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Vážení spoluobčané
Budete otvírat Ohnišťanský zpravodaj a tak mi dovolte, abych tomuto konání popřál
mnoho zdaru a všem nám abychom na jeho stránkách našli vţdy něco zajímavého a
inspirujícího. Naše obec se nijak nevymyká podobným malým obcím v rámci okresu.
Blíţí se konec roku, vhodný čas na to zpomalit a přemýšlet. Mít radost z toho co se
povedlo a váţit si toho. Letošní rok byl velmi úspěšný především, co se týká
uskutečněných akcí, ale uvedené skutečnosti se netýkají pouze jednoho roku. Uvedu
ve zkratce několik příkladů:
Máme veřejný internet a CZECH POINT, zakoupili jsme přenosnou zvukovou
aparaturu, byla opravena hasičská nádrţ, dále byla opravena čelní zeď hřbitova,
přispěli jsme na zakoupení lavic na fotbalové hřiště, provedli úpravu čekárny ČD,
nechali zbudovat novou lávku u hřiště, upravit prostor u „LÍPY SVOBODY“,
provedli převedení hřbitova do majetku obce, a jeho celkovou úpravu: Opravu hrobky, celkovou
elektrifikaci, zavedení vody, zbudování zámkové dlaţby, vysázení zeleně a opravu sochy na hřbitově. Dále
byla provedena celková úprava terénu za obecním úřadem včetně nového oplocení, vybudováno dětské
hřiště na návsi, opravena čekárna BUS včetně vymalování, dobudováno odpočívadlo v rámci cyklostezek
okres Hradec Králové. Dále byly provedeny opravy v MŠ a to pískoviště, nový plot a chodník.
V neposlední řadě byl na základě referenda, které proběhlo 28.2. - 1.3. 2008 zakoupen Hostinec „U ČESKÉ
KORUNY“ o který se snaţíme starat tak, aby dobře slouţil občanům. Byla provedena oprava
elektroinstalace, nové obklady stěn, osvětlení a renovace parket na sále, vybavena kuchyň novými spotřebiči
a nádobím, opravena kuchyňská linka, zakoupeno čerpadlo a vyčerpána voda ze sklepa, provedena oprava
stolů do salónku a zakoupeny nové ţidle, proveden celkový úklid prostor. Jsem přesvědčen, ţe po těchto
úpravách bude hostinec hojně navštěvován. Dále si myslím, ţe o výchovu dětí a mládeţe se v naší obci
starají dobře fungující spolky a zde je třeba ocenit práci všech lidí, kteří pracují s mládeţí a věnují jim svůj
volný čas. Obzvláště v dnešní uspěchané době je to zásluţný a spoustou lidí nedoceněný čin.
Váţení spoluobčané.
Celý prosinec je hezkým vánočním měsícem. Vánoce na nás dýchají na kaţdém kroku a spolu s blíţícím se
Štědrým dnem silněji a silněji. Dovolte mi popřát hezkých klidných a ničím nerušených svátků vánočních.
Do roku 2010 hodně zdraví, štěstí a úsměvů. To proto, ţe s úsměvem jde všechno líp.
Milan Pešta, starosta obce

Přinášíme několik záběrů z uskutečněných akcí
Autobusová zastávka
Lípa svobody

Odpočívadlo
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Hrobka v noci

Hřbitov

Dětské hřiště

Voda na hřbitově

Nový mostek u zastávky ČD

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Společenská rubrika
Obecní úřad v Ohnišťanech, zastoupený paní
Štefanovou
a
paní
Šulcovou, přeje svým
občanům k jejich ţivotním výročím a to 70, 75
a 80 narozeninám jménem celého zastupitelstva. V roce 2009 s přáním všeho nejlepšího
navštívily paní Růţenu Havelkovou, Marii
Dědkovou, Františka Riegela, Hanu Novotnou,
Jarušku Syřišťovou, Lidmilu Štraufovou, Jiřinu
Šubrtovou a Alenu Kuntovou.
Paní Štefanová připravila různé zajímavé údaje,
které Vám předkládáme.
V obci Ohnišťany ţije 254 obyvatel starších
osmnácti let a 48 dětí.
Je zde 124 ţen a 130 muţů.
Celkový věk našich občanů je 12.415 let, to
znamená, ţe průměrný věk je 49 let.
Ze 48 dětí je 26 děvčat a 22 chlapců.
Celkový věk dětí je 372 let, to znamená, ţe
průměrný věk dětí je zaokrouhleně 8 let.
Z celkových výpočtů nám tedy vzchází průměrný
věk v naší obci a ten činí 42 let.

Rozdělení ţen a
Ţeny
Muţi
celkem
muţů dle věku
18-30 let
20
34
54
31-50 let
36
45
81
51-70 let
42
39
81
71-99 let
26
12
38
Celkem
124
130
254
Nejstarší občané
Kunt Jaroslav
89
Bydţovská Růţena 89
Volný Václav
88
Janderová Milada
87
Nejčastěji používaná jména v naší obci
Václav
13
Marie
15
Petr
12
Hana
15
Josef
10
Jana
7
Jan
10
Anna
6
František 9
Zdeňka
5
Jiří
8
Monika
4
Petra
4
Kateřina 4
V roce 2009 se narodili:
Jaroslav Imlauf
Filip Petráček
V roce 2009 zemřeli:
6.března - pan Bucek Jan č.p.48
4.září - pan Syřiště František č.p.35
8. října - paní Bucková Emilie č.p. 48
27. listopadu – paní Jeţková Boţena č.p. 15

Nastal čas adventní ….
Doba vánoční začíná adventem. Slovo advent znamená příchod
a je dobou očekávání příchodu Spasitele na svět. Tato přípravná
doba na vánoce zahrnuje prvé čtyři neděle před Štědrým dnem. Je
to doba postní a platí v ní zásady střídmosti, intenzivního
rozjímání a pokory.
Řečeno dnešními slovy – advent je dobou, kdy kaţdý má očistit
své tělo i duši. Je to druh určité diety – tělesné i duševní – tím se
ale dnes nikdo moc nezabývá. Ani v této předvánoční době! Naopak!
Nakupuje se, aby bylo na svátky hodně jídla, nakupují se dary a na půst
a střídmost se moc nemyslí.Adventní doba končí štědrovečerní večeří. A
druhý den přichází Boţí hod vánoční – den narození Jeţíška.
Tyto dny jsou provázené řadou lidových zvyků, z nichţ některé se ještě dodrţují. Najdou se domácnosti, kde se
rozkrojí jablko a hledá se hvězdička v jaderníku, kde se pouštějí ořechové skořápky se svíčkami po vodě, kde
se sleduje počet osob u štědrovečerního stolu, aby nebyl lichý, nebo kde je v blízkosti vánočního stromku
betlém. Málokde se uţ zpívají vánoční koledy a málokdo vyrazí na půlnoční poboţnost. Škoda, ţe toto vše se
dnes uţ dodrţuje velmi málo! Vţdyť vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce! Lidé si jsou velice blízcí a i ty
nejtvrdší povahy měknou. Kouzlo vánoc pomůţe zapomenout alespoň na chvíli na různé problémy,
nepříjemnosti a starosti. Mnohou aroganci nahradí v tomto čase vlídnost, ochota naslouchat druhému a také mu
pomoci, potřebuje-li to a máme-li moţnost pomáhat. Snad kaţdý se snaţí být lepším, neţ byl dosud, lidské
srdce se v těle ozve v tom nejlepším tónu a nezbývá neţ popřát – Pokoj lidem dobré vůle!
Lidové pranostiky na prosinec:
1.12.
Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.
2.12.
O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře. Po svaté Baruši střez nos i uši!
Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude příští rok hodně trávy.
6.12.
Na svatého Mikuláše už je zima celá naše.
Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
13.12. Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí a len.
16.12. O svaté Albíně schovej se do síně!
23.12. Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.
24.12. Na Adama Evu čekejte oblevu. Jitro jasné a obloha čistá, úroda
hojná příští rok jistá.
Na Štědrý večer hvězdičky, ponesou vajíčka slepičky.
25.12. Lepší vánoce třeskuté než tekuté. Zelené vánoce, bílé velikonoce.
Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.
26.12. Pak-li na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno se špatně urodí.
28.12. Máme-li na Mláďátka pěkné počasí, zvedou se příští rok brambory
31.12. Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.
Obecní úřad Ohnišťany upozorňuje, ţe úřední hodiny
pro veřejnost jsou kaţdou středu.
V prosinci aţ březnu od 19,00 hodin do 21,00 hodin a
v dubnu aţ listopadu od 20,00 hodin do 21,00 hodin.
Obecní úřad také sděluje, ţe Veřejná zasedání obecního
zastupitelstva se konala:
21. zastupitelstvo
11.2.2009
22.zastupitelstvo
15.4.2009
23.zastupitelstvo
27.5.2009
24.zastupitelstvo
26.8.2009
25.zastupitelstvo
14.10.2009
Na kaţdé zasedání jsou občané zváni místním
rozhlasem. Obecní zastupitelstvo uvítá kaţdého, kdo se
tohoto zasedání zúčastní!
Zápisy všech zasedání najdete na www.ohnistany.cz

Kdy budou?
Mikulášská besídka v Obecní hospodě 6.12. v 15:30
Besídka školky pro děti a rodiče (v MŠ)
15.12.
Besídka školky pro důchodce (v MŠ)
16.12. v 9:30
Besídka školky pro bývalé žáky (v MŠ) odpol. 17. 12.
Půlnoční mše v místním kostele
24. 12. 09 - 21:30
Koncert Tříkrálový v místním kostele 7.1.09 – 16:30
Ples sportovců v Obecní hospodě
22.1.2010
Ples hasičů Šaplava v Obecní hospodě
5. 2. 2010
Ples hasičů Ohnišťany v Obecní hospodě
27.2.2010
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Obecní knihovna.
Obecní knihovna sídlí v budově spolu s Obecním úřadem a poštou. Místnost byla v roce 2003 zrekonstruována
– dříve se zde nacházela pošta a telefonní ústředna. Díky dobré spolupráci
s Obecním úřadem byla vybavena nábytkem a z části byl obnoven kniţní fond.
V knihovně je počítač s veřejně přístupným internetem – pro veřejnost zdarma.
Celý provoz knihovny včetně nákupu nových knih plně hradí Obecní úřad. Na
obnovu kniţního fondu dostáváme kaţdý rok částku 5.000 Kč. Nakupujeme hlavně
knihy, které potřebují děti do školy – povinná četba. Dále v knihovně funguje
výměnný soubor, coţ znamená, ţe 1x za čtvrt roku nám přivezou knihy ze
střediskové knihovny Smidary. Do knihovny dochází zhruba 30 čtenářů. Minulý rok si vypůjčili 1.212 kníţek.
I přesto naše knihovna také pociťuje úbytek čtenářů s nástupem počítačů a internetu, zvláště u mladší generace.
Kdyţ mi byla dána moţnost napsat pár řádků, mám prosbu! Příští rok, tedy v roce 2010, bude naše knihovna
fungovat 90 let – nepřetrţitě, chtěla bych shromáţdit všechen dostupný materiál – fotky, písemnosti,
vzpomínky. Pokusila bych se udělat malou výstavku a připomenout historii i knihovníky, kteří v knihovně byli.
Kdyby někdo něco měl, prosím, přineste mi to do knihovny, nebo mě dejte vědět a já ráda přijdu za Vámi!
Předem všem děkuji!
Ivana Syřišťová
dětské kníţky a leporela a dozvěděly se, jak si mohou vypůjčit knihu i domů.
Podzimní období si zpestřujeme vycházkami do přírody a pozorováním, jak se vše kolem nás mění. Připravili jsme pro rodiče „Podzimní tvořivou dílnu“,
při které si mohou děti se svými rodiči vyrobit
několik zajímavých dekorací s podzimní tématikou.
Rodiče mají o dílny zájem. Patří k nim i dílny vánoční, jarní nebo velikonoční.
V měsíci listopadu nás čeká ještě návštěva ZŠ v Novém Bydţově, kde si prohlédneme terária se zajímavými zvířátky a akvária s rybičkami. Nejvíce se ovšem budeme těšit na adventní čas, na posezení
s rodiči, s důchodci i s bývalými předškoláky u vánočního stromečku a na příchod Mikuláše s andělem.
Čerta většinou nechává doma, neboť u nás
ve školce jsou jen samé hodné děti. Mikuláš na děti nikdy nezapomene a přinese
dětem dárečky. My
mu za ně zatancujeme a zazpíváme.
Vánoční svátky a nový rok jiţ kaţdý stráví v kruhu rodinném,
mateřská škola je
v tomto čase uzavřena a to od
24.12.2009 do 3.1.
2010. Provoz bude opět zahájen 4.1.2010.
Ilona Tučková – ředitelka MŠ

Mateřská škola.
Mateřská škola v Ohnišťanech zahájila letošní školní
rok 1. Září s počtem 21 dě-tí. Mateřskou školu
navštěvují děti od 2 do 6 let. Výchovně vzdělávací
činnost probíhá podle Školního vzdělávacího
programu s názvem „Čas her a poznávání“. Děti si
ve školce hrají a poznávají svět pod vedením
kvalifikovaných pedagogických pracovnic s dlouholetou pedagogickou praxí – paní ředitelkou Ilonou
Tučkovou a paní učitelkou Janou Štanclovou.
Vedoucí školní kuchyně a zároveň kuchařkou je paní
Miloslava Bydţovská a školnicí je od dubna tohoto
roku paní Kateřina Vraštilová.
V době letních prázdnin, kdy byla mateřská škola
uzavřená, jsme zlepšovali vnitřní prostředí i okolí
školy pro naše děti. Byla provedena oprava podlah
v budově a poloţeny nové koberce. Ve spolupráci
s obecním úřadem jsme provedli rekonstrukci školní
zahrady. Bylo opraveno pískoviště a betonové plochy pro hru dětí, došlo k výměně plotu okolo celé
zahrady a dokončeno oplocení ve spodní části zahrady, provedena drenáţ kolem zadní části budovy,
opravena vstupní vrátka a chodník. Za pomoci rodičů byly upraveny plochy pod kolotočem i průlezkami.
S dětmi navštěvujeme různá kulturní zařízení, jako je
Jiráskovo divadlo v Novém Bydţově. V říjnu jsme
zde měli moţnost shlédnout pohádku „Ferda
Mravenec v cizích sluţbách“. Někdy nám přijedou
zahrát i herci z divadla „Drak“ z Hradce Králové a
pan Jung se svým loutkovým divadlem. Pravidelně,
jako kaţdý rok v měsíci říjnu, jsme navštívili místní
knihovnu, kde nás knihovnice paní Syřišťová mile
přivítala a věnovala nám svůj čas. Děti si prohlédly
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Svaz důchodců České republiky – Ohnišťany.
Akce, které jsme pořádali, jsou všeobecně známé, tak
se zmíním pouze v krátkosti. Pořádali jsme zájezdy
jak vlakem, tak autobusem, dále to byly výstavy,
čarodějnický slet. Další akce, která se stala tradicí,
jsou vánoční besídky v místní Mateřské škole. Děti si
pro nás připravují besídku a od nás dostanou drobné
dárky. Další akcí je pravidelný úklid prostranství
před pomníkem Padlých.
Tímto bych chtěla oslovit i další spoluobčany, kdyby
měl někdo zájem přijít mezi nás – členství není
podmínkou – rádi ho uvítáme! Členství je pro ty, kteří
chtějí vyuţívat rekreace, které pořádá SD-Praha, SDHradec Králové, členský příspěvek je 50 Kč na rok.
Veškeré informace týkající se Svazu důchodců nebo
posezení při kávě ve čtvrtek Vám ochotně podáme
kaţdý druhý čtvrtek v měsíci nebo ve středu v Obecní
knihovně. Na závěr bych tímto chtěla poděkovat
Obecnímu zastupitelstvu v čele s panem starostou!
Bez jeho pomoci, jak finanční tak i bezplatné uţívání
knihovny bychom sotva mohli existovat.
Ivana Syřišťová

Svaz důchodců byl oficiálně zaloţen k 1.1.2004.
Neoficiálně se sešlo pár lidí v říjnu 2003 s tím, ţe se
budou v Obecní knihovně scházet při odpolední kávě.
Od té doby se opravdu scházejí členové SD i
nečlenové pravidelně kaţdý druhý čtvrtek v měsíci
v Obecní knihovně. Obecní úřad nám vyšel vstříc a
umoţnil vyuţívat bezplatně prostory knihovny
k našim pravidelným schůzkám.

Hasiči včera a dnes
Hasičský sbor v Ohnišťanech funguje jiţ více neţ sto dvacet let. Za tuto dobu prošel
řadou modifikací, proţil období dobrá i zlá, stejně jako tomu je v běţném ţivotě.
Současnost by se dala zařadit spíše k období špatnému, i kdyţ v hasiččině je to
s pojmy dobra a zla tak trochu jinak. Takzvané „dobré“ časy hasičů, kdy jednotka
vyjíţdí k poţárům a různým neštěstím, jsou špatnými časy pro obyvatelstvo a
naopak.
Ubyly poţáry, ţijeme v klidné části kraje, kde není potřeba zasahovat u
dopravních nehod a víceméně se nám vyhýbají i ţivelné katastrofy, sbor tedy nevyvíjí zásahovou činnost, to
ovšem neznamená, ţe by přestal fungovat. Naší současnou aktivitou je snaha získat nové vybavení pro členy
výjezdové jednotky a připravit naše mladé členy pro zásahovou činnost, která by mohla být v budoucnu
potřeba.
V letošním roce své schopnosti naši hasiči ukázali ve třech zásazích. V Loučné Hoře při poţáru sušičky
dřeva, při poţáru na domácí půdě, kdy vzplanul seník na pozemku zemědělského druţstva a také při vznícení
lesa v Šaplavě.
Neustále je nutné zdokonalovat výzbroj a výstroj jednotky, proto by bylo dobré zaměřit se v budoucnosti na
získávání grantů a dotací, ze kterých by sbor mohl uhradit materiální vybavení jednotky a podpořit její činnost.
Je v našem zájmu, aby v Ohnišťanech byl funkční sbor, který bude chránit naše majetky před hříčkami osudu.
Nebo snad ne?
Mgr. David Snopko

Naši sousedé ….
Naše obec sousedí na jiţní straně s obcí Loučná Hora. Vzdálenost mezi nimi je
3 km.
V roce 1900 měla Loučná Hora 434 obyvatel. Starostou zde v té době byl
Josef Hušek. V obci byla dvoutřídní škola, řídícím učitelem byl v té době
František Hátle, učitelem Jan Lysa. V roce 1955 byla škola jiţ mimo svůj
provoz a obsadila ji armáda. Byla z ní učiněna malá posádka, kde bydleli
vojáci základní sluţby, kteří stavěli nový vojenský objekt v Nepolisech. Po
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dokončení stavby se tam přemístili a budova v Loučné Hoře zůstala opět prázdná. Asi v roce 2000 byla
zbořena a na jejím místě byl postaven nový moderní dům
s pečovatelskou sluţbou.
Hlavní stavební památkou je zde kostel svatého Jiří. Byl postaven
v letech 1778 – 1780. Je dřevěný, coţ je v našem kraji neobvyklé.
Při jeho stavbě nebylo pouţito jako stavebního materiálu nového
dřeva, coţ způsobilo v pozdější době mnoho potíţí.
Jiţ dlouhou dobu je kostel prázdný, není v něm provoz a stavebně
je ve velmi špatném stavu. Zachrání ho jedině důkladná a nákladná
oprava. Opodál kostela stojí rovněţ dřevěná zvonice a ta byla
postavena v první třetině 20. Století. Obě stavby i přes svůj
zchátralý stav tvoří velmi zajímavou, malebnou aţ krásnou
podívanou.
V roce 2009 má obec Loučná Hora 139 obyvatel.
zarteu, absolvoval praţskou konzervatoř a navštěFrantišek Smetana:
voval paříţskou Exile normale de musique.
Vedle bohaté sólistické činnosti hlavně s pianistkou
Dolly Urbánkovou, která od roku 1940 byla jeho
manţelkou, byl členem Českého noneta, Smetanova
tria, Československého kvarteta a Praţského tria.
Koncertoval v mnoha evropských zemích. V říjnu
1948 byl však za své styky se západními diplomaty
zatčen a odsouzen k půldruhému roku vězení.
Začátkem 60. let přijal nabídku jamajské vlády,
v roce 1966 odešel odtud do Spojených států, kde
působil jako univerzitní pedagog.
V 90. letech, kdy uţ byl vdovcem, se vrátil do naší
republiky. Nějaký čas se pohyboval v naší obci u
manţelů Buckových. V té době mu zdejší občané
Minulý měsíc, 25.11., uplynulo pět let ode dne, kdy
uspořádali slavné přivítání „domů“, on jim - na
zemřel František Smetana a pak byla v následných
oplátku – ve zdejším kostele připravil koncert, kde
dnech uloţena urna s jeho popelem na Ohnišťanském
účinkovali jeho dřívější kolegové a přátelé, v hudbě
hřbitově do rodinného hrobu rodiny Smetanovy.
světově známých jmen. Aby se toto mohlo
Narodil se v Ohnišťanech č.p.60 dne 8.5.1914 a měl
uskutečnit, musel dát nejdřív opravit kostelní
ještě další sourozence, bratry Josefa a Jaroslava a
varhany.
sestru Boţenu.
Potom si pro něj přijel kdosi z Prahy, příbuzní ze
Jeho otec velmi miloval hudbu a také ji provozoval.
Smetanovy rodiny a trvale ho odstěhovali k sobě.
Nebyl snad jediný hudební nástroj, na který by neKdyţ dnes stojíme u jeho hrobu na našem hřbitově a
dovedl hrát. Vedl k tomu všechny své děti a doma
představíme si, jakými cestami se jeho ţivot ubíral,
hodně muzicírovali. František jiţ v pěti letech se učil
zdá se aţ neskutečné a osudové, ţe se do své rodné
hrát na housle a v 10 letech je vyměnil za violonvsi vrátil. K svému odpočinku poslednímu!
cello. V listopadu 1929 hrál jiţ samostatně v Mo-

Co bylo tenkrát …?
Plinius:

Poněvadž nám není dopřáno
dlouhého žití zanechejme něco
po sobě jako svědectví,že jsme žili.

Víte, ţe roku 1900 při tehdejším sčítání lidu měli Staré Ohnišťany s osadou Nové Ohnišťany 723 obyvatel,
z toho bylo 345 muţů a 378 ţen? Domů bylo 124. Starostou Starých Ohnišťan byl František Pulec, radním
František Richtera. Místním starostou Nových Ohnišťan byl Josef Jůza.
V roce 1901 bylo uzavřeno 10 manţelství. Narodilo se 61 dětí, z toho 31 muţského a 30 ţenského pohlaví.
Tento rok zemřelo 26 občanů, z toho 8 muţů,8 ţen a 10 dětí. Nejstarší ţijící muţ měl 91 roků a ţena 87 roků.
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Škola byla zde trojtřídní. Řídícím učitelem byl Vincenc Mánek, učiteli byli Stanislav Štípek, J.Kňour
a industriální učitelkou byla Eleonora Khůnová. Počet ţáků 84, ţákyň 89, celkem 173. C.k. poštmistrovou byla
Marie Janoušková.
Ţivnostníci: hostinští – Josef Petřina, Josef Páv, Alois Khůn a V.Chmelík
kovář – Václav Jaroš
krejčí – Antonín a Rudolf Kvasničkovi
kupci – Anna Peřinová, Josef Páv, Alois Khůn a Václav Chmelík
obuvníci – František Můller, Josef Novotný
řezník – František Jirouch
truhlář – Antonín Hruška
Spolky:
Hospodářsko-čtenářská beseda, její starosta František Mejdr, jednatel P. Jan Rameš.
Spořitelní a záloţní spolek, starosta František Mejdr, pokladník P. Jan Rameš.
Sbor dobrovolných hasičů, předseda František Kosek, velitel Jan Hanuš, jednatel Alois
Khůn.

Z obecní kroniky
V obecní kronice dále zapsáno mimo jiné.
Rok 1900:
V tomto roce byla zaloţena Kampelička, která přijímala vklady a poskytovala půjčky v rozsahu úměrném ke
vkladům. Poněvadţ úroda byla toho roku dosti slabá, bylo ţadatelů dost o půjčku, ale vkladatelů málo.
Rok 1901:
Toho roku začala brzy zima, uţ v říjnu zamrzlo, ale beze sněhu.
Rok 1902:
16.1. a 30.3. byly veliké vichřice. Mnoho stromů bylo polámaných a střech potrhaných. Pak
následovalo příznivé jaro a i další dny. Byla velmi pěkná úroda, jaké nebylo pamětníka. Dne 31. Července
přišlo hrozné krupobití. Veškerá úroda v pruhu mezi Ohnišťany a Loučnou Horou byla zničená. A v noci 30.
Srpna přišlo nové krupobití a to zničilo zbylé brambory a řepu, jetele, otavy, ovoce. Poněvadţ téměř nikdo
nebyl pojištěn, stala se situace katastrofální. Nedávno zaloţená Kampelička byla ţádána o poskytnutí půjček,
ale neměla prostředků.
V tomto roce konečně došlo k dohodě o stavbě silnice k Oboře a Tereziným Darům.
Rok 1903:
Krásné ranné jaro,velice příznivé léto přineslo krásnou úrodu,která se nevešla do stodol,bylo proto mnoho
stohů. Následek byl pokles cen zemědělských výrobků. Tím po předešlém katastrofálním roce se občané
trochu zrestaurovali a bylo moţné v příštím roce něco podnikat.
Rok 1904:
Obecní plán podnikání byl velkolepý. Zřídit štětované cesty po návsi, vedle školy na Ohradu,
od č.p.47 dolů k č.p.38 a dále do kopečka vedle č.p.60 a 61, vedle sálu a farní stodoly na silnici stávající. Byla
uskutečněna jen stavba silnice škola – Ohrada. Ostatní znemoţnila bouře s krupobitím dne 21.6.. Opět zničena
úroda v těch místech, jako roku 1902. Po této katastrofě následovala druhá, veliké sucho, nouze o vodu, zem
puká, orat nelze, mnoho poţárů polních i lesních. Vyhořel domek č.p.45 – Trubač Václav a č.p.134 – Horák
Antonín.
1.7. se utopil Karel Kvasnička č.p.52,chlapec asi 4 – 5 letý.
Vlastníte živnostenský list? Podnikáte v určitém oboru?
Napište o své činnosti do Ohnišťanského zpravodaje, který vydává obecní úřad! Nabídněte své
služby občanům buď formou reklamy, nebo podrobnějším popisem své činnosti! Sdělte své dodací
lhůty na dodání svých prací, sdělte svá telefonní čísla či jinou formu možnosti kontaktů s Vámi!
Rádi vše uveřejníme a pomůžeme vám rozšířit okruh Vašich zákazníků!
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Odjezdy vlaků dle nového jízdního řádu ČD platného od 13. prosince 2009
(bez záruky)
Nejezdí

Odjezd
Ohnišťany

Smidary

Skřivany

So,Ne, Sv
Ne,Sv
So,Ne, Sv, vánoč. prázd., prázdniny

5:05
6:05
7:06
8:05
10:05
11:05
12:05
13:05
14:05
15:05
16:05
17:05
18:05
19:05
20:05
21:06

5:10
6:10
8:10
11:10
12:10
13:10
15:10
17:10
19:10
20:10
21:11

5:13
10:12
11:13
13:13
15:13
17:13
19:13
21:14

So,Ne, Sv

So,Ne, Sv
24, 31.12.
24,25, 31.12.
24,25, 31.12.
So,Ne, Sv, 21.12

Příjezd
Nový
Bydžov
5:16
6:15
7:16
8:15
10:15
11:16
12:15
13:16
14:15
15:16
16:15
17:16
18:15
19:16
20:15
21:18

Nejezdí
So,Ne, Sv, vánoč. prázdniny,
Ne, Sv, 26.12, 2.1
So,Ne, Sv
So,Ne, Sv

So,Ne, Sv
24, 31.12.
So,Ne, Sv, 31.12.
24,25, 31.12.
24,25, 31.12.

Odjezd
Ohnišťan
y
4:52
5:53
6:54
7:53
9:53
10:53
11:53
12:53
13:53
14:53
15:53
16:53
17:53
18:53
19:53
20:53

Příjezd
Ostroměř
4:57
5:58
6:59
7:58
9:58
10:58
11:58
12:58
13:58
14:58
15:58
16:58
17:58
18:58
19:58
20:58

Pozvání do Obecní hospody.
Jak jste jistě uţ slyšeli, v Ohnišťanech byla dne 25. listopadu otevřena po několikaměsíční přestávce místní
Obecní hospoda. Neţ k tomu došlo, musela zde být provedena řada stavebních a technických úprav, které si
celkový stav domu vyţádal.
Nájemcem provozovny je pan Pavel Kolč. Navštívili jsme ho a zeptali se na některé základní informace.
Které dny bude otevřeno?
„Středa, pátek, sobota, neděle, ale přizpůsobím se zájmu
zákazníků!“
Jaké pivo budete točit?
„Rebel a Votrok budou základní značky.“
Bude se moci u Vás host najíst?
„Ano, funkční bude minutková kuchyně v širším rozsahu.“
Jaké budete mít speciality?
„Především steakovou kuchyni.“
Budete zajišťovat i svatební hostiny?
„Samozřejmě, ale bez pečiva.“
Jaké akce zde plánujete?
„ Jednou aţ dvakrát měsíčně zde budou hrát rockové kapely,
k poslechu i tanci.“
Plánujete zde uspořádat Silvestrovský večer?
„Ano, sejde-li se dostatečně velká společnost. Je třeba si však předem objednat místenky. Vzhledem k tomu,
ţe je uţ prosinec měli by se zájemci o tento večer urychleně rozhodnout a přihlásit se. Jistě je kaţdému jasné,
ţe je uţ opravdu čas na zabezpečení tohoto večera i z naší strany.“
A jak se na celkový provoz připravujete?
„Připravuji se dle potřeby a okolností, jen kdyby se právě tak snaţili i naši dodavatelé. Nedostali jsme dosud
chladicí box a další vybavení. Budu se snaţit vytvořit zde příjemné prostředí, aby se naši hosté cítili u nás
dobře a je třeba, aby nám sdělili své poţadavky a my se jim mohli přizpůsobit. Doufám, ţe tak, jak se já těším
na ně, budou se oni vţdy těšit k nám! Budou vţdy vítáni!“

__________________________________________________________________
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Ohnišťanský fotbal v roce 2009
Sezonu 2008/2009 ukončil tým muţů, vedený trenérem Milanem Vlasatým, na 5. místě v Okresní soutěţi
4. B třídy a po podzimní části sezony 2009/2010 muţstvo přezimuje na vynikajícím 1.místě (viz tabulka a
níţe uvedené výsledky utkání).
Tabulka:
Výsledky – podzim 2009:
Ohnišťany - Lovčice B 2-0 (0-0),
branky: 2 Pavel Šoltys
Ohnišťany - Roudnice B 7-1 (3-0),
branky: 3 Pavel Šoltys, 2 Aleš Novotný Sváťa Kleňhar,
Josef Šulc
Lužec – Ohnišťany
1-3 (0-2),
branky: 2 Michal Bezvoda, Pavel Šoltys
Ohnišťany - Boharyně 0-0 (0-0)
Myštěves - Ohnišťany 1-3 (1-1),
branky: Filip Matějka, Pavel Šoltys, Josef Šulc
Ohnišťany - Kratonohy B 0-0 (0-0)
Syrovátka - Ohnišťany 3-3 (1-1),
branky: 2 Pavel Šoltys, Josef Šulc
Probluz - Ohnišťany
1-1 (0-1),
branka: Pavel Šoltys
Ohnišťany - Prasek B 5-0 (3-0),
branky: 3 Pavel Šoltys, Filip
Matějka, Josef Šulc
Libčany - Ohnišťany
0-1 (0-1),
branka: Michal Bezvoda
Ohnišťany - Převýšov B 2-1 (0-0),
branky: Pavel Šoltys, Josef Šulc
Stěžery - Ohnišťany
1-2 (0-1),
branky: Ondřej Koubek, Pavel Šoltys
Lovčice B - Ohnišťany 1-2 (0-1),
branky: Pavel Šoltys 2
Nejlepší střelec TJ Ohnišťany a také
celé soutěţe – Pavel Šoltys – 17
branek

1.Ohnišťany
2.Převýšov B
3.Syrovátka
4.Libčany B
5.Boharyně
6.Stěţery B
7.Roudnice B
8.Prasek B
9.Kratonohy B
10.Probluz B
11.Lovčice B
12.Myštěves B
13.Luţec

13
13
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
9
8
7
6
6
5
5
4
4
3
2
3

4 0
0 4
2 2
2 4
2 5
1 6
2 6
2 6
4 5
2 7
1 9
4 7
0 10

31:10
43:20
31:17
26:17
25:13
30:30
26:29
20:31
25:22
21:30
21:33
12:33
14:40

31
27
26
23
20
19
17
17
16
14
10
10
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Fotografie týmu 2009:
Horní řada: Filip Matějka, Josef Šulc, Miroslav Šoltys, Pavel Šoltys, Roman Mydlář, Miroslav Vojtíšek,
Trenér Milan Vlasatý
Dolní řada: Lukáš Bezvoda, Michal Bezvoda, Sváťa Kleňhar, Jiří Kmínek, Ondřej Bydţovský, Václav Vrba
Chybějící: Zdeněk Chalupa, Ondřej Koubek, Marcel Hlavatý, Jan Novotný, Aleš Novotný, Filip Gernat,
Jiří Syříště
Po několikaleté spolupráci v oblasti mládeţnických týmů byla ukončena vzájemná výpomoc s týmem
Sokola Červeněves a pro příští sezónu zakládáme nový mládeţnický tým v Ohnišťanech pod vedením
trenérů Jiřího Syřištěho a Filipa Gernata. Tímto chceme oslovit také rodiče a jejich ratolesti – nové zájemce,
kteří by se rádi zapojili do našeho nově vznikajícího muţstva ţáků.
Ve sportovním areálu se odehrávají utkání okresních soutěţí druţstva muţů (event. ţáků) a kaţdoročně se
zde konají další sportovní a kulturní akce jako dětský den, hasičské soutěţe, cyklistický závod Ohnišťanský
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pedál, turnaj v malé kopané, fotbalový turnaj starých gard atd. Na sportovní činnosti TJ Ohnišťany se
aktivně téţ podílí ţeny, které pravidelně provozují kondiční cvičení.
V roce 2009 jsme zahájili na místním fotbalovém areálu projekt instalace automatického zavlaţování
(částečně financováno díky získané dotaci od ČSTV), jehoţ dokončení nás čeká na jaře 2010. Zimní
příprava týmu muţů proběhne jako jiţ po několikáté v podobném stylu – v průběhu ledna, února a března –
příprava v hale v Novém Bydţově a účast v Novobydţovské zimní lize na umělé trávě v Chudonicích.
Mládeţnický tým plánuje přípravu v hale ZŠ Smidary a na zimních halových turnajích.
Děkujeme za podporu obci Ohnišťany , všem sponzorům a věrným fanouškům a zveme všechny naše
příznivce na jarní sezonu 2010, do které naši muţi vstoupí bez jediné poráţky z výborné a nadějné 1. pozice.
Vice o ohnišťanském fotbale na: www.ohnistany.cz - sekce fotbal a na: http://ofshk.cz
A na závěr citát, který neplatí pouze ve sportovní terminologii...
„PODSTATOU PROBLÉMU NENÍ TO, ŽE VÁS SRAZÍ K ZEMI,
ALE TO ZDA A JAK RYCHLE SE ZASE DOSTANETE NAHORU…“
(Kouč týmu amerického fotbalu)
TJ Ohnišťany, předseda oddílu Ing.Jiří Kmínek, MBA
Zveřejňujeme dopis, který nás potěšil:

________________________________________________________________
Vážení čtenáři,
dočetli jste Zpravodaj a moţná máte pocit zklamání, ţe jste v něm nenašli to, co jste očekávali. Ale, to my
nevíme a proto Vás prosíme, napište nebo řekněte nám, co byste chtěli v příštím vydání mít! Ptejte se nás na
věci, které Vás zajímají a my Vám na ně budeme odpovídat! Jen tak mohou vzniknout noviny, na které se
budete těšit a které budou můstkem mezi občany a obecním zastupitelstvem a ten můstek nás všechny dovede
k vzájemnému porozumění a spokojenému ţivotu v naší obci.
_____________________________________________________________________________________
Vydává Obecní úřad Ohnišťany. Zpracovali, napsali a vyfotografovali Štraufová L., Bucek J.
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