se pokácet nejen ty suché a poškozené, ale všechny. Vysázíme zde nové, ve stejném počtu,
abychom zachovali symboliku, kterou měly. Chtěli jsme sázet v rámci 75.výročí ukončení
2.světové války, ale je otázka, zda to bude možné. Pokročili jsme v projektu rekonstrukce návsi
– už brzy vám budeme moci představit skutečný projekt. Pokračují práce v obecním lese. Máme
nového pracovníka údržby obce – p. Luboše Bydžovského. Úspěšně jsme absolvovali audit hospodaření obce. Na konci března budou dodány kompostéry a další štěpkovač z úspěšného dotačního titulu. Bohužel mnoho plánovaných akcí, které měly v následujícím období probíhat muselo
být zatím odloženo. Ale věřím, že všechny budou, sice v netypických termínech, ale určitě budou o to lepší. Všichni se na ně určitě už těšíme. Po všech těch zákazech a omezeních kontaktů
to bude mnoho nové energie, která bude potřeba.

NA ZÁVĚR SI DOVOLÍM ZNOVU PŘIPOMENOUT, PROSÍM, DODRŽUJTE VYDANÁ NAŘÍZENÍ A PRAVIDLA. POKUD COKOLI POTŘEBUJETE, KONTAKTUJTE STAROSTKU OBCE. A PŘEJI NÁM VŠEM HODNĚ OCHOTY SI POMÁHAT A JEŠTĚ VÍC ENERGIE, SIL A OPTIMISMU
Eva Jiříčková
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Společenská rubrika
Ve druhém čtvrtletí roku 2020 se budou v
naší obci slavit
vzácné narozeniny
devadesáté osmé,
devadesáté šesté,
devadesáté druhé,
osmdesáté první,
dvoje sedmdesáté
páté a dvoje sedmdesáté.
Všem oslavencům
přejeme jenom to nejlepší - hlavně hodně
zdraví a srdečně zdravíme paní Zdeňku
Rosůlkovou, paní Annu Zummerovou,
pana Františka Riegera, paní Boženu
Šperkovou, pana Václava Kmínka, paní
Jiřinu Šubrtovou, paní Vlastimilu Hanušovou a paní Janu Buckovou.
Blahopřejme vám všem - milí oslavenci!

Pranostiky na 2.čtvrtletí

Duben :
Prší-li na 1.dubna, bývá mokrý máj.
24.4. Na svatého Jiří rodí se jaro.
25.4. Jiří a Marek - mrazem nás zaleh.
Po teplém Marku se často ochlazuje.
Svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo.
8.4. Mrzne-li na svatého Vitala, mrzne
ještě 40 dní.
Květen :
Chladno a večerní mlhy v máji hojnost
ovoce a sena dají.
1.5. Prší-li na prvního máje, bude později
sucho a neurodí se víno.
Prší-li na prvního května bývá málo žita i
sena.
1.5. O svatém Mamertu zima je po čertu.
27.5. Prší-li na svatého Ducha, Jsou klepána žita.
Červen:
24.6. K tomuto dni se vztahovaly i různé
pověry ke květinám.
29.6. Tento den si žádá oběť řeka. Proto se
na Petra a Pavla nikdo nemá koupat.
Ani převozníci nemají vyjíždět na vodu.
Ba, ani utopenec se nemá vylovit!
Je-li od Petra a Pavla až do Vavřince parno,
bývá v zimě dlouho studeno!

Den 5. května je nazván
dnem Květnového povstání českého lidu a den
8.května Dnem osvobození. Od té doby
uplynulo 75 let. Jistě se bude pořádat
mnoho oslav – však je také co oslavovat
– zvlášť pro nás, kteří jsme období 2.světové války
prožili! Mnoho vzpomínek na toto období mám stále
v hlavě a dost často přemýšlím o tom, jak vlastně by
se dalo lidem – všem lidem – říci, aby se opravdu
snažili o mír! Víte, co dalších válek od roku 1945
proběhlo? Mnoho! Vlastně snad nikdy se na naší
Zemi nežilo bez válek! Lidé jsou nepoučitelní!

Květen – 1945

V Africe a v Asii se válčí stále a o naší Evropě se – snad – dá říci, že je kromě Balkánu jediným světadílem, kde další válka nebyla. Ale, obě války
1.světová 1914 – 1918 , i 2.světová 1939 – 1945 byly strašné! Co lidí – bez
rozdílu rasy, pohlaví i věku, zcela zbytečně zemřelo a jakým způsobem! O
tom byly napsány knihy, natočeny filmy – skutečnost se však zapomenout
nedá! Byla to hrůza a je nepochopitelné, že lidstvo toto všechno mohlo připustit! Obě války jsou ostudou minulého století a v té druhé jako nejstrašnější považuji koncentrační tábory. Nikdo se před nimi nemohl zachránit a
kdo se tam dostal tak jen pasivně čekal na smrt. Málokdo se odtud vrátil
nebo to přežil! Osvětim, Bergen – Belsen, Auschwitz, Dachau, Buchenwald,
Trebinka, Mauthausen, Sachsenhausen a mnoho dalších – děs a hrůza, co
se tam s lidmi dělo a prováděli to opět – lidé!
Když ruská armáda osvobodila Osvětim nebo britští vojáci Bergen-Belsen,
tak vojáci v hrůze zůstávali stát. Očekávali jásot a vítání vězňů, ale prostory
byly plné mrtvol a výkalů a vojáci museli nejprve zemřelé a zabité odklidit,
aby se vůbec dostali do těchto koncentračních prostor. Museli vykopat hroby
a mrtvé buldozery nahrnout do těchto hromadných pohřebišť. V BergenBelsenu jsou taková pohřebiště tři – u prvního je napsáno tisíc mrtvých, u
druhého pět tisíc a u třetího sedm tisíc. V letech 1943 – 1945 zde zemřelo na
100.000 vězňů, polovinu z nich tvořili sovětští zajatci. Až 35 tisíc lidí zemřelo v průběhu několika měsíců před osvobozením, kdy se v táboře rozšířil skvrnitý tyfus. Když byl tábor dne 15. dubna 1945 osvobozen, našla v něm britská armáda 13 tisíc nepohřbených těl a 60
tisíc většinou těžce nemocných zajatců. Necelých 14 tisíc jich zemřelo krátce po osvobození
.
Toto vše jsem si nevymyslila, o tom napsala žena, která jako čtrnáctiletá byla uvězněna v Osvětimi.
Oslavujte oněch 75 let míru, ale nikdy nezapomeňte na všechny ty
mrtvé, kteří se osvobození nedožili!
Připomínejte se tyto skutečnosti, které se opravdu staly! Vždyť
jen z naší obce, která je nepatrným zrníčkem na mapě, bylo zavražděno 8 mužů!
Vzpomínejme na ně s hlubokou úctou, velkou láskou a opravdovou lidskou pokorou!
Jandera Alois
Slavík František
Bydžovský Jaroslav
Rosůlek Josef
Kysela Josef
Kareš Stanislav
Makovička Oldřich
Mejdr František
L. Š.
P. S.
Nejvíc obětí v dějinách lidstva měla 2 .světová válka. Zatím co nejnižší odhady statistiků uvádějí asi 50 milionů, ty nejvyšší uvádějí až 72 milionů mrtvých.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA OHNIŠŤANY

Zdravíme Vás na začátku krásného jara, abychom Vás mohli informovat
o tom, co všechno jsme již v novém roce spolu s dětmi zažili a co nás
ještě čeká.
V lednu jsme si užili 2. Společenský ples, včetně
rautu. Týden před plesem se děti seznamovaly s
etiketou chování ve společnosti i v běžném životě.
Zahráli jsme si s dětmi i divadýlko, kdy děti
zjišťovaly, co je správné a slušné chování. Děti
tohle téma zaujalo natolik, že si vytvořily z velkých
kostek restauraci a vzájemně se obsluhovaly. Ráno v
den plesu jsme přivítali opravdové dámy a pány v
krásných společenských modelech. :-) Učili jsme se
společenské tance, pobavili jsme se na diskotéce,
pochutnali jsme si při rautu a nechyběla ani oblíbená
tombola, do které nám přispěli rodiče - tímto všem,
co se zapojili moc DĚKUJEME...
Na konci února rodiče vystrojili děti do krásných,
originálních masek, jak můžete sami posoudit a
mohl začít maškarní rej. Užili jsme si spoustu zábavy, zahráli jsme si různé hry, soutěže a děti si opět
odnesly pěkné dárky z tomboly, díky hodným
rodičům.
Původní dům č.p. 112
Tolik k akcím, které již proběhly. Jediné, co nás

všechny moc mrzelo, že nám počasí nedopřálo ani jeden den k
zimním radovánkám, na které jsme se s dětmi opravdu mooc
těšili.
Nový rok nám přinesl, pro nás, novou situaci. Do školky
začaly chodit hned dvě děti s kochleárním implantátem. Pro
nás všechny to je nová zkušenost. Mgr. Petr Vysuček se
nabídl, že nás bude učit Znakovanou češtinu, abychom se
mohli lépe dorozumět i s těmito dětmi, za což mu moc DĚKUJEME a vážíme si toho. Do kurzíku se připojili i někteří rodiče
a další spřízněné duše, které projevili zájem. Musíme přiznat,
že to pro nás není úplně jednoduché, ale je to velká výzva a
jsme vděčné za tuto šanci. Vždyť jak se říká: "Kolik řečí umíš,
tolikrát jsi člověkem :-) ."
Ještě bychom se s Vámi chtěli podělit o to, co všechno nás
do konce školního roku čeká.
Od března budeme navštěvovat plavecký kurz v Městském
bazénu v Hořicích. Všichni plaváčci se na vodní hrátky už
moc těší. Hned 2.4. proběhne tradičně velikonoční dílna pro
rodiče s dětmi. Máme naplánováno spoustu krásného tvoření,
které si mohou společně vyrobit. V dubnu nás čeká hravé
dopoledne s místním hasičským sborem, při kterém si děti
vyzkouší i hasičskou techniku a také se seznámí s Městskou policií Nového Bydžova. Na konci dubna se
projdeme jako čarodějnice vesnicí. Tentokrát máme trošičku jiný plán než obvykle. Děti přijdou v
čarodějnických maskách již 29.4., projdeme se tedy obcí o den dříve! Po průvodu zůstaneme totiž všichni
ve školce, kde nás čeká, kromě opékání buřtíků i "velká přespávačka" a večer strašidelná stezka po vesnici.
Bude to taková malá příprava na školku v přírodě v Sudíně, kde se z nás stanou piráti a námořníci. Odjíždět
budeme už v neděli 24.5. a vracet se budeme 29.5. už se moc, moc těšíme. V červnu se budeme podílet na
programu pro děti na Crossfit Games. Nesmíme zapomenout na tradiční, již 21. ročník Ohnišťanského
pedálu. Čeká nás ještě spousta dalších akcí a výletů, o kterých Vám rády napíšeme příště. :-)
Ještě jedna důležitá zpráva 11.5. mezi 8:00 a 14:00 bude v naší školce ZÁPIS!!!
S radostí Vás musíme informovat o akci Domestos, do které mnozí z Vás přispěli účtenkami a za to moc
a moc děkujeme. Pomohli jste nám k výhře 7 000kč na čistící prostředky. Tato výhra nás povzbudila a
přihlásili jsme se do nové soutěže "Školka plná dětí", tak nám držte palce. :-)
Přejeme všem krásné jarní dny, plné sluníčka a zdraví.
Za MŠ Ohnišťany Bc. Linda Jirečková a Gabriela Mlejnková

Můžeme si vzpomenout, že v minulém článku se na ohnišťanský fotbal snesla po nepovedené
podzimní části zasloužená kritika. Doufejme, že jsme si tu ,, špatnou chvilku '' už vybrali a teď
přijdou zase ty lepší časy. Máme před sebou nový rok, možnost začít od znovu a napravit špatný
dojem.
K tomu slouží každoročně takzvaná zimní přestávka, kdy je dostatek času odpočinout si, na chvíli
vypnout od dění kolem fotbalu, ale také naopak poctivě trénovat a zlepšit fyzickou kondici. Tady
už můžeme nacházet pozitiva, protože ve srovnání s loňskou zimní pauzou můžeme říct, že tentokrát jsme potrénovali více a scházeli se ve větším počtu. Využili jsme jak tělocvičnu v Novém Bydžově, tak i
umělou trávu ve Skřivanech. A snad největším překvapením bylo po dlouhé době uskutečnění soustředění.
K tomu jsme zvolili menší městečko Stráž pod Ralskem, kde je k využití mnoho sportovišť. Bohužel, počasí moc
nepřálo, ale co bychom čekali v únoru. I proto jsme mohli vidět reakce lidí, kteří při pohledu na nás jen kroutili
hlavou, co se to za blázny vydalo po stezce na výběh, když venku sněží, prší a ještě fouká vítr. Tohle byly naše
dopolední tréninky, odpoledne už jsme využívali zakrytou halu pár minut cesty od našeho ubytování. V podvečer
jsme chodili regenerovat do bazénu. Toto soustředění mělo určitě smysl, jelikož doma bychom se asi tolik trénovat nedonutili, navíc jsme spolu
trávili i jiný čas, než jen na hřišti.
Ještě před zahájením letní sezóny prvním mistrovským zápasem proti vedoucímu týmu z Malšovy Lhoty jsme chtěli otestovat naši připravenost
přátelskými zápasy a hned první zkouška dopadla více než dobře. Na umělé trávě v Chudonicích jsme čelili soupeři ze Žiželic, týmu, který
vede okresní přebor na kolínsku a v tomto zápase jsme dokázali vyhrát. I když to bylo jen přátelské utkání, dalo se v něm z naší strany najít
zlepšení. O týden později nás čekal další přípravný zápas, ovšem k tomu už nedošlo z důvodu aktuálního celosvětového problému zvaného
koronavirus. Co se týká fotbalu, prozatím sezóna nezačne, nikdo zřejmě neví, jak dlouho toto potrvá. Nezbývá, než čekat na další rozhodnutí.
Filip Matějka
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Vážení příznivci sportu,
rok se s rokem sešel a tak je mou
milou povinností Vás všechny
pozvat na další ročník našich
netradičních závodů – Crossfit
Games. Konat se budou 13.6.,
takže doufám, že v té době bude
již omezení vyhlášené naší vládou zrušené a my tak budeme moci navázat na
úspěšný druhý ročník. Pro letošek je pro závodníky připraveno několik novinek – těmi se
ale nechte překvapit. Trať pro naše nejmladší
bude také a bude komplet přepracovaná, takže
Děti
7.února
1965na
sehrály
pohádku
Červená Karkulka.
i děti
si dne
rozhodně
přijdou
své. Nový
ročník
s sebou přinese i nového provozovatele občerstvení na hřišti a tak se budete moci jistě těšit
na nějaké speciality jak k jídlu, tak k pití. A
večer nás opět čeká zábava s hudbou, o kterou
se letos bude celý večer starat Petr Novotný
v roli Dje. Za SDH Ohnišťany, coby hlavního
pořadatele závodu se na Vás těším a doufám,
že Ohnišťaňáků v řadách závodníků letos přibude.
David Snopko

Dne 4. 1. 2020 byla v naší obci uspořádaná první Tříkrálová sbírka, tuto
sbírku pořádá již 20. rokem Charita Česká republika na pomoc lidem
v nouzi u nás i v zahraničí. Ohnišťany spadají pod Farní charitu Dvůr Králové nad Labem. Vše má velmi přísná pravidla od zapečetění a rozpečetění pokladniček, podepsání dokumentů se starostkou obce, vedoucí skupinek musí být starší 15 let, vyplněnou průkazku a s sebou občanský průkaz pro možnost kontroly, zda se skutečně jedná o oficiální sbírku. Což je v pořádku.
Jelikož se jednalo u nás o premiéru, nedovedli jsme odhadnout, zda budou mít děti zájem chodit za Tři krále, ani to, jak k tomu občané Ohnišťan přistoupí. Nyní již mohu napsat, že jsme byli velmi mile
překvapeni, jak jsou lidé u nás v obci štědří a hlavně ochotni pomáhat těm, kteří tuto pomoc potřebují. Podařilo se nám vybrat úctyhodných 10.923,- Kč! Tento výtěžek podpoří Občanskou poradnu v Hořicích a Náhradní rodinnou péči. Všem štědrým dárcům děkujeme!
Touto cestou bych chtěla poděkovat našim koledníkům, kteří i v nepříznivém počasí nasadili koruny, kostýmy a poctivě vše odzpívali, i když
jim zajisté byla zima. Na mou otázku, když jsem dětem říkala, že jim je určitě velká zima, bylo mi odpovězeno: „Ale nám to nevadí, vždyť je
to pro dobrou věc“. Krásná slova …. Nakonec jsme mohli vytvořit 2 skupiny, jelikož dětí bylo celkem 9. S jednou skupinou malých dětí, jako
vedoucí chodily Ája s Míšou a s druhou skupinou jsem chodila já. Největší zájem dětí byl o toho černého vzadu ☺. Při odzpívání, děti napsaly
na dveře požehnání K + M + B 2020, což k mému překvapení nejsou jména 3 králů, ve skutečnosti to jsou iniciály latinského „Christus
mansionem benedikat“ – Kristus ať
požehná toto obydlí.
Po ukončení sbírky pro nás všechny,
zmrzlé koledníky, paní starostka na
úřadě připravila malé pohoštění
v podobě čerstvě upečeného koláčku a
teplého čaje, který opravdu „bodl“. Při
pití čaje jsme hodnotili průběh sbírky,
opravdu s velmi kladnými pocity. Zároveň je velmi milé obdržet i zpětnou
vazbu od někoho jiného, což je vždy
pro nás velmi příjemné. Tak uvidíme
příští rok, zda se nám podaří sbírku
uspořádat a jestli překonáme letošní
výtěžek?
Každá koruna pomáhá.
Zajímá Vás kolik se vybralo v celé
ČR ?
Sečteno: Tříkrálová sbírka 2020
překonala loňský rekord (dle tiskové
zprávy)
Známe obsah všech pokladniček – a je
rekordní!. Tříkráloví koledníci se činili,
dárci byli mimořádně štědří a my díky
tomu můžeme lépe pomáhat lidem v
nouzi. Takové je poselství letošní Tříkrálové sbírky. Do téměř 25 000 pokladniček vhodili dárci mince a bankovky v celkové výši 130 336 113 Kč,
dalších 922 151 Kč přišlo prostřednictvím dárcovských SMS v průběhu přenosu Tříkrálového koncertu 5. ledna na ČT1.
Lenka Čápová

Tříkrálová sbírka v Ohnišťanech
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DREAM TEAM a DOBRÝ ANDĚL

Začátkem letošního roku, jste ve Vašich schránkách, začali nacházet opět reklamní letáky do různých obchodních řetězců, což není nikterak překvapivé. Spíše Vás asi zaujalo, kdo Vám tyto letáky
nosí, protože se jedná o neobvyklou sestavu. Ano,
letáky nosí naše místní dámy, vlastně andělské
dámy, ale k tomu se dostanu později. Každé pondělí se domluví na určitou hodinu, letáky roztřídí,
poté se rozdělí do skupin a už si to „štrádují“ po
vesnici. Někdy jsou překvapeny, že už na ně někdo
čeká, tak z toho mají radost ☺. Tak si letáku ve
vašich schránkách važte, ono to není pro nic za
nic….
A teď k samotnému letákovému příběhu. Před
jednou akcí u nás v obci, bylo třeba roznést Pocidlinské noviny, aby se informace dostala
k místním i okolním lidem. Bohužel letáky neměl
kdo roznést, tak se toho ujala jedna místní dáma a
tam se zřejmě zrodil tento nápad. Telefonický dotaz na to, jestli to není „blbé“, mě tak silně překvapil, že jsem neměla slov. Pak už stačilo odsouhlasení ostatních a náš Dream Team, byl na světě.
Dream Team (tým snů), proto, protože se dámy
dohodly, že výtěžek z roznosu letáků budou posílat
nadaci Dobrý Anděl. Pod tímto názvem jsou i zaregistrované a dovolím si použít slova paní výkonné
ředitelky této nadace: „Vašemu kouzelnému Dream
Teamu moc fandím, určitě se jedná o úžasné dámy…“ To tedy ANO, kdo z Vás by za každého
počasí, sice jednou týdně, šel jen tak pro dobrou
věc roznášet letáky ? Sáhněme si všichni do svědomí…
Myslím, že jménem nás Všech, patří tomuto našemu Dream Teamu VELKÉ DÍKY ! a třeba když
teď víte podrobnosti, těch letáků si budete více
vážit.
A pamatujte ! Pomáhat se má a měla by to být
přirozená vlastnost každého člověka, pomoc může

Hasiči

V neděli
8.
března
2020
uspořádal Spolek ohnišťanských žen přátelské
posezení u příležitosti Mezinárodního dne žen v salonku Obecní
hospody. Posezení se zúčastnilo
27 žen všech věkových kategorií.
Se svým programem zde vystoupil
dětský sbor „Oháječek“ pod vedením H. Mejdrové, M. Čápové a
A. Vrbové. Celému „Oháječku“
patří velký dík, svým vystoupením
zpříjemnily celé odpoledne. Naše
ženy i ty nejmladší připravily
bohaté občerstvení , chlebíčky,
jednohubky, zákusky, nechyběla
ani káva a ostatní nápoje.
Myslím, že jsme si celé pozdní

MDŽ

odpoledne a podvečer užili všichni, i ta naše nejstarší generace. Všechny přítomné ženy byly obdarovány jarní kytičkou.
Máme radost z toho, že mezi nás přijdou a že se všichni společně dokážeme pobavit.
Ještě jednou chci všem poděkovat jak za účast, tak i za přípravu celé akce
Díkyl
Lenka Čápová

Letošní zima nám už dala vale a je čas zhodnotit toto období očima místního hasiče. Naštěstí nás nepostihla žádná živená pohroma, požár ani nebylo potřeba technické pomoci, proto výjezdová jednotka vystačila s údržbou své techniky. Dění probíhalo pouze v rámci hasičského sboru.
5. ledna jsme vybírali elektroodpad. Ale i přes naše očekáváná, že Ježíšek nadělí nové elektrospotřebiče
a staré půjdou z domu, se vybralo málo elektroodpadu. Asi naděloval jiné typy dárků.
V sobotu o týden později se konala výroční valná hromada sboru, která byla po pěti letech opět volební.
Asi proto přišlo i více členů, kteří téměř zaplnili připravené sezení. Nebudu se zabývat formalitami, ale
z výročky vypíchnu pouze složení nového výboru:

starosta Zdeněk Chalupa ml.
statutární náměstek Martin Vraštil
výkonný náměstek Petr Novotný
velitel David Snopko
preventista Tomáš Chalupa
hospodářka Kateřina Snopková
jednatel Jiří Syřiště st.
strojník Roman Šulc
revizorka sboru Hana Chalupová
14. ledna proběhlo v Hasičském domě školení první pomoci a resuscitace. Zúčastnili se ho členové výjezdové jednotky, učitelský sbor naší mateřské školky a další případní zájemci z řad ohnišťaňáků. Bylo určeno pro ty, kteří nepracují ve zdravotnictví, a chtěli by se zapojit do systému first
respondentů, pokud by se do hasičárny pořídil AED – automatický externí defibrilátor. Školil nás záchranář, který měl bohaté zkušenosti a skvělé
prezentační schopnosti. Nejen podle mě, ale i podle redakcí zúčastněných, bylo školení pro každého velice přínosné.
V posledním odstavci vzpomenu na hasičský ples. Plánovaný termín nám přišel trochu magický – 20.2.2020 ve 20:00. Bohužel nám na začátku
přinesl komplikaci v odřeknutí naší osvědčené kapely z vážných zdravotních důvodů. Začal tedy stres, sehnat v plesové sezóně jinou kapelu, která
by byly vhodná svým repertoárem i finančními požadavky. Nakonec se podařilo. Reakce na novou kapelu byly jak pozitivní, tak i negativní, ale
tomu už tak bývá, protože 100 lidí, 100 názorů. Vše ostatní již proběhlo dle zaběhlých zvyklostí – zvaní, příprava a distribuce tomboly a ostatní
zajištění plesu. Z mého pohledu se ples vydařil.
Z.Chalupa
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O. Gregor: Když v člověku světlo je - tak svítí ...
Ve svém povídání o velikonocích jsem
chtěla čtenářům připomenout, aby nezapomněli také zajít do kostela na mši svatou.
Ale, hned jsem si uvědomila, že by to byl
problém! Jak by asi bylo možné se do kostela dostat, když zůstal uzavřen i pro návštěvníky Štědrovečerní mše i Tříkrálového koncertu, pořádaného základní uměleckou školou v Novém Bydžově? Jmenovaná
škola k nám přijíždí už 10 let a v kostele
takto společně ukončíme vánoční svátky!
Jiné roky se i pan farář Rousek koncertu
účastnil a s námi všemi si stiskl ruku a
vyslovil svá novoroční blahopřání. Bylo to
krásné a sbližující gesto! Spolek Ohnišťanských žen se jako každý rok sešel, v kostele perfektně uklidil a provedl vánoční výzdobu, aby se tam každý dobře cítil. Dne
6.ledna však bylo všechno jinak. Vystoupení v kostele nebylo dovoleno! Nynější pan farář jako důvod odmítnutí
vstupu do kostela sdělil, že nebyla obecním úřadem, jako pořadatelem,
podána písemná žádost se seznamem skladeb a i za nepřijatelný označil i
název koncertu.
I když obecní úřad místo konání koncertu operativně přemístil do Obecní
hospody a děti se nenechaly
zmást prostředím a z krásných vánočních koled neudělaly diskotéku, přeci jen ta
duchovní atmosféra kostela
to nebyla!
Je to celé problematické!
Pokusím se to ukázat i jinak z druhé strany. Je nutné se na
návštěvníky kostela podívat
objektivně! Těch pravidelných účastníků církevních
obřadů je zde skutečně málo. Je to dáno několika příčinami, hlavně současnou věkovou kategorií lidí, která slovo boží zde vyhledává. Ta už je přes hranici své pohyblivosti a jiných zdravotních problémů.
Až opět nastoupí další generace věřících svou cestu do kostela, nebudou
tyto zavřené dveře kostela příčinou, že se ani nebude pokoušet tam dostat?
L.Š.

Den otevřených dveří - aneb - Přijďte pobejt !
Kdo by takovému pozvání
odolal! Když jsem na
internetových stránkách
četla, že takto jsou zájemci
zváni na návštěvu do Domu s pečovatelskou službou v Loučné Hoře, pozvání jsem přijala a v určený den - 25. února v
15,00 hodin jsem do tohoto domu vešla. Udělala jsem dobře, aspoň
vám, kteří jste tam nikdy nebyli, mohu povědět, jaké to tam je! Jedním slovem - báječné! Přijaly mě tam dvě ženy - paní Ivana Břízková, sociální pracovnice a paní Iveta Vobořilová - pracovnice v sociálních službách. Obě odpověděly na všechny mé otázky a také zdůraznily, že tuto službu zde poskytují právě letos 15 let - to je od roku
2005. V objektu je 14 bytů - 7x1kk , 7x 2kk. Kdo chce, může si sám
vařit,v opačném případě jsou denně obědy dovážené, kromě víkendů.
V budově je také společenská místnost a výtah. Kromě sprchových
koutů v každém bytě, je tu koupelna s vanou a prostorem, kde na
objednávku pracuje pedikérka. Úklid bytu si nájemník může provést
sám, nebo si ho může objednat. Společné prostory uklízí uklízečka.
Vše, co člověk potřebuje pro svůj osobní život, si může - v rámci
svých finančních možností - objednat u paní pečovatelky. Ta v případě potřeby ho doprovodí k lékaři, nebo obstará z lékárny léky.
Pobytový poplatek je nájem - za 1+kk - 1.500 Kč, za 2+ kk - 2.500
Kč bez energií, ty se platí zálohově , doplatek je při vyúčtování vody,
plynu a elektřiny. Žádost o pohyt se podává písemně, podmínkou je
dovršení věku 65 let žadatele. Provozovatelem zařízení v Loučné
Hoře je Obecní úřad ve Smidarech. Paní Břízková a paní Vobořilová
mi velice ochotně vše pověděly a jsou připravené podat - v případě
zájmu - informace i vám! Jsou moc milé a já jim oběma děkuji za
trpělivost mi toto vše povědět.
Po celou dobu, kdy jsem tuto návštěvu absolvovala, jsem měla na
mysli představu budovu naší školy v Ohnišťanech. Ta měla asi před
osmi roky také šanci takto být upravena a obydlena. Také mohla poskytnout potřebným lidem domov! Vše bylo tehdy připravené, vystěhované i projekt byl zakoupený, jen v té konečné fázi ona firma, která
nabídku na tuto nemalou a celkovou akci, podala, nás nějak kulantně
podvedla. Jejich výmluvy byly přímo nepochopitelné a ze všech plánů sešlo. Skoro dnes nechápu, že jsme si to tehdy nechali líbit! Když
jsem včera viděla takové zařízení v Loučné Hoře, myslela jsem na to
ještě intenzivněji! Škoda! Naše škola dál smutně chátrá a svými vypadávajícími okny nám jakoby mávala na rozloučenou!
L. Š.

Spousta nebezpečných infekčních nemocí
dětí,proti kterým lékaři celá desetiletí úspěšně očkovali, téměř vymizela a lidi je přestali
znát a i mít z nich strach. Teď se tyto nemoci vracejí a dokonce až s nečekanou rychlostí a intenzitou.

Znovu upozorňujeme - očkujte své děti - prosím !

Povinné očkování se týká devíti nemocí: spalniček, zarděnek, příušnic, záškrtu, tetanu, černého kašle, dětské přenosné obrny,
hemofilových infekcí a virové hepatidy typu B. Očkování je hrazeno ze zdravotního pojištění a rodičům, kteří své děti nenechají
proočkovat, hrozí pokuta až 10.000 kč. Neočkované děti navíc nesmějí do kolektivních zařízení, do školek a na veřejné akce.
Spalničky, na které loni zemřelo ve světě asi 140.000 lidí mladších pěti let, jsou i u nás, v roce 2018 se objevilo 203 případů a v prosince 2019 už
585. Černého kašle, kterého bylo v roce 2011 kolem 300 případů, bylo v roce 2018 už 752.
Takto bychom mohli pokračovat i u ostatních jmenovaných chorob, nebude-li se dodržovat povinnost očkování. Lidé si myslí, že i bez očkování
moderní medicina všechno vyřeší. Neuvědomují si také, že očkování nesnižuje jen počet infikovaných a úmrtnost, ale že díky němu klesá i počet
zdravotních komplikací často celoživotních.
Dodržujme - prosím - tuto povinnost! Věřte, že se toto vyplatí oproti tomu, co vše může nastat, když toto odsuneme a nebo vůbec vynecháme!
sepsáno dle článků v tisku - L. Š.
Už od 15. března slyším podivný hukot,
který se podobá startujícímu letadlu! Ale,
kde by se tu vzalo letadlo? Opakuje se to
každý den! Hned je to jakoby vedle nás od sousedů, pak zase od mostu - co jen to může být? Za
dlouhou dobu jsem na to přišla - to není letadlo - to naše ženy zasedly k šicím strojům a zachraňují
naše zdravotnictví! Šijí roušky, které mají zabránit rozšiřování koronaviru. K šití zasedlo mnoho
našich žen, asi víc než deset - další jim asistují, no, tomu se říká operativní týmová práce.

CRRR VRRR HÚÚÚ ....................

Moje drahé holky - milé ženy, to byl báječný nápad dát se do takovéto činnosti ! Jen doufám, že to
bude zapsané i v obecní kronice, aby další generace lidí se jednou dozvěděly, jak v roce 2020
uměly být ohnišťanské ženy šikovné, solidární a pohotové! Díky Vám!
L. Š.
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Nejsnadnější je vyhrát bitvu, která už skončila !
Dne 2. března se po létech čekání v naší obci obnovil poštovní provoz. Jak se vše zavede, to ukáže čas! A
špatný začátek - dobrý konec! Špatné bylo to, že tento den
nešlo ještě platit kartou - banka se nepřipojila, prý na to
potřebuje alespoň dva dny.
Náš Zpravodaj byl u toho a přivedli jsme si s kolegou

Buckem prvního zákazníka! Kdo jiný by to
měl být než František
Mejdr, který jako zastupitel, se velmi snažil
zabránit zavření pošty!
Po
13,45 - 15,45
Út
13,45 - 15,45
St
7,45 - 9,45
Čt
7,45 - 9,45
Pá
7,45 - 9,45

Otevírací hodiny jsou napsané na
budově a tady vám je rovněž píšeme! O prodeji novin a časopisů se
zatím jedná s novinovou službou.
Aby bylo vše slíbené splněno, tak
pan Mejdr nalil na úspěch tohoto
podnikání onu slibovanou skleničku
a pan Bucek nás při tom vyfotografoval.

Velikonoce jsou
svátky
tradic,
magie a pověr.
Také jsou obestřeny rouškami tajemství.
Jejich název je odvozen od Velké noci,
kdy Kristus vstal z mrtvých. Lidé vždy
věřili, že právě v těchto dnech se dějí
zázraky.

Velikonoce.

Vše začíná 40 dní
před
velikonocemi
postním období a
vrcholily Popeleční
středou, kdy končilo
masopustní období.
Šest neděl postního
času mělo svá jména
a vázaly se k nim
různé pověry. První
neděle byla Černá, pak Pražná, Kýchavá, Družebná, Smrtná a Květná.,
Zeleným čtvrtkem začínal nový rok hospodáře. Lidé sázeli stromy a věřili, že se dobře ujmou. Ještě před východem
slunce bylo třeba si stoupnout na sekeru, aby neotékaly
nohy. Lidé v tento den svazovali zvony jako symbol smrti
Ježíše Krista.
V kuchyni se peklo zvláštní pečivo. Tvarem se trochu
podobalo lidské postavě a říkalo se mu Jidáši.

Jako z Andělské pohádky ....!
Andělíček snů Gabriel asi zajásal, když se u křížku při
staré silnici do Lískovic, kde on drží službu, objevili
dva lidé a pěkně - systematicky - začali prostor kolem
křížku čistit. Pověděla mi o tom známá paní a svěřila
se mi, že původně na ně - při své procházce - vyrazila,
protože si myslila, že chce někdo křížek ukrást! Pak
pochopila, že opak je pravdou. Po tomto jejím sdělení
jsem se tam taky vydala. Myslím, že až se teď na jaře
vše zazelená, tak se teprve ukáže, jak to tam prokouklo.
Dokonce i dvě svíčky už tam byly vyhořelé a to je ještě
víc, než co andělíček asi chtěl a čekal! Samozřejmě, že
bych ráda věděla, kdo vlastně cítil nutkání udělat z
tohoto zapomenutého místa - místo vyhledávané! Při
mém dotazu se paní, která mi o tom řekla, zarazila a
poněkud nejistě pravila: " No, jak se jmenují - však víte
- byl to Dan s manželkou, co bydlí na kraji vsi."
No - nevím, kdo to mohl být, ale ať to byl kdokoliv,
každopádně "Danovi a jeho paní" děkuji! Opravdu - moc děkuji! A myslím,
že jim andělíček za to vleze do snů a bude se jim něco krásného
zdát!
L. Š.
P. S. Pokud někdo neví, o čem píši a kdo to je andělíček Gabriel, tak se odvolávám na svou pohádku, kterou jsem k tomu místu napsala. Měla jsem však
stále nějaké pochybnosti o tom, kde křížek stojí. Musím se vám svěřit, že
jsem měla tentokrát pravdu! Křížek skutečně stál o pár metrů jinde - víc v
poli, vím asi kde! Ale, jak tam byly ty velké lány, tak kříž tam traktorům
překážel. A tak - celkem nenápadně, křížek posunuli až na ten příkop. Traktory jezdily už bez překážek, jen se za nimi prášilo! Proto se křížek dostal tam,
kde stojí teď a dokonce se propadá! Nemá asi žádný pevný základ. No, co s
tím naděláme, když už ho neohlídal ani náš andělíček Gabriel! A ti
"stěhováci" už dnes ani nežijí! Nechme to být, hlavně ať už ho víc nikdo neutiskuje!
L.Š.

Velký pátek začínal rituálním koupáním v potoce s tekoucí vodou. Lidé si mastili nohy slaninou, aby se jim trny
nezapichovaly do nohou. Malovali kříže na dveře stájí,
aby chránili zvířata před zlými silami. Nesmělo se nijak
hýbat s půdou. Nesmělo se prát prádlo, jinak je to stejné,
jako by prali v Kristově krvi! Velký pátek je považován
za den modliteb, smutku a klidu, jsou zapovězeny všechny domácí práce. Rozhodně se nejí maso, s výjimkou ryb.
Také se nic nepůjčuje od sousedů, síly temné magie dokáží půjčenou věc očarovat. Doporučuje se držet starého
pořekadla : " Na Velký pátek nepohneš zemí, nezatopíš
do východu slunce, neupečeš, nevypereš a nevybělíš,
nezameteš, nevyneseš z domu, neprodáš, nepůjčíš, nedaruješ a nepřijmeš dar."
Bílá sobota přála magii, věštění a očistnému ohni. Spalovaly se nepotřebné věci, ale i zlí duchové zimy. Po první
mši se rozvazovaly zvony na kostelech. V den vzkříšení
Krista se vynášela Morana - Smrtka - jako symbol zimy.
Na Bílou sobotu musela hospodyně připravit sekanou
pečeni plněnou vařenými vejci a zabalenou do zvláštního
těsta.
Na Velikonoční neděli se pekly mazance a nebo velikonoční věnce.
O velikonočním pondělí chodili koledníci po domech,
nejdřív museli vyšlehat pomlázkami své
milé, potom ostatní
ženy, aby byly zdravé
a krásné. Jako výslužku dostávali od dívek
malovaná vajíčka symbol plodnosti a
života.
L. Š.

Jest-li jste ode mne dostali v minulých týdnech email nevhodného - ba, sprostého obsahu, pak vězte, že nebyl ode mne, i když tam byla moje adresa. Každopádně se vám
omlouvám a pokusím se to vysvětlit, pokud to vůbec technicky dokáži popsat!

Já to opravdu nebyla !

Víme, že se dost krade a i já byla okradena a o dost neuvěřitelnou věc! O mou emailovou adresu! Jak jsem na to přišla? No, já na to nepřišla
- bylo mi to sděleno! Prostě, přestal mi jít v počítači email. Několik zkušených uživatelů se pokoušelo přijít na to, co tu chybu způsobilo. Až
náš soused Petr se na to koukl a slíbil , že se pokusí zjistit, co se stalo. S kýmsi se telefonicky spojil a tam mu řekli, že do mé adresy se
někdo "naboural" a následně že bylo rozesláno - mým jménem - mnoho dopisů vadného obsahu, takže můj email byl nakonec vypnut. Petr
vše v počítači opravil a upravil a vida! Už to zase funguje! Moc Petrovi děkuji, že mi z toho takto pomohl!
Takže, pokud vám něco takového ode mne došlo - pak vězte, že jsem to nepsala já. Vím, že je to velmi nepříjemné něco takového obdržet,
protože před časem mě taky někdo, dokonce tímto způsobem, finančně vydíral. A o dost značnou částku peněz!
L.Š.
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Tříkrálový koncert 6.1.2020
Tradiční Tříkrálový koncert, který pořádáme ve spolupráci
se Základní uměleckou školou Nový Bydžov, se konal
v pondělí 6.1.2020. Jednalo se o jubilejní, již desátý ročník.
Ale letošní koncert by poněkud odlišný. Poprvé jsme byli
nuceni ho uspořádat na jiném místě než v našem kostele Sv.
Václava, a to na sále Obecní hospody. Důvodem k této
změně byla legislativa. Po celých předchozích devět let
jsme koncert v kostele pořádali pouze na základě ústní
dohody s Děkanstvím v Novém Bydžově. V letošním roce
jsme ale při stejném postupu zjistili, že děkanství má nového administrátora, který striktně vyžaduje dodržení administrativních postupů, což pro nás znamenalo sepsání a
podání písemné žádosti o schválení obsahu a pořádání koncertu, obsahující spoustu náležitostí typu – seznam skladeb,
jména vystupujících, … Žádost by musela být projednána
nejen na Děkanství v Novém Bydžově, ale i v Hradci Králové, a to již z časových důvodů nebylo možné stihnout.
Ale změna místa koncertu zcela určitě neublížila. Studenti a
pedagogové ZUŠ pro nás opět připravili nádherné představení. Vystoupení hudebníků, pěveckého sboru, dramatického kroužku i sólových zpěváků bylo úžasné a věřím,
že si ho všichni návštěvníci užili. Na závěr jsme si společně zazpívali tradiční koledy
a vystupující byli odměněni dlouhotrvajícím potleskem.
Po koncertu následovalo, opět již tradiční,
společné posezení s občerstvením. Povídalo se
o různých věcech, ale jednu z nich bych chtěla
zmínit – diskutovali jsme s ředitelem ZUŠ p.
Tesařem, jaký je, v dnešních době plné techniky a technologií, zájem dětí a studentů o aktivity, které ZUŠ nabízí. Možná budete překvapeni, ale zájem je prý velký, dostupná kapacita je
zcela naplněna a pokud by to bylo možné, ještě
by bylo potřeba ji rozšířit. A samozřejmě jsme
se již dohodli na konání koncertu v příštím
roce. Snad tentokrát opět v našem kostele.
Eva Jiříčková

Úklid sálu Obecní hospody

Jak už to bývá, a u nás v Ohni-šťanech to platí dvojnásob, někdy stačí, když se sejde pár
správných lidí ve správný čas na správném místě. Členové Zetor klubu Ohnišťany a Spolku
ohnišťanských žen se dohodli, že uspořádají svůj první společný ples. Jak jste se
již mnohokrát dozvěděli, nejen v našem zpravodaji, tato parta lidí nenechává nic
náhodě a své akce vždy promýšlí a připravuje do detailu. A tak, při pohledu na
stav parket na sále Obecní hospody, přišli pánové Zetoráci s myšlenkou velkého
úklidu. Již v minulosti jsme se pokoušeli zajistit renovaci parket, ale po shlédnutí
odbornou firmou, jsme zjistili, že brousit už není téměř co a nová podlaha by byla
finančně náročná, takže umytí a vyleštění byla jediná cesta. A tak od myšlenky už
nebylo daleko k činům,
stačilo pár telefonátů,
facebookových pozvánek, zajištění
Dětský maškarní
2019 stroje,
úklidových prostředků a
dohodnutí
termínu.
V sobotu 7.března se
sešli členové Zetor klubu
i dámy ze Spolku ohnišťanských žen a společnými silami nejprve
vyklidili sál a pak, za
pomoci techniky a ochotných rukou, umyli podlahu. V úterý 10.března
proběhlo
napastování
parket a ve středu
11.března jejich vyleštění. Výsledek můžete posoudit na přiložených fotkách nebo na webových stránkách
obce. To, že bylo nutno, vzhledem k okolnostem, které zasáhly celý svět, ples odložit, nijak neovlivnilo ani uklizený sál ani naše další přípravy a těšení se na nový
termín plesu. Páni Zetoráci a dámy ze Spolku DÍKY!!!
Eva Jiříčková
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