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Vážení spoluobčané,
Držíte v ruce první letošní číslo Ohnišťanského zpravodaje. V tomto roce by měl být
naplněn původní záměr jeho autorky paní Lidmily Štraufové, že se na tomto místě postupně
objeví příspěvky jednotlivých zastupitelů. Dovolte mi tedy, abych tuto tradici začala.
Loňský rok byl rokem volebním a i v naší obci bylo zvoleno nové, nebo spíše staronové
obecní zastupitelstvo. Tak jako každý sportovní tým nebo dobře fungující firma, tak i my
vstupujeme do čtyřletého funkčního období s nějakou strategií, plány a cíli, kterých bychom
chtěli dosáhnout. I přesto, že jsme v této ekonomicky náročné době limitováni finančními
prostředky, chceme se zaměřit především na údržbu a obnovu majetku obce.
Každý kdo vlastní nějakou nemovitost ví, kolik času a peněz je zapotřebí k její údržbě. Do majetku obce
patří takových objektů hned několik – budova Obecního úřadu, Mateřská škola, budova bývalé školy,
včetně obecního bytu, Hasičský dům, fotbalové kabiny, Obecní hospoda, obecní hřbitov, obecní stodola
„u Pávů“, místní komunikace, obecní les, autobusová zastávka, veřejné osvětlení a rozhlas, správa železniční
zastávky, ...
Prioritami pro příští čtyři roky budou oprava střechy budovy bývalé školy a hledání možností pro využití
této budovy, dokončení kolumbária na obecním hřbitově, oprava komunikace a prostoru před hřbitovem,
každoroční úprava a rozšiřování zeleně v obci, oprava místních komunikací, vyčištění „probírky“ v části
obce „Ohrada“, vybudování varovného a vyrozumívacího protipovodňového systému včetně nového
bezdrátového rozhlasu, další nutné opravy v Obecní hospodě, finanční podíl na vybudování zastřešení
venkovního posezení a dětského minihřiště na fotbalovém hřišti, v rámci možností pokračování v opravách
a rekonstrukci dalších soch na veřejném prostranství v obci.
V předminulém roce se nám podařilo vybudovat dětské hřiště, které slouží našim nejmenším občánkům
i dětem navštěvujícím Mateřskou školu. Co ale můžeme nabídnout naší mládeži? V tuto chvíli pouze
fotbalové a tenisové hřiště. Naším cílem pro tento rok je najít pro ně nějaký prostor, který by mohli využívat
jako klubovnu.
Jednotlivé akce jsou financovány nejen z peněžních prostředků obce, mimochodem obec není v tuto chvíli
zatížena žádným úvěrem, ale vždy se snažíme využít dotačních titulů, které vypisuje Královéhradecký kraj
v rámci Programu obnovy venkova a dotačních titulů v rámci Mikroregionů Novobydžovsko a Společná
Cidlina.
Takto se nám v minulosti podařilo získat dotace na úroky z úvěrů, na opravy na hřbitově, na vybudování
odpočívadla pro cyklisty, na zřízení a technické vybavení pracoviště CZECHPOINT, na rekonstrukci sochy
Sv. Jana Nepomuckého a v letošním roce jsme podali žádost o dotaci na vybudování varovného
a vyrozumívacího protipovodňového systému.
Věřte, že není vždy jednoduché rozhodnout, kam to omezené množství peněz, které jsou k dispozici,
investovat. Rádi bychom proto uvítali Vaše připomínky a reálné návrhy.
Ing.Eva Jiříčková, místostarosta obce
Kdy se konají?
Ples SDH Šaplava
4.2.2011
Ples SDH Ohnišťany
26.2.2011
Kde? V Obecní
hospůdce

Společenská rubrika.
Obecní úřad v Ohnišťanech přeje svým občanům k jejich
životnímu výročí všechno nejlepší! V měsíci lednu oslavila své
83. narozeniny paní Helena Náhůnková a Josef Müller. V měsíci
únoru své 86. narozeniny oslaví paní Helena Kánská,
89.narozeniny paní Milada Janderová a 70. narozeniny paní Květa Francová.
V měsíci březnu oslaví své 85. narozeniny paní Marie Jůzová a 83. narozeniny paní
Božena Purmová.
Hodně zdraví Vám všem,milí oslavenci!
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Pranostiky na únor.
2.2. Jak dlouho skřivan před Hromnicemi vrzá,
tak dlouho po nich zmrzá.
Na Hromnice má sedlák raději
vlka ve chlévě i ženu na marách než slunce.
Svítí-li slunce na Hromnice,
bude zimy o šest neděl více.
3.2. Na svatého Blažeje slunce ještě nehřeje.
5.2. Svatá Agáta bývá na sníh bohatá.
6.2. Na svatou Dorotu odmeť sníh od plotu.
9.2. Svatá Apolena bývá v mlze často zahalena.
14.2. Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.
16.2. O svaté Juliáně připrav vůz a schovej saně.
Masopust na slunci – pomlázka u kamen.
Konec masopustu jasný – len krásný.
Suchý půst – úrodný rok.
22.2. Je-li mráz o svatém Petru nastolení
po 40 dní mu konec není.
24.2. Svatý Matěj láme vždy led,
není-li ho, zmrzne hned.
Svatý Matěj zimu tratí,
když netratí, obohatí.
27.2. Je-li mráz na svatého Gabriele,
bývají žně veselé.

Obecní úřad Ohnišťany sděluje, že Veřejná
zasedání obecního zastupitelstva se konala:
33. zasedání 8.9.2010
34. zasedání 6.10.2010
1. ustavující zasedání 10.11.2010
2. zasedání 8.12.2010
3. zasedání 26.1.2011
Obec Ohnišťany – vyúčtování za rok 2010
P ř í j m y:
Daňové příjmy od F.Ú.Nový Bydžov
2 057.890,-- Kč
Daň ze nemovitostí
585.560,-- Kč
Poplatek za svoz kom.odpadu
119.670,-- Kč
Poplatek ze psů
4.400,-- Kč
Neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu 111.190,--Kč
Příjem z pronájmu pozemků
11.963,-- Kč
Příjem z pronájmu nemovitostí (byt,pošta) 18.540,-- Kč
Příjem za vytříděný odpad (EKO-KOM)
18.210,-- Kč
Úroky z běžného účtu u České spořitelny
14.300,--Kč
Dotace od kraje na opravu sochy
99.000,-- Kč
Ostatní příjmy
23.626,-- Kč
V ý d a j e:
Příspěvky pro Mateřskou školu Ohnišťany 300.000,-- Kč
Přísp. pro Z.Š. Smidary, N.Bydž., Chom. 135.830,-- Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu
268.100,-- Kč
Oprava sochy
200.000,-- Kč
Hřbitov – drobné úpravy
35.890,-- Kč
Plyn – hostinec
41.830,-- Kč
Elektřina - hostinec
29.040,-- Kč
Vybavení kuchyně - hostinec
22.690,-- Kč
Pojištění budov
25.000,-- Kč
Péče o veřejnou zeleň
124.110-- Kč
Činnost knihovny
12.200,-- Kč
Věcné dary (životní jubilea spoluobčanů)
4.310,-- Kč
Bytové hospodářství
13.230,-- Kč
Dotace pro svaz důchodců
6.000,-- Kč
Příspěvek mikroregion Nový Bydžov
3.150,-- Kč
SDH – elektrická energie
25.060,-- Kč
pohonné hmoty
4.130 ,-- Kč
Služby - pošta, telekom
37.914,-- Kč
Obecní úřad – elektrická energie
55.035,-- Kč
Poplatky České spořitelně za vedení účtu 34.523,-- Kč
Činnost místní správy
214.566-- Kč
TJ SOKOL dotace
10.000,-- Kč
TJ SOKOL -elektrická energie
10.370,-- Kč
Knihy, tisk, školení
13.563,-- Kč
Služby zpracování dat
19.900,-- Kč

Občanská vybavenost.
Nedávno jsem psala na internetové stránky
o občanské vybavenosti naší obce. Vzpomínala
jsem na všechny obchody, obchodníky
a živnostníky v dřívějších dobách a i v současné
době. Docela jsem si to chválila, ale přeci jen tady
ledacos chybí – hlavně ve službách. Třeba se to
všechno ještě změní a vzhledem ke stále trvající
nezaměstnanosti se některé obory doplní. V rámci
rekvalifikačních kurzů lze nyní získat možnost
umět a provozovat kvalifikovaně ledacos. Důležité
je mít prostor k podnikání, nejlépe ve svém
vlastním domě nebo bytě, aby odpadly náklady na
nájem. A potom je velmi důležité mít dostatek
trpělivosti, aby si zákazníci na poskytované služby
zvykli!
Ideální by na příklad bylo mít zde kosmetičku,
která by zároveň dělala pedikúru, manikúru,
masérské služby, solárko a některé další příbuzné
profese. Zdůrazňuji, že každá podnikatelka by
opravdu měla mít trpělivost! Než si na její služby
lidé zvyknou to trvá rok i více! Naše místní
kadeřnice si taky svou klientelu musely vytvořit
časem a jistě jim to určitou dobu trvalo. Ovšem
jejich služby jsou nyní vyhledávané zákaznicemi
z velmi širokého okolí, ba dokonce až z Prahy!
A to jen díky jejich výborné práci! Zkusí to
někdo?

Jana Košvancová
Upozornění:
Poplatek za svoz komunálního
odpadu a poplatek ze psů se bude
vybírat
ve středu 23.3. 2011 na Ob. úřadě
od 8:00-10:00 a od 15:00 do 17:00
Popelnice – 400 Kč za osobu/rok
Pes
- 50 Kč/rok
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Necháme se nachytat?
V uplynulých týdnech si ohnišťanští občané při vzájemném potkání kladli otázku: „Taky u Vás byli? A co
jste jim řekli?“ Kdo tu vzbudil takový rozruch?
Byli to dva muži, kteří chodili naší vesnicí křížem krážem. Viděli i mne na dvoře a také k nám hned vtrhli.
Nepředstavili se, neměli žádné jmenovky ani průkazy, jen ten mladší z nich vykřikoval, že jsou z elektrárny
a že nám chtějí zařídit nižší sazby za elektrický proud, protože je nehoráznost platit tolik peněz. Pořád se
tlačili ke dveřím, a když viděli, že je nehodlám pustit dovnitř, tak mě požádali, abych jim předložila poslední
fakturu za elektřinu. To už ale vyrazil ven můj manžel a oni poněkud svůj tlak zmírnili. Řekla jsem, že jim
fakturu přinesu, aby počkali. Ale to už je úplně otrávilo a ten mladší pravil:„ A víte co? Nic nenoste, my
Vám to pošleme poštou! Stejně nic nepochopíte, máte všichni Alzheimera a nemá cenu Vám něco
vysvětlovat.“ Pohoršeně si odfrknul, toho druhého postrčil k vrátkům a spěšně odkráčeli. Ani vlastně nevím,
kdo to byl! Byla bych jim ráda řekla, že i na ně ten Alzheimer čeká, ale už byli pryč.
V tomtéž čase přišel ještě jiný pán! Upravený, v obleku a kravatě, mluvil vlídně, spisovně a s úsměvem.
Také mi nabízel levnější proud, a když jsem s díky odmítla, tak ta jeho uhlazenost rázem zmizela, kopl
do vrátek a vyštěkl na mne:„Asi máte dost peněz, když to odmítáte.“ A blýskl tak zle očima, až z něj šel
strach. Ještě že byla naše vrátka zamčená!
Co je to vlastně za lidi, kteří nás takto oslovují? Jsou to skutečně zaměstnanci elektrárenských podniků?
Proč nemají nějaké průkazy, abychom věděli, kdo s námi vůbec mluví? Proč z toho v člověku zůstane vždy
jen špatný pocit? Marně potom přemýšlíme, zda jsme právě odmítli možnost ušetřit trochu peněz, nebo jsme
málem naletěli? A jestli je opravdu vysílá ČEZ, proč je nepoučí, jak mají s námi – svými zákazníky –
jednat? Také by asi stálo za to předem do obce oznámit, že toho a toho dne zde bude takové jednání probíhat
a my se na to připravíme. A jsou-li to podvodníci, stejně nemají naději, že by na takové jednání někdo
naletěl! Každopádně – buďme opatrní!
Vážení spoluobčané!
Nejprve Vám chci poděkovat za Vaše podpisy na petičních listinách na záchranu ohnišťanské pošty. Pošta
zde byla zřízena za c.k. mocnářství v roce 1894, to je před 117 roky. Přežila 1. světovou válku, období krize
třicátých let, 2. světovou válku a následné období komunistické diktatury. Nyní, 20 let po pádu komunismu
kdy jsme součástí Evropské unie, má být k 1.3.2011 zrušena! To je pro naše občany nepřijatelné! Dle
sdělení provozní ředitelky ředitelství pošty z Pardubic paní Ing. Dráždilové prý z úsporných důvodů –
náklady na mzdu a stejnokroj jedné pracovnice. S tím nesouhlasíme a opak bude pravdou. Ve finále to vyjde
dráže, spočítáme-li náš čas a náklady na jízdy na poštu do Smidar, Bydžova nebo jinam. Na dotaz při
veřejném zasedání Obecního zastupitelstva jaké jsou konkrétní finanční náklady, paní Ing. Dráždilová
nevěděla, a to chce zavírat poštu! Otvírací doba na poště byla před dvěma roky zkrácena na 15 hodin týdně.
Naše pošta neslouží jen místním 320 občanům, ale i sousedním obcím, na příklad Šaplava, Staré Smrkovice,
Tereziny Dary, Loučná Hora, Podlesí a Paška. Tedy, kolem 1.000 obyvatelům. Také je zde dost veřejných
institucí – obecní úřad, mateřská škola, obecní knihovna, svaz důchodců, 2x pohostinství, 5x truhlářství, 2x
zámečnictví a další, které užívají služeb pošty. Převážná většina využívá služeb poštovní spořitelny, která je
tolik propagovaná v médiích a tato služba se stane pro občany vlastně nedostupná. Zvláště pro starší občany
zejména ovdovělé ženy – neřidičky a je jich zde nejméně 50 a ty všechny ohnišťanskou poštu využívají.
Zřízení bankomatu zde, dle pí.Ing. Dráždilové nepadá v úvahu! A tak budou muset uživatelé pošty jezdit
na nejdostupnější poštu 12 km daleko, tam vystát frontu a vyřídit si své potřebné. Zvláště nyní z důvodů
zvýšené kriminality v Novém Bydžově, kterou řešil v minulých dnech pan ministr vnitra Radek John, je
toto pro občany zvláště nebezpečné!
Nabídnuté řešení pí. Ing. Dráždilovou, že do obce přijedou motorizovaně dvě doručovatelky a budou zde,
prý v 11 hodin každý den 15 minut projíždět a tak vlastně ekologicky zatěžovat ovzduší v obci. Měly by
úřadovat pod širým nebem, za každého počasí. Zvláště v zimních měsících to bude pro uživatele těchto
služeb, hodně náročné. Lidé budou čekat na vozovce – chodníky v obci nejsou – než auto přijede,
v jakémkoliv počasí! To bychom se vrátili o 117 let nazpět, ale to se jezdilo na koních. Pro naše zaměstnané
občany, kteří se vracejí v odpoledních hodinách domů bude tato, tzv. „otevírací doba“ doslova k ničemu.
V případě zrušení pošty budou naši občané na poštu „někam“ dojíždět automobily. A to opět dostane naše
ekologie „ránu“. Každý z nás přispěje svým dílem. Bude se nám „lépe dýchat“ – zvlášť bude-li inverze –
a to díky pánům manažerům pošty, kteří nám tímto rozhodnutím znepříjemní život.
To je vše, co jsem Vám chtěl říci ohledně naší pošty! Děkuji za pozornost!
František Mejdr
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Hasiči.
Konec podzimu a začátek zimy nebyl pro hasiče ničím výjimečným. Zásah u žádné
z živelných pohrom nebyl nutný a činnost sboru se omezila na práci a zábavu. Dne 20.
listopadu se konala brigáda v hasičském domě, při ní se zateplovala vrata garáže,opravila se
střecha, kterou do domu zatékalo a udělala se inventarizace obecního majetku, jejž
používají hasiči. Poté se posedělo u připraveného pohoštění v podobě dobrého jídla
a soudku piva, který jsme dostali od pana Fučíka jako dík za rychlý zásah při hašení požáru
jeho dílny, domu a stodoly. Brigády i následného posezení na konec sezóny se zúčastnilo velmi
málo členů. Na to, jakou máme početnou členskou základnu, tak bych očekával větší účast a byl bych rád,
kdyby se to v budoucnu zlepšilo.
Poslední společenskou akcí v roce 2010, na níž se podíleli hasiči, byla 4. prosince v místní obecní hospůdce
tradiční Mikulášská besídka pro děti, po níž následovala Mikulášská zábava pro dospělé.
Úplný závěr roku se nesl ve znamení přípravy na výroční valnou hromadu, která byla plánovaná na sobotu
8.1.2011 a na zajištění provozuschopnosti zásahových dýchacích přístrojů. Těmto přístrojům chyběly
potřebné revize a odborné prohlídky a nebylo možné je použít při zásahu.
Pokud tedy shrnu činnost hasičského sboru za rok 2010, tak až na jeden zásah proti požáru a odklízení sněhu
ze střech, naše činnost byla spíše v oblasti kulturní či pracovně organizační. Během roku se na čtyřech
brigádách zvelebil hasičský dům či jeho okolí a požární nádrž. Výrazně jsme se podíleli nebo přímo
organizovali 5 kulturních akcí a zúčastnili jsme se okrskové soutěže. Z toho je patrné, že naše činnost
značně ovlivňuje dění a život v obci v pozitivním slova smyslu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se v roce 2010 aktivně podíleli na činnosti místního
hasičského sboru a vyzvat pasivní členy, aby se zapojili do dění v našem spolku. Dík patří také ostatním
místním spolkům, které s námi během roku spolupracovaly a v neposledním řadě obecnímu úřadu, který nás
vřele podporuje.
Ing. Zdeněk Chalupa
Roční bilancování Obecní knihovny
V loňském roce se knihovně docela dařilo. Proběhla úspěšná akce k 90 letům od založení knihovny – ta se
setkala s kladnými ohlasy. Potom následovala inventura – ta pro nás dopadla taky dobře. Výpůjčky
za minulý rok stouply a dostali jsme se na 1.162 výpůjček. To si myslím, že je velmi dobré číslo. Návštěvy
dětí z mateřské školy se také uskutečnily – děti přinesly výkresy, které jsou v knihovně vystaveny.
v letošním roce tyto návštěvy opět plánujeme.
Ivana Syřišťová
Mateřská škola.
Zahájení letošního školního roku 2010/11 připadlo na 3. září. Počet zapsaných dětí v mateřské škole
v Ohnišťanech je 24. Mateřskou školu navštěvují děti 3-6 leté. Pokud se nenaplní kapacita školy – 24 , může
ředitelka školy vyjímečně přijmout i děti mladší tří let, tj. dítě dva a půl leté. V našem případě se toto děje
téměř každý školní rok. Tyto děti pak chodí do mateřské školy na 5 dní v měsíci, pokud maminka pobírá
mateřský příspěvek. Když má takovéto dítě sourozence, může navštěvovat mateřskou školu každý den,
neboť matka pobírá mateřský příspěvek na mladšího sourozence.
V tomto školním roce byly v září zapsány čtyři děti dvou a půl leté a jedno dítě čerstvě dvouleté, jehož
maminka si zažádala o denní docházku, neboť již nepobírá mateřskou. Přestože jeden chlapec z těchto dětí
dosud nenastoupil, má paní ředitelka plnou hlavu hlavně s tím, jak zajistit bezpečnost dětí v tomto celkovém
počtu a věkovém složení. Důraz se klade především na pobyt venku a proto je to jediný čas, kdy se obě
učitelky překrývají. V ostatním čase je u těchto dětí pouze jedna učitelka. Paní kuchařka, která je v kuchyni
a vaří, zastává i funkci vedoucí školní jídelny. Paní školnice je na zkrácený úvazek a má ještě dělenou
směnu. Na starosti má budovu od půdy po sklep i s úklidem zahrady. Je tedy zřejmé, že se nemůže přítomná
učitelka na kuchařku ani školnici s pomocí příliš spoléhat. Tímto jsem Vám chtěla nastínit problematiku naší
malé venkovské mateřské školy, která se nemůže rovnat dvoutřídní a vícekapacitní mateřské škole, kde mají
více pedagogických zaměstnanců a tudíž i lepší možnosti s pokrytím provozní doby.
Na druhou stranu chceme mít naplněnost, proto přijímáme mladší děti vlastně „jeselské“, aby naše mateřská
škola nezanikla, neboť má již dlouhou tradici a je přístupna i pro děti z okolních obcí, jako je Šaplava,
Loučná Hora, Staré Smrkovice, Nevratice a Tereziny Dary. Velkou podporu hlavně finanční má mateřská
škola od zřizovatele, což je Obecní úřad v Ohnišťanech, který vynakládá nemalé částky na provoz školky.
Čas i úsilí věnují zaměstnanci i mimoškolním aktivitám. Za sebou již máme přípravu vánoční tvořivé dílny
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pro rodiče a děti, posezení s rodiči i důchodci u vánočního stromku s vystoupením dětí, návštěvu ZŠ
Karlova ulice na „Den otevřených dveří“, místní knihovny, výlet na zámek „Hrádek u Nechanic“
na Advent, 5 lekcí plaveckého výcviku v Hořicích a nyní se věnujeme přípravě maškarního karnevalu
s bohatou tombolou. Učitelky mají ze zákona 8 týdnů dovolené a dvanáct dní studijního volna. Tyto dny si
vybírají v době, kdy je mateřská škola uzavřená. V jiných dnech je to finančně příliš nákladné.
Mateřská škola je dostatečně vybavená hračkami i pomůckami. Příspěvek jsme letos obdrželi i od OÚ Staré
Smrkovice /3.000 Kč/ a Šaplava /3.000 Kč/. Během roku získáváme i sponzory, kteří nám přispívají
finančními částkami na obnovu vybavení, na organizování naší dlouholeté cykloakce „Ohnišťanský pedál“.
Zápis dětí do Mateřské školy v Ohnišťanech na školní rok 2011/2012 bude probíhat v měsíci dubnu.
Rodiče nás mohou navštívit každý pracovní den od 7,00 hodin do 15,30 hodin. Všichni zaměstnanci mateřské školy Vám přejí hodně zdraví, lásky, pohody i radosti v Novém roce 2011. Ředitelka školy Tučková
Ilona
a i samotné zvony mají trhliny, jejich srdce nejsou
v pořádku a zvonové stolice potřebují nové
zvonové závěsy. Náklady na tyto opravy daleko
převyšují finanční možnosti obecního rozpočtu.

Ohnišťanské zvony.
Povídání pro toho, kdo nemá
internet.
Budova ohnišťanského kostela
měla mnoho podob, mnohokrát
vyhořela a dnešní podobu
dostala až po požáru v roce
1804. Přesto se zachoval zvon,
který má rok odlití 1489. Z restaurátorského
záměru a prohlídce zvonice a ověření stavu zvonů
v roce 2003 bylo konstatováno, že k oběma
starým zvonům byl v roce 1929 dodán nový zvon.
Ten však byl v roce 1942 rekvírován – zabaven.
Ano, na toto se pamatuji, i když jsem tehdy byla
osm let stará. Bylo to za 2. světové války a občané
i obce museli odevzdat všechny kovové předměty
na výrobu zbraní. Den, kdy se z věže sundával
zvon, byl pro Ohnišťany velmi smutný a sešli se
u toho všichni obyvatelé obce. Nejdřív zvony
dlouho a smutně zvonily. Potom se zvon spouštěl
na provazech z věže kostela,za hlasitého pláče
přihlížejících.
Starostou obce byl tehdy pan Josef Hanuš a ten se
snažil náladu a počínání lidí uklidňovat, ač sám
byl z toho nešťastný. Ale byl si vědom
přítomnosti Němců při této akci a situace byla
v onom válečném roce tak vypjatá a zlá, že
nemělo smysl těmto nařízením odporovat.
Zvon se na své místo ve věži už nikdy nevrátil
a tento prostor je stále prázdný.
Kromě toho je v samostatné nástavbě zavěšen
ještě „umíráček“ od Johanna Georga Kühnera
z roku 1782.
Dnes už hlas zvonů slyšet není, pouze zcela
vyjímečně. Smrt někoho se oznamuje zvukem
zvonu místním rozhlasem a je proto několik
důvodů. Tím prvořadým je to, že nemá kdo
zvonit. Mladé lidi to nezajímá a neumějí to. Starší
lidé už do věže nevylezou a ani to není bezpečné!
Věž a přístup do ní by nutně potřebovaly opravu

Kuchařské tradiční speciality v Královéhradeckém a Podkrkonošském kraji.
Krkonošské kyselo.
200g chlebového kvasu, 50g másla,10g sušených
nebo čerstvých hub, 1 cibule, 4
vejce, 1dl smetany, 500g
brambor, sůl, kmín, 1l vody.
Chlebový
kvas
zalijeme
vlažnou vodou, rozšleháme,
osolíme, přidáme kmín a vývar
z namočených hub, které současně přidáme. Toto
necháme zvolna asi půl hodiny vařit. Pak přidáme
drobně krájenou a na másle osmaženou cibuli
a osmažená ne moc hustě umíchaná vejce. Vše
zamícháme, přidáme smetanu a dochutíme,
nakonec přidáme nakrájené, ve slupce uvařené
brambory.
Bramborové placky.
500g brambor, hladká mouka, vejce, sůl, máslo,
povidla, sirob, moučkový cukr.
Brambory uvaříme ve slupce,
oloupeme
a nastrouháme
najemno.
Přidáme
vejce
a hladkou mouku. Vypracujeme
tužší těsto a rozdělíme na menší
kousky,
které
rozválíme
na placky. Na rozpálenou plotnu, nebo plotýnku,
kterou obalíme alobalem, pokládáme
tence
vyválené placky – nemastíme. Když se na placce
objeví hnědé flíčky, obrátíme ji. Když je placka
upečená, sundáme ji z plotýnky a omastíme
máslem, potřeme povidly, sirobem nebo
pocukrujeme moučkovým cukrem.
Těmto plackám jsme říkali „tenčice“, a nikdo je
neuměl udělat tak dobré, jako tetička Sedláčková.
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Ti jsou taky naši
František Müller .
O svém odchodu do ilegality na začátku 2. světové války vyprávěl pplk. v záloze a ohnišťanský hrdina
František Müller. Vzpomíná, jak koncem
František Müller
dubna 1939 se svým kamarádem Láďou
Zadrobílkem utíkali přes Ostravu. Jeden
vysloužilý vlakvedoucí jim dodal
železničářské uniformy a tak se dostali
do Bohumína, jako brzdaři nákladního
vlaku. Pokyn pro ně zněl – po levé straně
nádraží, po pravé volný terén, vystoupit
doprava, dostat se z prostoru nádraží,
obejít je a vrátit se do nádražní budovy
předním vchodem. Museli se naučit větu:
bilet do Krakova poproše -. Hned je
sebrala polská nádražní policie. Po různých úředních ceremoniích se dočkali i „biletu do Krakova“ a odtud
se po nějaké době dostal polským parníkem do Boulogne. Přespali v nějakém opuštěném kostele, dostali
chudou večeři a ještě chudší snídani, ale ráno se alespoň něco dělo. Po rozdělení na příslušníky pozemních
vojsk a letectva, letci směřovali do Paříže, kde byli zaregistrováni. Procházeli různými zdravotnickými
a psychotechnickými testy a pak Františka čekala Marseille a v ní cizinecká legie. Dne 1. října 1939 přišel
ke stíhací Groupe de chasse 1/5 a to nebyla ledajaká jednotka. Les Cigognes, jak zněl její bojový název,
proslula již v první světové válce, kdy ji velel slavný francouzský stíhač Guynemer. Byla nazvána peruť
elitním sborem francouzských letců, ale na její slavnou tradici navazovali a úspěšněji rozvíjeli naši letci.
Létalo se v té době na Curtissech H-75.
A tady nastala Františkova válečná anabáze! Němečtí nacisté a italští fašisté, však nebyli jediným
nepřítelem, s nímž se český letec v prvních měsících války setkal. Jeho osudový protivník byl skrytý,
neviditelný, zákeřný a jeho bojovou základnou byla zřejmě bažina kolem letiště El Ouini – moskyti. Dostal
chronickou tropickou malárii a to její nejhorší druh. Této nemoci se už nikdy nezbavil.
vzpomínky „Africký suvenýr“
Naši sousedé.
Severovýchodně od Ohnišťan leží vesnice Tereziny Dary. Tereziny Dary je velmi „mladá obec“. Datum
jejího založení se uvádí rok 1777. Založila ji císařovna Marie Terezie a pozemky osadníkům ponechala
zdarma. Toto období na počátku poslední čtvrtiny 18.století, kdy se takové obce zakládaly, se jmenovalo
raabizace. Byla to poddanská a pozemková reforma a jejím iniciátorem byl dvorní rada František Antonín
Raab a 24 inženýrů. Velké hospodářské dvory byly nahrazeny menšími zemědělským usedlostmi. Počet
těchto usedlostí v tomto období výrazně stoupl a přinesl sebou i požadované zvýšení zemědělské výroby.
V roce 1902 měla obec Tereziny Dary 246 obyvatel a 45 domů. Starostou byl v té době Jan Kloutvor
a radními byli Václav Novák a Jan
Kaska. Hostinští byli František
Kubišta a Josef Bydžovský. V obci byl
už tehdy sbor dobrovolných hasičů.
Jeho předsedou byl Jan Kaska
a jednatelem Josef Bydžovský. Sbor
měl tehdy 21 členů.
V současné době obec Tereziny Dary
patří státní správou pod obecní úřad
Lískovice. Má asi 60 obyvatel.
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Svaz důchodců v Ohnišťanech – shrnutí činnosti.
Na úvod bych chtěla poděkovat všem, kteří nám pomáhali připravovat a realizovat naše akce.
Jelikož akce jak v knihovně, tak pro svaz dělají skoro pořád ti samí – takže ještě jednou dík
a doufám, že vytrvají i v letošním roce.
V loňském roce jsme uspořádaly menší průvod čarodějnic – část se nás ustrojila, myslím, že
jsme se docela dobře pobavily.
Dále jsme měli akci k 90 letům knihovny a na závěr roku byla Vánoční výstava, která předčila
očekávání, protože ji navštívilo zhruba 630 lidí. Troufám si říci, že to už byl úspěch! Bylo to nejvíc lidí
od začátku výstav.
I v loňském roce pro nás připravily děti z mateřské školy už tradiční besídky, které jsou pěkné, a my se
na ně vždycky těšíme.
Naši členové byli na rekreaci a jezdilo se opět na výstavy do Lysé nad Labem. Zúčastnili se také adventní
výstavy v Nové Pace, kromě toho i v loňském roce jsme se pravidelně scházely každý druhý čtvrtek
v měsíci v Obecní knihovně.
Nyní bych Vás chtěla seznámit s předběžným plánem akcí na letošní rok. Kromě různých výletů do Lysé
a podobně, připravujeme na 9. dubna akci, zatím s pracovním názvem „Jarní tvoření s dětmi“. Zatím sháním
lidi, kteří umí nějaká řemesla a byli by ochotni je předvést, po případě s dětmi něco vyrobit. Zatím mám
přislíbenou účast – pletení z pediku, pletení košíků,výrobky ze sena, zdobení perníků. Kdo by nám chtěl
pomoci je vítán – uvítala bych i kontakt na nějaké řemeslníky. Další akce je Vánoční výstava, ale na tu
zatím je čas. Takže, každý kdo by nám chtěl pomoci při jarním tvoření je vítán – spojení na mne máte
na stránkách!
Ivana Syřišťová
Co věděly naše babičky a co jsme my zapomněli….
Z knihy rad pro všechny příležitosti spisovatelky Heleny Vrábkové Brejchové.
Kuří oka.
Dokážou znepříjemnit život měrou ukrutnou. Pokud člověk musí myslet na malé boty, palčivé puchýře
a nedej bože bodající kuří oka, má po výletě. S kuřími oky je potíž. Moje babička je trápila plátkem citronu
přiloženým na noc a opakovala to tak dlouho, dokud oko nezměklo a nedalo se vyloupnout. Také se traduje,
že není špatné vykoupat nohy v teplé slané vodě a potom kuří oka namazat medem. Nevím. Kuří oka
nemám. Kdybych je měla, budu se s nimi prát. Sázím boty, že vyhraju.
Křeče.
Zejména křeče lýtek může mít na svědomí nedostatek hořčíku ve vašem těle. Zkuste ho doplnit nejenom
ve formě tablet, ale občas si uvařte pelyněk či řebřiček. Budete i méně unaveni. Jezte banány, luštěniny,
fazolky, červené maso. Pokud máte křečové žíly, můžete mít problémy s křečemi v lýtkách spojené právě
s touto nemocí. Zkuste si na lýtka přikládat obklady z kyselého zelí, denně tak na hodinku. Konzumaci
kyselého zelí ale odložte, ta cévám nesvědčí.
Ischias.
Osobně jsem ho nikdy neměla, ale musí to být opravdová hrůza. Dobře pamatuji na naříkající babičku, která
ischiasem velmi trpěla a tak se snažila proti němu alespoň bojovat. Říkávala: „ Jo, ten jak člověk dostane,
tak se ho nikdy nezbaví úplně, náchylnost je pořád.“ Babička tvrdila, že záda chtějí teplo. A tak si je chránila
teplým kožešinovým pásem, když chodila v zimě na dvůr. Také se často koupala ve vodě s odvarem
přesličky a kopřivy. Na záda přikládala kostivalové obklady a mazala si je kostivalovou mastí. Dnes půjdete
s bolestí v zádech jistě k lékaři, který má v ruce mnoho způsobů, jak vám ulevit. Vzpomeňte přitom na naše
předky, jak se s chorobou museli vypořádat oni a občas si nějakou tu koupel také dopřejte. Když nic jiného,
alespoň budete příjemně relaxovat.
Vysvětlení k článku ve Zpravodaji č.4,str.6 – Ti jsou taky naši: Zuzana Bydžovská.
V článku jsem psala o dědečkovi paní Zuzany panu Jaroslavu Bydžovském, že byl popraven na táborském
popravišti. Myslila jsem tím popraviště koncentračního tábora, ale vyznělo to, jako by byl popraven
na popravišti města Tábora. Tam však zemřel švagr pana Bydžovského pan Alois Jandera.
Tímto se omlouvám rodinám Bydžovských, Janderově, Müllerově a Vysučkově, za nesprávnou formulaci
slova.
Štraufová
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Ohnišťanský fotbal
III. třída – hodnocení podzimní části sezony 2010/2011
Do ročníku 2010/2011 jsme jako nováček vstupovali s cílen pohybovat se v klidném středu tabulky. Bohužel
chronické zdravotní problémy některých hráčů a přístup některých fotbalistů nás posunul tam, kde jsme! Přesto si
myslím, že pokud se někteří kluci dají zdravotně do pořádku a někteří začnou fotbalu dávat trochu více času,
nebudeme mít v žádném případě sestupové starosti! Nikoho z hráčů nebudu vyzdvihovat, ani hanit, protože každý asi
v, co fotbalu dal a co je potřeba zlepšit.
Zimní přípravu jsme zahájili 12.1. v hale v Novém Bydžově, kde budeme pokračovat každou středu až do 8.3.2011.
Opět se zúčastníme také zimní ligy na umělé trávě v Chudonicích, kde našimi soupeři budou týmy Myštěves,
Skřivany, Hlušice a dorost RMSK. Turnaj pro nás začíná 4.2. derby se Skřivany. Turnaj by měl končit 20.3., zápasem
o umístění. Podrobný los najdete na www.tjohnistany.tode.cz.
V plánu je také soustředění ve Stráži pod Ralskem, které by mělo probíhat ve dnech od středy 16. 2. Do neděle
20.2.2011.
Mistrovská část sezony by měla začít 26.3. domácím zápasem s Malšovou Lhotou.
Všechny důležité informace najdete na webu místního klubu www.tjohnistany.tode.cz, které nám perfektně spravuje
Ladislav Šoltys ml.
Na závěr bych chtěl poděkovat předchozímu výkonnému výboru za perfektně odvedenou práci za minulé období a
zároveň popřát tomu novému přinejmenším stejně úspěšnou činnost!!!!

Výsledky podzimní části III. Třídy 2010/2011
Ohnišťany
Malšova
Ohnišťany
Kobylice B
Ohnišťany
Starý Bydžov
Ohnišťany
Černilov B
Ohnišťany
Ohnišťany
Urbanice
Ohnišťany
Dobřenice
Sendražice

Sendražice
LhotaOhnišťany
Skřivany
Ohnišťany
Nový Bydžov C
Ohnišťany
Lovčice
Ohnišťany
Lhota pod Libčany
Nové Město
Ohnišťany
Libřice
Ohnišťany
Ohnišťany

2:3
3:1
4:1
3:2
3:3
4:2
1:5
3:0
2:2
0:0
3:4
1:0
3:2
6:1

(2:1)
(1:1)
(1:0)
(2:1)
(3:0)
(0:0)
(1:0)
(2:0)
(1:2)

Šoltys, Koubek
Šulc
Šulc, Šoltys, Matějka, Koubek
Šulc, Šoltys
vlastní, Šoltys 2x
Šoltys 2x
Matějka

(1:1)
(0:0)
(1:1)
(2:0)

Sehnal, Bezvoda L., Vrba, Koubek
Matějka
Matějka, Šulc
Matějka

Sehnal, Bezvoda M.

Tabulka III. Třídy po podzimní části
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Lovčice A
Kobylice B
Sendražice
N. Bydžov C
Urbanice
Malš. Lhota A
Skřivany
Černilov B
Libřice
Dobřenice
Ohnišťany
Nové Město
Lhota p. L. B
Starý Bydžov

Záp
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

+
11
9
9
8
5
6
5
5
3
4
3
3
2
3

0
3
4
3
5
4
1
3
3
4
1
3
3
5
2

0
1
2
1
5
7
6
6
7
9
8
8
7
9

Skóre
39:12
42:21
46:20
35:24
27:26
20:33
25:27
22:27
24:28
25:45
25:39
19:33
26:34
25:41

Body
36
31
30
29
19
19
18
18
13
13
12
12
11
11

Zdroj: Josef Šulc a web TJ Ohnišťany
Vydává Obecní úřad Ohnišťany. Zpracovali, napsali a vyfotografovali Štraufová L., Bucek Jan
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(Prav)
(15)
(10)
(9)
(8)
(-2)
(-2)
(-3)
(-3)
(-8)
(-8)
(-9)
(-9)
(-10)
(-9)

