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Obecní noviny

Léto končí. Znamená to méně společných akcí a aktivit? Naopak …
Letní měsíce jsou za námi. Věřím, že jsme si je užili podle
svých představ. Prázdniny, dovolená nebo alespoň pár volných dnů strávených s rodinou, blízkými, kamarády, ať už
doma nebo na oblíbených místech nebo v zahraničních
destinacích. Všichni jsme si určitě trochu odpočali a načerpali nové síly do další práce.
S přicházejícím podzimem se nejen příroda chystá na odpočinek. I my většinou zvolníme tempo, ale září
v Ohnišťanech bylo tou pověstnou výjimkou, která potvrzuje pravidlo. Druhého září jsme uspořádali Pohádkové
ukončení prázdnin, kde měli možnost nejen děti, ale i dospělí potkat na pohádkové stezce postavičky z večerníčků a plnit s nimi pohádkové úkoly.
Devátého září proběhl další ročník již tradiční Zetoriády, přehlídky traktorů, tematických
soutěží a vždy očekávaného vystoupení našeho D-klubu. Dvacátého třetího září se na
místním hřišti konal již 20. ročník setkání sokolníků, kteří s naším mysliveckým sdružením udržují dlouhodobou spolupráci. Dvacátého osmého září se konal první ročník turnaje v zorbing fotbale. Ke všem těmto akcím naleznete více informací a fotografií
v článcích uvnitř zpravodaje a na našich webových stánkách. Proč o nich píšu já? Protože
vím kolik práce a času je schováno za přípravami, organizací, vlastní akcí a úklidem po
ní. A věřím, že jste si jistě všimli a ocenili, že se tentokrát zapojili všechny generace.
Vymyslet můžeme cokoli, počasí neovlivníme a můžu říct, že když jsme viděli ty deštivé
dny, které většině akcí předcházely, trochu jsme se obávali, ale nakonec se vždy v den
akce vyjasnilo a užili jsme si slunečný den. Ale bez ochoty a zapojení všech, kteří nám
pomáhali nebo sami akce připravovali, by to opravdu nešlo. A já bych jim chtěla touto
cestou ještě jednou poděkovat, nejen za sebe, ale za nás všechny. Jinými slovy, kdo chtěl
- přišel, viděl, někdo i zvítězil, ale především jsme se dobře bavili a užili si skvělé akce.
V minulém zpravodaji jsem psala, že čekáme na rozhodnutí k podané žádosti o dotaci na
opravu hřbitovní zdi – dotaci ve výši téměř dvě stě padesát tisíc korun jsme získali. Dále
jsme získali dotaci ve výši tři sta tisíc korun na projektovou dokumentaci pro II. etapu
splaškové kanalizace. Byl upraven prostor za hospodou, kde bylo vybudováno venkovní
posezení, opravena „ulička“ k nádraží, na návsi před bývalou školou máme nový rozcestník, kterému již chybí pouze ukazatele, ale i ty se v brzké době objeví. Zadáváme výběrová řízení na úpravu návsi a opravu hřbitovní zdi.
Prošli jsme kontrolou ÚHUL týkající se hospodaření v lese a provedeného kácení topolů
u hřiště a prodeje dřeva. Pokud někoho zajímalo a zajímá, zda jsme udělali vše v souladu
se zákony a tak, jak mělo být, pak vás informuji, že ano, vše bylo a je v pořádku.
A co nás do konce roku ještě čeká ? Od 12.října opět začíná cvičení jógy, 25.listopadu již
tradiční Vánoční výstava, 2. prosince Rozsvícení vánočního stromečku, opět si společně
zazpíváme koledy, …
Přeji vám hezký podzim a stále platí, že v úředních hodinách (středa 18:00 – 21:00 hodin) nebo na emailu obec.ohnistany@seznam.cz a nebo diskuzním fóru na webových
stránkách www.ohnistany.cz uvítáme jakékoli vaše návrhy, požadavky, připomínky k
tomu, co vám v naší obci chybí, na co bychom se měli zaměřit, co se pokusit zajistit nebo
zorganizovat, popř. finančně podpořit.
A ještě jedna prosba na závěr. Chceme touto cestou požádat všechny, kdo budou ochotni,
zda by nám zapůjčili jakékoli fotografie, videa i jiné materiály k událostem a akcím, které
se v obci konaly. Tyto materiály budou použity jako podklady k přípravě oslav 700. výročí založení obce. Po jejich zdokumentování vše v pořádku vrátíme.
Eva Jiříčková

Obec Ohnišťany vás zve
na tradiční Rozsvícení
vánočního stromečku
2.12.2017 od 16:00 hod.
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Společenská rubrika
Ve čtvrtém čtvrtletí se budou
v naší obci slavit jedny osmdesátiny, jedny čtyřiaosmdesátiny a jedny sedmaosmdesátiny. Budeme všichni myslet na paní Hanu Šulcovou,
paní Evu Bačovou a paní
Annu Šperkovou. Přejeme
jim jenom všechno to nejlepší!
Oznamujeme vám, že dne 14. srpna zemřel náhle
ohnišťanský rodák z čísla popisného 9 pan Zdeněk
Folta. Bylo mu 78 let.
Vzpomínka.
Dne 23. dubna 2017 to bylo 99 let,
kdy se narodil pan František
Hepřík. Dne 5.října 1943 – ve
svých 25 letech – zemřel. Často na
něho se svou sestrou Ančou vzpomínáme. Zvlášť jeho smrt sestra
vždy líčí, jako by se stala právě teď.
Tolik jí to zasáhlo. Ve svých posledních dnech už František nemohl
být sám a také nebydlel doma, ale
měl svůj byt. Jeho matka se vždy
snažila sehnat někoho, kdo by u něj trávil čas, kdy nemohla ona. A tak opět požádala Anču, aby tam poseděla. Jí bylo 13 let a měla přetěžký úkol – zahnat od
Františka smrt! František pospával, těžce dýchal a pak
se rozkašlal. Za chvíli byla na jeho posteli krev. To už
Anča nečekala na nic a utíkala pro paní Hepříkovou.
Ta přiběhla a když viděla Františka tak zkrvaveného,
objala ho a zoufale volala : Františku, prosím tě – neodcházej !!! A František jí těžce, jako po dlouhém namáhavém běhu, tiše odpověděl: Maminko - já musím – já
musím ……..!
U nás v rodině se často o této chvíli vyprávělo a vždycky jsme plakali.
Myslím, že je to ten nejintimnější a nejbolestivější rozhovor mezi matkou a synem, jaký znám ……..!
L.Š.

Odpadky a jejich třídění .

Co se do minulého Zpravodaje nevešlo !!

Pranostiky na IV. čtvrtletí 2017
Říjen
Studený říjen
– zelený leden.
Čím déle
vlaštovky u
nás v říjnu
prodlévají
tím déle pěkné a jasné dny potrvají!

Ve Zpravodaji číslo 24 v říjnu 2015 jsem chválila, jak
vše tady bezvadně funguje s odpadky. Všichni odpad
třídíme a to tak poctivě a intenzivně, až se kontejnery nadouvají a přetékají. Doslova! Velice často jsou v několika
málo dnech plné. Přineseme – na příklad – petky nebo
papír a neseme to zpátky domů. Někdo slabších nervů to
nevydrží a vysype odpad vedle kontejnerů. Je z toho pak
velký nepořádek! Zavolala jsem na obecní úřad a zeptala jsem se, jak to
vlastně funguje s odvozem těchto vytříděných kontejnerů je.
Paní Košvancová mi celou situaci vysvětlila. Není to vůbec jednoduché! S firmou Severočeské komunální služby je uzavřená smlouva. Podle ní je tříděný odpad pravidelně odvážen. Jsou-li však kontejnery přeplněné, tak už tito odvozci znovu nepřijedou, protože dodržují odvozový rozpis a musí se objednat jiný dopravce a to už je pro obec velmi drahá záležitost.

Říjen a březen – rovné jsou ve všem.

Takže, co s tím? Moc možností není! Snad jedině – není možné objednat větší kontejnery?
Alespoň na ty petky a papír ?

Listopad

Nebo odpad netřídit a cpát vše do popelnic?

Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce
létat komáři.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.

Cena za odvoz odpadků na osobu je u nás docela vysoká a mít ještě tyto problémy? Neměla
by se znovu přečíst uzavřená smlouva s odvozcem a podívat se není-li možné tam něco
změnit ve prospěch občanů?
L.Š

Listopadové sněžení neškodí vůbec osení!

Mezinárodní den dětí - dne 1.června.

Prosinec

Před 97 lety – za Turecké války za nezávislost – právě v Turecku - se poprvé slavil svátek
všech dětí. K oslavě dne dětí se přidávalo stále víc států z celého světa. Dnes je těchto zemí
145 a je zajímavé, že ho neslaví stát jako je USA.

Jaký prosinec, takové jaro a takový červen!
Není-li prosinec studený – bude příští rok hubený!
Mrazy, které v prosinci ochabnou, znamenají
zimu mírnou!
Dne 29.října ve 03,00 hodiny končí letní čas. Na
hodinách se vrátí čas o 1 hodinu zpátky – to je na
2 hodiny.
Dne 21.prosince nastává zima – je první zimní
den.

Podaří-li se vám – jako mně - najít v tisku vhodné články, dozvíte se zajímavé věci! Na
příklad, že se denně ve světě narodí průměrně 300.000 dětí! Ale, také to, že do věku 5 let
zemře na podvýživu ročně 5 milionů dětí. Průměrná celosvětová porodnost na 1 ženu je 2,5
dítěte.
Organizace spojených národů na ochranu a zlepšení životních podmínek dětí vytvořila fond
UNICEF – ten vznikl už v roce 1946. Tato organizace bojuje hlavně za všestranný rozvoj
všech narozených dětiček.
Děti mají i v současné době spoustu problémů a na jejich odstranění se pořádají různé charitativní akce, na příklad –
Mezinárodní den dětí , které se staly obětí agrese

Měsíční úplněk bude 5.října, 4. listopadu a
3.prosince

Mezinárodní den dětí za odstranění dětské práce

O volno při státním svátku Den vzniku samostatného československého státu

Mezinárodní den ztracených dětí

přijdeme, protože 28.října připadá na sobotu.
Dne 17.listopadu – Den boje za svobodu a demokracii připadá na pátek. Proto budeme mít prodloužený víkend.
A vánoce? Štědrý den bude v neděli, tam zase
budeme o jeden den více pracovat.

Mezinárodní den mládeže
Den nenarozených dětí
Ročně v naší zemi končí těhotenství interupcí asi 20.000 žen!
A víte, které jsou nejoblíbenější Večerníčky pro děti? Krkonošská pohádka, O krtkovi, Bob
a Bobek – králíci z klobouku.
V naší republice se dělá pro děti všechno možné – někdy i to nemožné! Své děti milujeme a
pomáháme jim ve všem! A přejeme jim, aby byly šťastné, zdravé a aby se jim vše v životě
dařilo ……!
Dle statistických údajů zpracovala L.Š.

K článku : Přichází léto, sluníčko, dovolená,
Paní starostka popsala letní měsíce tak sugestivně, až jsem se málem spálila sluníčkem i když jsem na něm nebyla!
Ne, teď vážně! Její článek v minulém Zpravodaji jsem četla několikrát a konstatovala jsem, že vše je tak strašně komplikované, až je nemožné
cokoliv v obci provést. Když ta určitá garnitura po volbách nastoupí na radnici, nejdřív čeká na finanční prostředky! Po zvážení akutnosti si
udělají plány do čeho je nutné se dát. Pak se čeká na vypsání dotačních programů, nechají udělat projekty, napíší žádosti a čeká se zda jim
dotace budou přidělené! Než toto vše proběhne, pomalu ale jistě se blíží konec volebního období. A nestihne se skoro nic!
Tento systém je pomalý a těžkopádný! A nedovolí vlastně obcím vůbec nic! Obecní úřady by měly dostávat tolik peněz do svých rozpočtů , aby
mohly dle svých potřeb investovat hned a ne téměř čtyři roky čekat na sdělení, zda jim v jejich žádosti bude nebo nebude vyhověno. To zatím
ty hřbitovní zdi úplně spadnou, lampy veřejného osvětlení nadobro zhasnou, všechny diskuze o rybníčku na návsi jsou nanic, protože vyvstanou
další problémy a vše se bude opakovat, jen pořadí akutnosti se změní! Škoda! Chci tímto článkem otevřít diskuzi, ke které paní starostka čtenáře
vyzvala!
L.Š.
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Občas ve svých myšlenkách předbíhám čas a myslím na to, co a jak bude aktuální při vydání příštího zpravodaje – nebo za rok. Což o to – za rok toho bude
nového hodně, ale o tom nechám povídat osobu kompetentní! Já mohu psát
třeba o tom, že konečně bude příležitost provětrat prapor naší obce a s tím i věci, které z toho vyplynou.

Co nás čeká v příštím roce ?

Abych se přiznala, čekala jsem, že těch praporů přibude víc! Myslila jsem, že se přidají Huberti, Sportovci či Zetoráci ! Že si prapor také
pořídí a v příhodné chvíli se s ním pochlubí. Zatím o nikom takovém nevím!
Když už o tom píši napadlo mne, že s tím souvisí ještě další záležitost a to jsou praporečníci nebo také vlajkonoši! Ne každý je k tomu tak
vhodný jako hasičský praporečník Tomáš! Ten když se objeví s praporem hasičů, tak se málem každý postaví do pozoru a salutuje! Kdo asi
bude nosit prapor obce? Tomáše si paní starostka „půjčila“, aby na Nový rok tento obecní prapor představila!
Paní starostko, myslím, že byste měla vypsat výběrové řízení na tuto funkci! A z přihlášených uchazečů pečlivě vybírat!
Zdá se to všechno maličkost a samozřejmost, ale to je pouhé zdání! Právě z těchto maličkostí se potom stávají věci velké a nezapomenutelné!
L.Š.

Kudy na to …..?

V minulém roce na jednom veřejném zasedání obecního zastupitelstva se přihlásila do diskuze členka zastupitelstva. Na své vystoupení byla připravena velice dobře – vše co řekla byla pravda – dokumentovala to ještě
fotkami! – Hlavy přítomných se při jejich slovech sklonily ještě víc k stolním deskám - nikdo nepromluvil.
Všichni věděli o čem se mluví a že vše, co se zde povídá, je holá skutečnost!

Bylo to upozornění na naprosto neutěšený stav rybníčku v Malejch. Tedy – rybníčku – to není správné pojmenování – dřív to byl velký pěkný rybník – dnes je to vlastně septik. Ale, snad ani v té chvíli nešlo o obsah rybníku! Šlo o to v jak hrozném stavu je vizuálně a stavebně a
hlavně o to, že do něj asi už nepřitéká žádná voda – pouze ta z povrchové kanalizace. Je to větší smradlavá kaluž!
Pak se o tom – konečně – chvilku povídalo, jak je to všechno těžké , co by to stálo peněz a podobné řeči – a pak už dost. Často jsem o tom
přemýšlela a došla jsem k následujícímu závěru. Pokud by se vůbec obec rozhodla s tímto pozemkem a svým majetkem něco dělat, musel by
se tomu věnovat fundovaný hydrolog. O toho by asi měla požádat obec krajský úřad, myslím že by mu tento vyhověl a na své náklady by
znalce na vodu sem vyslal. Ten by musel vyhledat v archivu staré mapy pozemků a zjistit, zda tyto zdroje přitékající vody jsou ještě funkční.
V dnešních časech už technika na to je, však víme, jak byly nalezeny různé kanalizační přípojky, o kterých se už dávno nevědělo. A teprve po
tomto prvním kroku by se dalo rozhodovat, co dál dělat! Ale, bez odborníka na vodu nemá smysl se o něco pokoušet.
Abych však byla objektivní, už dva roky se hovoří o projektové dokumentaci na splaškovou kanalizaci. Moc podrobně se to nevysvětluje a
tak se o tom mnoho neví, ale třeba i s tímto místem – rybníčkem v Malejch, je v tom počítáno!
A pokud ne, pak by bylo velice žádoucí se tím začít zabývat ! Jinak se budou muset překreslit i zeměpisné mapy, kde je uveden i Ohnišťanský potok –a ten už ve skutečnosti vůbec a dost dlouho neexistuje!
L.Š.

Něco ze Smidar …..

Poslední měsíce jsem dost často ve Smidarech, kde máme svého lékaře.

Sedám v čekárně, kde se střídá mnoho lidí, někteří opakovaně jako třeba já a tak se už známe a sdělujeme
si vzájemně své potíže. Prostředí je tam pěkné, vše čisté a upravené. A jak tam tak sedím, vzpomínám, jak to bylo před 12 roky. Tehdy bylo
vše úplně jinak! Pan doktor Svoboda už pro nemoc neordinoval. My jsme se dostali do situace, že jsme potřebovali lékaře a nešlo to vyřídit
telefonem, jako jsme to tři roky dělali s paní doktorkou z našeho bývalého bydliště. Poptávala jsem se různě, jak to vypadá s lékařem a na
poště mi poradili jet na zdravotní středisko, že tam má kdosi „nový“ začínat ordinovat. Konečně jsme ono středisko našli! Nikde nikdo nebyl, jen jsme slyšeli z dálky klepání a bušení. Šli jsme za tím zvukem a objevili jsme místnosti v rekonstrukci, kde pracovala skupina mužů a
rozbíjeli tam na zemi beton , nakládali to do kolečka a vyváželi. A hned se ptali, co tam děláme a co chceme. Vysvětlovala jsem jim, že hledáme pana doktora a oni se pochechtávali, co prý mi je. Situace to byla docela komická, tak jsem se obrátila k odchodu. A tu ze země vstal
pán, oklepal si z montérek prach a řekl: „Já jsem doktor Homola – co potřebujete?“ A tak jsme našli svého nového pana doktora!
Z kraje jsme tam ani moc často nemuseli, ale jak nám přibývaly roky tak i nemoci – a otravujeme tam dost často. Musím říci, že tam vždycky najdeme pomoc a jsme vyslechnuti – jak od pana doktora, vlastně dnes už od obou pánů doktorů a i od obou sestřiček! Všichni dohromady, vidí-li, že člověk má opravdu problém, rázem vytvoří situaci, že se mu ulehčí. Je třeba za to poděkovat – což tímto činím !!
Ještě něco ze Smidar povím! Velice dlouho se tam opravuje kostel, až nyní spěje vše ku konci. Už se provádí oprava fasády. Kostel svatého
Stanislava bude jako z cukru!
Nedalo mi to a zeptala jsem se na obecním úřadě, kdo tu novou střechu a ostatní úpravy financuje. Bylo mi sděleno, že Královéhradecká diecéze katolické církve a smidarský obecní úřad.
L.Š.

S povzdechem jsem si hned vzpomněla na náš kostel !

Rádi se chlubíme!

O prázdninách proběhla celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti. Studenti z Královéhradeckého kraje v této soutěži velmi dobře uspěli! Z 26 prací z
různých oborů uspěla "naše" Anička
Sedláčková a získala druhé místo v
oboru historie. Také dostala jako
zvláštní cenu návrh do soutěže o cenu
České hlavičky.
Milá Aničko, ty se určitě ve světě ani v
životě neztratíš! Všichni ti moc blahopřejeme, obdivujeme tě a přejeme, aby
nikdy nic nestálo v cestě tvým plánům
a dosažení cíle!
Za celé Ohnišťany - L.Štraufová
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Hasiči

Léto uteklo jako voda a já bych vás rád poinformoval o akcích, které se udály v našem sboru.

Hned první prázdninovou sobotu, 1.července, pořádal SDH Loučná Hora hasičskou soutěž Hasiči k příležitosti 125. výročí založení sboru. Původní termín oslav byl plánován na 2. září, ale
z organizačních důvodů museli zvolit termín jiný. Volba padla na 1. července. Bohužel ke změně došlo až v půlce června, což soutěž poznamenalo malou účastí pozvaných sborů. Soutěže se tedy zúčastnilo pouze 5 týmů mužů (všichni z okrsku), 2 týmy žen (Smidary a Skřivany) a 1 tým dětí (Loučná
Hora). Všechny týmy soutěžily v požárním útoku, na který měly dva pokusy. Po prvním útoku všech
týmů jsme byli ve vedoucí pozici. Ale vzhledem k nízkému počtu účastníků se samotné klání natahovalo a my jsme druhý útok nestihli,
protože pět členů týmu muselo odjet
(svatba a dovolená). Při druhých útocích
se zadařilo Smidarákům a náš čas překonali. Celkové pořadí
tedy bylo: 1. Smidary, 2. Ohnišťany, 3. Chotělice.
Týden poté jsme jeli na soutěž do Šaplavy, kde oslavovali
také 125. výročí založení sboru. Na soutěž dorazilo 6 týmů
mužů (okrsek + Králíky) a 1 tým žen (Skřivany). Tady jsme
cítili velkou šanci na 1. místo, protože smidarský A-tým byl
na lize a přijel pouze B-tým. Tuto šanci se snažili chytit za
pačesy i Chotěláci, a proto si půjčili nadupanou mašinu. Běželo se také na dva útoky. Po prvním útoku jsme byli v těsném
závěsu za Chotělákama (zde sehrála roli „jejich“ mašina) a
ostatní daleko za námi. Při druhém útoku nám to klaplo a Cho-

těláci nám koukali na záda. Bohužel pro nás, Šaplaváci podali životní
výkon a zaběhli útok o 0,28 vteřin rychleji než my. Tudíž na nás zase
zbylo 2. místo a Chotělice se museli spokojit s bronzovou příčkou. Škoda,
že se časy obou útoků nesčítali, jako to bylo dříve. Protože v tom jsme
byli bezkonkurenčně první.
Shrnu-li to, tak dvě soutěže a dvě druhá místa není špatná bilance, ale ta
třešnička na dortu v podobě prvního místa, by byla lepší. Jinak obě SDH
měly soutěž dobře připravenou a za zmínku stojí i skvělé zázemí pro
všechny přítomné.
Letní činnost se neomezila pouze na zmíněné soutěže, ale počasí nám
připravilo i jednu situaci, kdy musela zasahovat výjezdová jednotka. V neděli, 30.července před 8. hodinou večerní, se po krásném letní dnu
přihnala silná bouře, která polámala stromy podél cesty z Ohnišťan směrem k železničnímu přejezdu k Oboře. Vlivem spadaných větví a kmenů
byla cesta zcela neprůjezdná. Naši hasiči se dali do úklidu, a když bylo téměř hotovo, tak přijela vypomoci jednotka profíků z Nového Bydžova.
Ti nám pomohli douklidit cestu a zásah byl ukončen. Další nečekané krizové situace nám už počasí nepřipravilo a tak si všichni mohli v klidu
užít zbytek letních dnů.
Z.Chalupa
Můj příspěvek do zpravodaje bude jen sportovní. V minulém čísle jsem psal o problémech okolo fotbalu. To o příchodu nových a mladých hráčů
se naplnilo. Ale co navíc, vyměnil se i trenér. Marcela Hlavatého nahradil Pavel Šoltys (Bimbo), který trénoval v RMSK N.B. žáky. Sezona začala přátelským zápasem ve Žlunicích. Mužstvo se obměnilo, ale asi bude chvíli trvat než se sehrají. Na
tréninky chodí víc hráčů a co jsem viděl nacvičují se kombinační akce se zakončením. Dost hráčů má
problém se zpracováním a nahrávkou, tak by bylo dobré věnovat se i tomuto. Je to můj názor a také každý trenink nevidím. Ale v zápasech jsou tyto nedostatky vidět. Ani výsledky a hra nejsou dobré. Toto
nebylo moc dobré ani v minulém ročníku, ale bodů bylo dost a třetí místo je jistě pěkné. Současné umístění není dobré a pouhé tři body z pěti zápasů jsou málo. Musíme doufat, že nastane zlepšení. To tak k
našemu fotbalu. Jinak se zde uskutečnil 15.7 2017 turnaj v malé kopané. Sešlo se hodně týmů a tak se
bylo na co koukat. Jen to počasí nevyšlo a po turnaji to vypadalo jako oraniště. Málokdo věřil, že se to dá
dohromady. V současné době to vypadá dobře, ale před zimou bude potřeba s tím něco udělat, provzdušnit, dosít a přikulit.
S pozdravem Hlavatý L.

Jóga v Ohnišťanech
KDY: 12.10.2017 (čtvrtky)
KDE: SÁL V OBECNÍ HOSPODĚ
V OHNIŠŤANECH
ČAS : od 18 HOD.
CENA : 1000 KČ (10 LEKCÍ) platba na
místě přímo lektorce
KDE SE NAHLÁSIT : tel. 604798754 – Lenka Čápová
LEKTORKA: PETRA RYPLOVÁ –(studio Yes Nový Bydžov)
CO S SEBOU : KARIMATKA A DOBRÁ NÁLADA
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Pohádkové ukončení prázdnin

Již delší dobu jsem si pohrávala s myšlenkou, uspořádat v naší obci na
ukončení prázdnin něco jiného, neobvyklého – Pohádkovou cestu!
V letošním roce se povedlo vše včas domluvit, poté již nic nebránilo
tomu tuto akci uspořádat. První věc, kterou bylo třeba naplánovat byla
trasa, cesta od počátku byla směrována k našemu rybníku, přeci když
ho máme, proč ho nevyužít, ať je jaký je… Poté přišel Zdenda
s nápadem, využít jejich stodolu, což byla velká výhra ☺.Poté následovaly další věci, zajistit kostýmy, „herce“, úkoly pro děti, občerstvení, skákací hrady, hudbu,
malování na obličej a také rekvizity. Tak a v neposlední řadě objednat počasí…… všichni
víme, jak bylo v pátek před touto akcí, ale jelikož se jedná o pohádku, určitě někdo mávl
kouzelným proutkem, vše se vyčasilo a
v sobotu jsme měli krásný slunečný den.
A
můžeme
začít
….Večerníček
v podobě naší paní starostky vypouštěl
děti pohádkovou bránou na jednotlivá
stanoviště, kterých bylo 12, po absolvování cesty a splnění úkolů se navrátily
zpět a opět Večerníček předal dětem
odměnu za splněnou cestu. Na pohádkové cestě jste mohli potkat: Červenou
karkulku s vlkem, Hajného Robátka s p.
hajnou, Loupežníka Rumcajse, Manku
a Cipíska, Vodníka Lojzíka z našeho
rybníka, Čarodějnice s perníkovou chaloupkou, Krtečka, Rákosníčka, Vílu Amálku, Motýla
Emanuela a Makovou panenku, Šmouly, Mašinku Tomáše, Křemílka a Vochomůrku, Pata a
Mata, Večerníčka, Sněhurku s Elsou a
létající Berušku. Jednotlivé úkoly jsme
se snažili napárovat k jednotlivým postavám např. k Makové panence –
sypat mák, Pat a Mat – matička a šroubek, k hajnému šišky, k Červené karkulce – bábovku a rum atd….vše jste
měli příležitost všichni vyzkoušet. Dále
po absolvování cesty, byla nachystána
děvčata, která malovala na obličej
v kostýmech Sněhurky a
Elsy
z ledového království. Takže nám běhal
po hřišti zajíček, Spiderman, kočička,
motýlek aj… a potom ? No přeci na
skákací hrady, pořádně se vyblbnout a
potom honem do bublin, takové se
bublifukem udělat nedají ☺. Po cestě a
skákání se samozřejmě dostavil hlad,
oheň byl připraven, tak jen opéct párky, sníst je a jsme u konce celého pohádkového dne.
Celá tato akce byla zastřešena a financována Obcí Ohnišťany, za což patří
velké Díky.
Dále velké dík patří všem učinkujícím,
kteří se oblékli do kostýmů a všem,
kteří pomohli se vším, co bylo potřeba ,
bez Vás by to nešlo.
Doufám, že
toto netradiční ukončení prázdnin si našlo
své příznivce a pokud v příštím roce bude chuť, nálada,
„herci“ ,podpora obce a hlavně návštěvníci, můžeme tuto akci
zopakovatJeště jednou DÍKY VŠEM.
Lenka
Čápová
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Když se v roce 2014 rozhodlo několik vlastníků traktorů ZETOR uspořádat sraz svých strojů, ještě nikdo netušil, že se akce bude líbit i spoluobčanům. Po jejích reakcích padlo rozhodnutí uspořádat sraz opět, již jako
oficiální akci ve spolupráci s obcí,
jejíž představitelé vyšli této myšlence vstříc a převzali nad srazem patronaci. Ale bez nadšení a elánu
hrstky pořadatelů by se celý záměr
nemohl realizovat. Povedlo se připravit obecní hřiště, závodní trať,
doprovodné
soutěže
i
bohaté občerstvení. 9. září
2017 se konal
již 3. ročník
tohoto
„ZETOR“ srazu, kde mimo domácích se zúčastnilo i několik strojů z blízkého ale i dalekého
okolí. Vždyť jeden traktor přijel po ose až od
Harrachova po téměř tříhodinové cestě. Vše
bylo opět velmi dobře připraveno a diváci
mohli obdivovat a hodnotit vystavené stroje,
kterých bylo 27. Také řada z nich se mohla
projet naší obcí při spanilé jízdě. Následovalo
originální vystoupení žen z D-klubu, které
vymyslela a nacvičila Lenka Čápová a Mirka
Vaculíková. O přestávce na občerstvení mohli
účastníci ochutnat pečenou kýtu, klobásy, guláš z daňka a bramboráky. Mimochodem guláše bylo asi 25 litrů a bramboráky byly z 33 kg
brambor. Vše se snědlo a zapilo dobrým pivem, za což patří velký dík všem, kteří se starali o blaho našich žaludků.
Po polední přestávce byla pro traktoristy připravena jízda zručnosti se slalomem. Všichni účastníci podali
nejlepší výkony a vítězství obhájil pan Vašina z Myštěvse na
stroji ZETOR 3011. Následoval doprovodný program pro účastníky i diváky. Slalom s pneumatikou pro muže, ženy i děti, potom hod pneumatikou do dálky. Těchto disciplín se zúčastnila
celá řada soutěžících a jejich snažení doprovodilo fandění a potlesk.
Po krásném a hlavně slunečném dni byl oficiální program zakončen vyhodnocením a oceněním těch nejlepších. Všichni dostali
poháry, diplomy, věcné odměny od řady našich sponzorů a závěrem byly slosovány vstupenky. Vylosovaní diváci opět dostali
upomínkové předměty od sponzorů. To vše za doprovodu slovem a hudbou pana Tomáše Čápa,
který rovněž připravil večerní diskotéku.
Za vydařený den patří dík všem pořadatelům, obecnímu zastupitelstvu, sponzorům a hlavně
Vám, našim divákům.
Milan Purma st.

Sraz Zetorů

7

Letošní ročník srazu Zetorů, nás
ženy samozřejmě nemohl nechat
v klidu !
Myšlenka: „Co bychom těm našim chlapům, mohly tak asi vymyslet
za překvapení, jaký taneček, jaké písničky ?“ Nebyly bychom ženy,
kdyby nás nenapadlo: „Co na sebe ? „☺ . A už se to rozjelo, v hlavě
drobek guláš, 2 velké akce během 14 dnů, ale jsme ženy ! My to
dáme ! Cesta autem do práce, ta se využila na to, vymyslet písničky,
doma s pomocí manžela pokrátit dle požadavku. Sehnat látku na
naše super sukně (Ivo dík), ušít – máme šikovné babičky ☺, zástěry a
šátky, to už je tradice. Sejít se..a
kde ? no přeci v hospodě, kde
jinde, nacvičit choreografii (ta se
výborně vymýšlí třeba u vaření,
máme také paní učitelky, prý je to
jedno jestli nacvičují s dětmi nebo
s námi, vyjde to prý
na stejno ☺), sehnat
krávu, vemena a je
to.
Dámy jste skvělé !
Díky, že Vám nevadí si udělat drobek
srandu samy ze
sebe, to
jen tak
někdo neumí. Je
jedno jestli se něco
nepovede a není to stoprocentní, ale jde o to to zkusit.
Pro ty, kdo neví, tyto dámy se po vystoupení opět chopily pečení výborných
bramboráků, podávání guláše a jiného občerstvení, které bylo opět výborné.

„Multifunkční“ dámy z Ohnišťan

L.Č.
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Dne 1.10.2017 uspořádal Zetor klub výlet do Zemědělského muzea v Čáslavi a Zámku Kačina.

Prázdninové dny už jsou minulostí a my jsme se opět sešli v mateřské škole v Ohnišťanech, abychom společně prožili další škol-

Školka

ní rok. V pondělí 4.září 2017 jsme zahájili s počtem 22 zapsaných dětí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Kapacita mateřské
školy je stanovena na 24 dětí a proto můžeme nabídnout ještě dvě volná místa případným zájemcům.

A čeká nás toho opět spousta – hned na začátku září jsme stihli houbařskou výpravu do lesa, která nám přinesla hodně
radosti z našich „úlovků“. Přírodní terén jsme využili i k rozvoji obratnosti a odvahy našich dětí. Už 20.9. začínáme jezdit
do Plaveckého bazénu v Hořicích, kde děti čeká 10
lekcí Plaveckého kurzu. V minulém roce jsme tuto,
jinak pravidelnou akci, kvůli velkému počtu malých
2letých dětí, museli odložit a tak už se letos na
„plavání“ moc těšíme! Chystáme se navštívit místní
knihovnu, v plánu je „Podzimní dílna pro děti a rodiče“ i výlet vláčkem na divadelní představení „Jak se
učil Honza čarovat“ do Jiráskova divadla v Novém Bydžově.
Na přelomu léta a podzimu nás trošku trápí počasí a tak nám nezbývá
než věřit, že se k nám sluníčko ještě vrátí a že si společně užijeme spoustu
krásných dnů nejen při vycházkách, ale i na školní zahradě.
Jako vzpomínku na minulý školní rok přikládáme foto z „Rozloučení s

předškoláky“, které proběhlo na konci června a bylo na téma
„Z pohádky do pohádky“.
Všem čtenářům zpravodaje přejeme pěkné a pohodové „babí léto“.
Jana Štanclová, učitelka MŠ

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
se uskuteční ve dnech
20. října 2017 od 14,00 hod.
do 22,00 hod.
21. října 2017 od 8,00 hod.
do 14,00 hod.
Místo konání voleb
Volební okrsek číslo 1 Ohnišťany –
budova obecního úřadu

Oznámení obecního úřadu
Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2017(II.
část)
bude vybírán dne:
8. listopadu 2017
od 8,00 do 12,00 hodin a od 16,00 do 20,00 hodin
Poplatek je možné také zaplatit každou středu v úředních
hodinách
od 18,00 do 21,00 hodin.
Dále je možné poplatek uhradit převodem na účet
obce
číslo 1080805339/0800, jako variabilní symbol uveďte
číslo popisné domu.
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Turnaj v zorbing fotbale

Čtvrteční sváteční odpoledne se na fotbalovém
hřišti neslo ve sportovním duchu. Uskutečnil se
první ročník turnaje v zorbing
fotbale. Zúčastnilo se ho 11 týmů, které se rozdělily do dvou
skupin, z nichž každá hrála na
vlastním hřišti. První zápasy
vypukly okolo půl třetí a za slunného počasí se hrálo do šesti
hodin. Následně se na zorbing
koule vrhly děti. Z obou skupin
postoupily čtyři nejlepší, na které
čekaly vyřazovací boje. Převážná
většina hráčů byla místních,
zbytek z blízkého okolí. Poháry
zůstaly také doma. Turnaj vyhrál tým
MIS3 ve složení Šoltys Pavel ml., Šoltys
Pavel st. a Šoltys Dominik. Druzí skončili
Petr Novotný, Tomáš Frydrýn a Ondřej
Bačo. Třetí Adam Jiříček, Václav Dvořák
a Václav Vrba. Chceme poděkovat všem
zúčastněným, za příkladné dodržování
pravidel, samotnou účast a dobrou náladu
po celé čtvrteční odpoledne. Mimo hrajících týmů si zábavu užívala i velmi početná divácká kulisa, za což jsme velmi rádi.
Těšíme se na vaší účast příští rok.
Konečné pořadí turnaje: 1. MIS3, 2. Sejra
tým, 3. Hokus Fokus, 4. Tři umělci, 5.
Přistěhovalci, 6. Nevim, 7. Skoč do pole,
8. Ladies, 9. Čápata, 10. Bárbíny, 11. Hospoda.
Adam Jiříček

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Lence Čápové, která mi dodává překrásné fotografie jak na webové stránky obce,
tak do Ohnišťanského zpravodaje. Že pořizování pěkných snímků je náročné, vidíte na přiložené fotografii, kterou mi poslala Eva Jiříčková. Bohužel fotograf(ka) je většinou za objektivem, takže na fotografiích není moc vidět.
Jan Bucek
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20 setkání sokolníků s lovem v honitbě HUBERT

„Nelovíme pro kořist – ale pro vše krásné při lovu!“
Motto středověkých sokolníků.

Na den 23. září 2017 pozvali členové Mysliveckého sdružení Hubert Ohnišťany z.s. do svého revíru členy klubu Sokolníků – středisko Jičín,
aby v Ohnišťanech oslavili 20 let svého založení a trvání. Hosté přijeli z různých míst v Čechách, na příklad pan Višinský z Turnova, pan Rejmont
z Butovse, pan Lotz z Trutnova, pan Sýkora ze Starých Smrkovic, pan Protivný ze Seminovy Lhoty, pan Nožička z Kamenice, paní a pan Jirsovi
z Jívky a další pánové. Nejmladším sokolníkem byl Štěpán Šubr z Horní Nové Vsi.

Jsou to chovatelé jestřábů lesních, sokolů
stěhovavých, káňat harrisových a orla skalního. Požádala jsem je, aby mi svou činnost přiblížili a pověděli mi, jak se k nám –
na ohnišťanské hřiště – kde byl jejich den
zahájen, vůbec dostali. Pan Sýkora mi pověděl, že vše o jejich akcích kdysi vyprávěl tehdejšímu majiteli podleského panství
panu Jemelíkovi, ten projevil velký zájem a
pozval je,aby do Podlesí přijeli.
Sešli se tu dne 18. a 19. října 1997 a tento
den byl potom zapsán jako založení střediska Sokolníků Jičín. A také se sem vždy
vraceli. Pan Jemelík tu však už nežije a
Podlesí tu pro Sokolníky skončilo. Všem se
tady líbilo a tak pan Sýkora vyjednal
s místními myslivci, že zde mohou svá
setkání pořádat dál – jen
místo akce samotné se změnilo. Naše hřiště je pro ně přímo ideální. Je za vsí, je udržované a má výborné zázemí.
Ohnišťanští myslivci je zde
přijímají s radostí. Tato spolupráce je také velmi potřebná, protože každý Sokolník
musí být členem ČMMJ,
musí mít myslivecké zkoušky
a samozřejmě také zkoušky
Sokolnické.
Pan Štěpán Tobolka přivedl své muže a plně se svým hostům věnovali. Také jim
k lovu připravili jednoho zajíce a další drobnou zvěř.
Byla to společnost nesmírně zajímavých lidí a kdyby na to byl čas, dozvěděla bych se
mnoho – pro mne úplně nových – informací. Na příklad, že jestřáb lesní loví drobnou
zvěř srstnatou i pernatou. Sokoli zase zvěř pouze pernatou. Orel loví větší kořisti – ba
i srnčí. Paní Ivana a Miroslav Jirsovi pořádají se svými ptáky kurzy pro tělesně postižené a nevidomé – pod logem „Dotkni se křídel“ a o své činnosti by vyprávěli celé
hodiny.
Po přátelských pozdravech přišlo oficiální zahájení,
které provedl za ohnišťanské myslivce pan Petr Šoltys
a nezapomněl ani na ty jejich členy, kteří se dnešního
dne nedožili. Pak hospodář myslivců – pan Štěpán
Tobolka, pozval všechny Sokolníky do polí pozdravem LOVU ZDAR .
Po návratu na hřiště byl proveden výřad a byl složen
hold ulovené zvěři - dvěma zajícům a jednomu srnčí,
které skolil orel skalní.
L.Š.
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Že se Zpravodaj čte i za hranicemi naší obce svědčí i to, že nám
občas někdo napíše. Možná, že dojde i nějaká připomínka
na obecní úřad, ale nikdo nám ji nepředá.

Z naší pošty ……

Starodávné vánoční zvyky ……
Protože se, milí čtenáři, se Zpravodajem sejdete až po vánocích, musím se zmínit o blížících se těchto svátcích už dnes. Hlavně o vánočních zvycích.

O obsah takových zpráv se s vámi ráda podělím! Paní Míla
nám napsala:

Rozkrojené jablko u slavnostní večeře a půst na Štědrý den kvůli
zlatému prasátku všichni známe a tak připomeneme také jiné zvyky!
Večeře začínala, když se na nebi objevila první hvězdička. Znamenalo to, že skončil adventní půst. Kdo ho dodržel, mohl vidět zlaté telátko, jak pluje po nebi, nebo zlaté prasátko, jak běhá pod okny domu
nebo po zahradě.
Po setmění bývalo zvykem zapálit svíčku a otevřít okno – a tím
pozvat dovnitř duše zemřelých k večeři. Věřilo se, že tato vzpomínka
prokázaná předkům, zajistí vždy plný stůl, rodinný klid a dobrou
práci.
Před večeří se dávala na práh domu miska s vodou. Pokud zamrzla a
mráz ji roztrhl, znamenalo to, že bude málo vody.
Stůl se obepínal provazem, aby se rodina držela pohromadě a dům
byl ochráněn před zloději.
Vždy se prostíral sudý počet míst u stolu, protože do místností oknem
nahlíží smrtka a při lichém počtu se prý pro někoho vrátí. A nikdy se
nesmělo prostřít pro třináct osob! Třináctý byl přeci Jidáš na osudné
poslední večeři Páně!
Zbylé drobky od večeře se naházely do studně, aby nevyschla a ke
kmenům stromů, aby nezmrzly a nenapadli je škůdci.
Takových zvyků bylo mnoho – dnes už se jich dodržuje velmi málo a
pouze v některých rodinách.
Zpravodaj vám všem přeje, abyste vánoční svátky prožili v klidu ,
pohodě a hlavně ve zdraví ……!
L.Š.

Dále – dne 19. července - nám elektronicky napsala paní
Petra: Napište, prosím, taky něco o vás! V Ohnišťanech jsem
nikdy nebyla. Znám už starostku obce, spoustu lidí, život u
vás ve vsi, ale o vás osobně nevím nic!
Dále mi napsala paní Feistová, se kterou jsem se nikdy neviděla: Milá paní Štraufová, dnes jsem nepřehlédla, že má svátek Ludmila a proto mě dovolte, abych vám popřála
k vašemu svátku všechno nejlepší, hlavně dobré zdraví! Stále jsem vašim čtenářem a musím uznat, že je pořád co číst.
Díky! Feistovi.
Děkujeme vám všem - Štraufová + Bucek ze Zpravodaje !

D-klub Ohnišťany pořádá tradiční, letos již 11. vánoční výstavu.
Na co se můžete těšit? Nechte se překvapit a přijďte se podívat. Vánočně se naladíte
a načerpáte inspiraci na adventní dekorace. Výstava bude pro Vás otevřena
25. listopadu 2017 od 9 do 17 hodin na sále Obecní hospody v Ohnišťanech.

Pozvání

Vydává Obecní úřad Ohnišťany. Zpracovali a vyfotografovali Štraufová L., Bucek Jan, další fotky Lenka Čápová, Eva Jiříčková, Věra Koželuhová
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