Ohnišťanský zpravodaj
obec.ohnistany@seznam.cz

Obecní noviny

Úspěšnost politických stran při volbách
do Poslanecké sněmovny v Ohnišťanech
32 hlasů
30 hlasů
21 hlasů
20 hlasů
16 hlasů
13 hlasů
9 hlasů
5 hlasů
2 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
1 hlas

č. 2 červen 2010

Kdy se konají?
12. ročník Ohnišťanského pedálu se jede
12. června 2010 start na hřišti v 9,30
hodin.

Česká strana sociálně demokratická
Občanská demokratická strana
Komunistická strana Čech a Moravy
Věci veřejné
TOP 09
Suverenita - blok Jany Bobošíkové,
Křesťanská a demokratická unie
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana svobodných občanů
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Volte Pravý Blok
Strana zelených

Obecní úřad Ohnišťany
sděluje, ţe Veřejná zasedání obecního
zastupitelstva se konala:
29. zasedání
- 24.3.2010
30. zasedání
- 28.4.2010
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

Pranostiky v červnu:
1.6. O svatém Fortunátu má kapka deště cenu dukátu.
Jasno-li o Boţím těle, dobrý rok čekejte směle
Kdyţ utíkají na Boţí tělo od oltářů sekáči, budou
sušit seno v pekáči.
8.6. Medardova kápě – čtyřicet dní kape.
Pláče-li Medard, i ječmen zapláče.
12.6. Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.
15.6. Pohoda na svatého Víta, to dobrota na ţita.
Svatý Vít dává trávě pít. Déšť na Víta – špatná
budou ţita.
21.6. Na svatého Aloise poseč louku, neboj se!
23.6. Na svatou Atropinu odpočívej jenom v stínu.
24.6. Na svatého Jana otvírá se létu brána. Déšť
na svatého Jana Křtitele, nenasbíráš ořechů do
věrtele. Před svatým Janem modli se o déšť, po něm
přijde bez říkání.
26.6. Svatý Jan Burian mlátí bez cepů.
27.6. Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá.
29.6. Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší,
urodí se hodně hub.
Je-li od Petra aţ do Vavřince parno, bývá v zimě
dlouho studeno.
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Společenská rubrika.
Obecní úřad v Ohnišťanech přeje
svým občanům k jejich ţivotnímu
výročí všechno nejlepší!
V měsíci dubnu oslavila 88.
narozeniny
paní Rosůlková Zdeňka.
V měsíci květnu oslavil
89.narozeniny
pan Volný Václav.
V měsíci červnu oslaví:
paní Šubrtová Jiřina 86 let
pan Mejdr Josef
75 let
paní Hanušová Vlastimila 82 let
paní Kuntová Marie 83 let
Hodně zdraví Vám všem, milí
oslavenci!

Svaz důchodců České republiky Ohnišťany.
Členové klubu důchodců opět dokázali, ţe
jejich činnost je nepřehlédnutelná a ţe bez
nich by to v Ohnišťanech opravdu nešlo.
Opět provedli úklid prostoru u pomníku
Padlých a plně se zapojili do přípravy oslav
zaloţení Obecní knihovny.
Patří jim za to velký dík!

Obecní knihovna.
Jak jistě dobře víte, dne 8. května 2010 oslavila
obecní knihovna své 90. narozeniny. A byla to oslava
důstojná! Je zbytečné o tom vyprávět, protoţe měl
kaţdý, koho to jen trochu zajímá, moţnost se této
oslavy účastnit. Sešlo se tam mnoho lidí a kaţdý tam
pro sebe něco zajímavého našel – kdo se toho
nezúčastnil, můţe jenom litovat!

Mateřská škola.
I do mateřské školy zavítalo jaro. Přišlo hned po tom,
co jsme se v maskách na maškarním reji za přítomnosti rodičů se zimou rozloučili. Rodiče nám
udělali velkou radost, neboť se i oni letos přestrojili
do masek. Zima nám přinesla hodně zimních radovánek na sněhu, ale protoţe byla hodně dlouhá,
nemohli jsme se dočkat, aţ se příroda kolem nás
zazelená.
Na konci měsíce března jsme pozvali rodiče i sourozence na „Jarní tvořivou dílnu“. A jelikoţ se blíţily
velikonoční svátky, nechybělo ani zdobení velikonočních kraslic a výroba jarní a velikonoční dekorace.
30. dubna jsme se oblékli jako „Malé čarodějničky“ a prolétli se vesnicí na košťatech. Nezapomněli jsme
přitom zahrát a zazpívat tradičně naši „Čarodějku na dvorku“. Sladká odměna nás neminula.
Na konci školního roku 2009/2010 nás čeká ještě školní výlet na zámek „Loučeň“, kde navštívíme bludiště
a zajedeme se podívat do nedaleké Z00 Chleby. Tajný výlet pořádáme pravidelně na MDD. Jediné, co vám
prozradíme je, ţe si vyzkoušíme, jak se jede na opravdovém koni.
Po cykloturistické akci, která se koná 12. června na hřišti v Ohnišťanech od 9,30 hodin a na kterou jsme vás
jiţ zvali v minulém čísle Zpravodaje, se rozloučíme s našimi předškoláky za přítomnosti rodičů přestrojeni
za klauny, tanečnice, krotile, zvířata a za vše, co k cirkusu patří.
No, a pak uţ jen …. HURÁ NA PRÁZDNINY !!!! Ve školce se sejdeme opět 1.září .
Co ještě nevíme …..
Svatováclavský dukát – je pamětní mince, která byla raţena od roku 1923. V první emisi bylo prvních
1000 kusů číslováno. Byl raţen v nominálech 1,5,10 dukátů. Navázal na raţbu českého dukátu. Dukát byl
raţen k 1000. výročí úmrtí sv. Václava. Svatováclavský dukát měl rovněţ symbolický význam – upomínat
na důleţitost pevnosti měny mladé Československé republiky, před podlehnutím smrtelnému zranění
z atentátu jeho podobu na nemocničním lůţku ještě schválil Alois Rašín,tehdejší ministr financí.
Kromě dukátů byly k výročí ještě raţena Zlatá a stříbrná výtěţková medaile a Zlatá a stříbrná medaile.
Výtvarnými autory návrhu jsou Jaroslav Benda a prof. Otakar Španiel.
Jednodukát zobrazuje sv. Václava a českého lva:
Průměr: 19,75 mm,hmotnost: 3,491 g, ryzost zlata 986/1000,okraj je jemně vroubkovaný.
Pětidukát zobrazuje sv. Václava na koni a českého lva:
Průměr: 34 mm, hmotnost: 17,455 g,ryzost zlata 986/1000,okraj je jemně vroubkovaný.
Desetidukát zobrazuje sv. Václava na koni a českého lva:
průměr: 42 mm, hmotnost: 34, 909 g, ryzost zlata 986/1000,okraj je jemně vroubkovaný.
Wikipedie, otevřená encyklopedie
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ţel, dílnu a střechu na stodole se zachránit
nepodařilo. Tímto bych chtěl všem, kteří se
na zásahu podíleli, poděkovat za jejich rychlou
reakci při poplachu a pomoc při hašení poţáru.
Necelý týden po tomto incidentu následovala
veselejší událost, kterou byl jiţ tradiční místní
hasičský ples. Jako kaţdý rok se plesu zúčastnil i
velký počet místních obyvatel i lidí z okolí.
K poslechu i tanci hrála oblíbená kapela Reflex,
která nás bavila celý večer. Nechyběla ani
tombola s hodnotnými cenami a ples se po všech
stránkách vydařil. A aby se nebavili pouze dospělí, tak dva týdny po hasičském plese naše
členky připravily Maškarní bál pro děti. Zde se
naopak vyřádili mladší návštěvníci, kteří si to
v různých maskách a při zajímavých soutěţích
pěkně uţili.
Na závěr této čtyřměsíční dekády se 30. dubna ve
spolupráci se sportovci uspořádalo na místním
hřišti pálení čarodějnic. Vypadalo to, ţe počasí
nám tuto akci zkazí, ale nakonec nám přálo štěstí a
bylo obstojně, takţe se akce vydařila!

Hasiči

V minulém vydání Ohnišťanského zpravodaje byl zhodnocen
minulý rok 2009. V tomto vydání
se ohlédnu za událostmi, jeţ jsou
spjaty
s Hasičským
sborem
za první čtyři měsíce tohoto roku.
Letošní zima nám dopřála neobvykle velkou
sněhovou nadílku. Ta komplikovala nejen dopravu, ale velké mnoţství sněhu na střechách ohroţovalo případným sesuvem zdraví či ţivoty lidí.
Proto na ţádost starosty pana Pešty členové ohnišťanského hasičského sboru odstraňovali několikrát sníh z budovy obecního úřadu, pošty, školky
a hasičského domu.
Byla také prověřena funkčnost výjezdové
jednotky a schopnost místních hasičů zasáhnout
při poţáru. Dne 21.února vypukl poţár v sousední
Šaplavě u p.Fučíka. Chytla zde dílna a poţár se
šířil velice rychle směrem k obytnému domu
a stodole. Náš sbor byl s technikou u poţáru první
– téměř o 10 minut dříve neţ profesionální hasiči
z Bydţova. Díky velmi rychlému příjezdu a
Ing.Chalupa Zdeněk
zásahu se poţár nerozšířil na obytný dům. Bohu_______________________________________________________________________________________
Ohnišťanský fotbal –jaro 2010
V průběhu ledna, února a března 2010 se náš tým muţů zúčastnil (v rámci zimní přípravy)
Novobydţovské zimní ligy, kde obsadil v celkovém hodnocení po vítězství nad účastníkem I.B třídy týmu
Hlušic konečné 16.místo. Tento výsledek není nijak lichotivým závěrem, ale vzhledem ke kvalitě soupeřů
(většinou z vyšších soutěţních tříd) jsme nedokázali dosáhnout na vyšší umístění, tak jako v minulých
letech, ale potěšit nás můţe alespoň skalp Milíčevsi a Hlušic.
Odehraná utkání Novobydţovské zimní ligy 2010:

Myštěves - Ohnišťany
Ohnišťany - Městec Králové
Milíčeves - Ohnišťany
N.Bydžov SD - Ohnišťany
Ohnišťany - Olympia HK jun.
Ohnišťany - Lázně Bělohrad
Ohnišťany - RMSK MD
Ohnišťany - Hlušice

4 : 1 (R.Koubek)
1 : 8 (M.Bezvoda)
2 : 4 (2 Šulc, Matějka, Pavel Šoltys)
6 : 2 (L.Bezvoda, Matějka)
2 : 4 (2 Pavel Šoltys)
1:10 (Pavel Šoltys)
2:11 (Pavel Šoltys,Rohlíček)
2:1
(2 M.Bezvoda)

Dále již obrátíme pozornost k mistrovským utkáním, kde níže uvádíme odehraná utkání a tabulku po
několika kolech jarní části:
3.dubna : Roudnice - Ohnišťany 2-5 (2-4) branky: 3 Pavel Šoltys,Michal Bezvoda, Matějka
10.dubna: Ohnišťany - Lužec
6-2 (1-0), branky: 4 Pavel Šoltys, Matějka, Šulc
17.dubna: Boharyně - Ohnišťany 3-1 (1-1), branka: Ondřej Koubek
24.dubna: Ohnišťany - Myštěves 3-2 (2-2), branky: 3 Pavel Šoltys
2.května : Kratonohy - Ohnišťany 3-2 (3-2), branky: 2 Pavel Šoltys (1PK)
8.května : Ohnišťany - Syrovátka 4-2 (2-1) branky: 2 Kleňhar, 2 Pavel Šoltys
22.května: Ohnišťany - Probluz
5:0 (2:0) branky: 3 Pavel Šoltys (1PK), 2 Šulc
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Aktuální tabulka k 24. 5. 2010:
1.Ohnišťany
2.Syrovátka
3.Převýšov B
4.Boharyně
5.Libčany B
6.Kratonohy B
7.Stěžery B
8.Prasek B
9.Roudnice B
10.Probluz B
11.Lužec
12.Myštěves B
13.Lovčice B

20
20
19
21
18
21
20
20
20
20
21
20
18

14
13
13
11
11
8
7
7
6
6
6
4
4

Zbývající mistrovská utkání
4
3
2
4
2
6
3
3
2
2
1
5
1

2
4
4
6
5
7
10
10
12
12
14
11
13

57:24
45:23
61:27
44:20
43:22
47:34
38:47
31:61
36:46
29:46
29:68
24:47
25:44

46
42
41
37
35
30
24
24
20
20
19
17
13

Neděle
Sobota
Neděle
Sobota

30. 5. 17:00
5. 6.17:00
13. 6. 17:00
19. 6. 17:00

Prasek B
Ohnišťany
Převýšov
Ohnišťany

-

Ohnišťany
Libčany B
B Ohnišťany
Stěžery B

Rádi bychom upozornili příznivce fotbalu, ţe činnost fotbalového oddílu nekončí posledním odehraným
mistrovským zápasem, ale jako jiţ kaţdoročně zveme všechny aktivní i neaktivní hráče (i neregistrované)
k tradičním turnajům, které se odehrají v našem sportovním areálu - malá kopaná O pohár starosty obce,
uskuteční se dne 26/6 a Turnaj starých gard, který proběhne 3/7. Tímto zveme hráče a týmy k včasnému
zaregistrování k výše uvedeným turnajům.
Dále chystáme pro naše příznivce překvapení – v rámci oslavy 30 let aktivní činnosti ohnišťanské kopané
jsme k nám na pouťové oslavy pozvali Tým internacionálů ČR, který by měl s našim muţstvem muţů sehrát
exhibiční utkání dne 7.srpna 2010. V Týmu internacionálů by se měli objevit takové fotbalové osobnosti
jako jsou Berger, Bittengel, Fiala, Hašek, Hruška, Chovanec, Kubík, Jarolím, Němeček, Rada, Vrabec a
další. Doufáme, ţe budeme mít příleţitost vidět tyto legendy naší fotbalové historie a věříme, ţe tento zápas
přiláká pozornost fanoušků fotbalu z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Více informací o ohnišťanském fotbale můţete nalézt na našich nových internetových stránkách
www.tjohnistany.tode.cz/, kde objevíte zprávy, jak ze ţhavé současnosti, tak i vzdálené minulosti. Jistě
bude zajímavé zabrousit do doby, kdy byl oddíl zakládán a procházel prvními krůčky, které jsou ilustrovány
dobovým referáty a fotografiemi. Tímto bychom chtěli také poděkovat tvůrcům a spolukomentátorům
našich webových stránek a budeme se těšit na vaše časté návštěvy, komentáře, glosy či případné
připomínky.
Ing.Jiří Kmínek, MBA
Ohnišťanský fotbal ve vzpomínkách Pavla Šperka.
V minulém čísle Zpravodaje jsme vytáhli na světlo vzpomínky z fotbalové sezóny 1984-1985. V sezóně
následující – 1985- 1986 – se našim hráčům v okresní soutěţi vůbec nedařilo.
Získali za 4 výhry, 5 remíz a 11 proher pouhých 13 bodů při skóre 33:44 a obsadili předposlední 10. místo
a za to se pochvala rozhodně neuděluje. Z dobových pramenů se dočteme, ţe příčinou neutěšeného stavu
byla špatná kondice, netrénovanost – 6 a méně hráčů na tréninku – pomalost a hlavně tragické
neproměňování vyloţených šancí. Stylový byl závěr soutěţe – prohra 1:9 v Kosičkách, kde jak jsme se
dočetli v referátu, byl „obraz hry bídný aţ prachbídný a vysvobozením z muk byl aţ závěrečný hvizd
rozhodčího“. O utkání v Hlušicích jsme se zase dozvěděli, ţe „ kdo z přítomných diváků měl zdravé oči
musel po něm vyhledat očního lékaře“. Stříleli jsme i kuriózní góly, neboť „hráč Ţalman nastřelil soupeři
právě ty partie, kde končí záda a od nich se míč dokutálel do sítě soupeře“. Střetnutí Kobylice – Ohnišťany
bylo zase na několik desítek minut přerušeno, neboť „podnapilí diváci ošklivými výrazy uráţeli sudího tak
naše hráče a ani vyvedení toho nejdivočejšího nezajistilo úplný klid a jen vítězství domácích zabránilo
inzultaci některých aktérů“.
A v zápase Ohnišťany – Hlušice se na hřišti „odehrávala doslova jatka, neboť sudí se neřídil pravidlem
chránit zdraví hráčů a hráčům z Hlušic dovolil skutečně vše. Naši se uchýlili k oplácení a vznikla nechutná
podívaná“. Nutno dodat, ţe 4 hráči Ohnišťan v zápase pro zranění nedohráli. V této sezoně se
v muţstvu objevovala tato jména: Štancl, Šmejc, Šulc, Matějka, Píša, Šperk P., Syřiště M., Pour, Náhůnek,
Havelka, Hnízdo, Kumaj, Picek, Bačo, Pastorek, Gernat, bratři Ţalmanové, hrající trenér Ladislav Šoltys ….
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To ţáci v té době předváděli pod vedením Lad. Hlavatého jinou podívanou, byli krůček od postupu do vyšší
třídy a skončili druzí. Vstřelili 70 branek – nejlepší Lachman 35 branek - , v muţstvu zářili Křovina, Pavel
Šoltys, Jiří Kmínek,Martin Kmínek, Mirek Šoltys, Petr Šoltys, Vrba V., Petr a Marcel Hlavatí, atd.. Některá
jména jsou zapomenuta, jiná běhají po našem hřišti dodnes.
Ale abychom jen nehaněli – na závěr sezóny získali pohár za vítězství na turnaji aţ v daleké Dubnici
pod Ralskem, na severu Čech. Bylo to tehdy velké překvapení, neboť naše „partička“ si jezdila na podobné
turnaje většinou pro poslední místa. Tentokrát však porazili nejprve domácí Dubnici 2:1, pak jsme prohráli
s muţstvem Jablonného 1:4 a v závěrečném zápase „o všechno“ porazili Osečnou brankou Gernata 1:0.
Turnaj byl pak vyrovnaný, ţe v případě prohry byli bychom opět poslední, ale naši hoši v sobě našli tolik
vůle, ţe mohli pohár naplnit kořalkou i pivem a oslava byla velkolepá! Byla to předzvěst lepší příští sezóny?
Ale o tom zase snad v dalším vydání Zpravodaje!
Tak, sportu zdar a fotbalu zvlášť a nezapomeňte chodit fandit následníkům hráčů, o kterých byla řeč a kteří
byli doslova „pionýry“ ohnišťanské kopané.
Co bylo tenkrát …?
Z obecní kroniky. V obecní kronice dále zapsáno mimo jiné:
Rok 1911:
23. dubna zdejší p.farář Jan Rameš bylo přeloţen do Smidar jako vikář a sem přišel administrátor ze Smidar
Josef Červenka. P. Rameš získal si zde velkou oblibu, coţ se projevilo při jeho loučení. On,výborný kazatel,
při kázání na rozloučenou sám plakal a mezi kolaturníky nebylo suchého oka. Doprovodný průvod s hudbou
a krojovanými jezdci na koních, provodil p. faráře na Kamenec. Zde opět uvítal p. faráře P. Červenku.
Ve škole byl vystaven Třebechovický betlém.
25. dubna 1911 vyhořel Hoření konec – č.p. 34,č.p.52,č.p.53 a č.p.54.
Dne 9. října 1911 vyhořel Václav Špalek č.p.116.
Došlo k prodeji velkostatku a Podlesí. Koupil ho od Edmunda Kadlíka za 90.000 K Felix Czizek ze
Smidaichu. Za důvod prodeje Kadlíkem se uváděla váţná známost mladého Kadlíka s dcerou nájemce
Soběslava, coţ otec Kadlík nechtěl dovolit. Syn se oţenil dle svého rozhodnutí a v Praze si zřídil realitní
kancelář. Otec Kadlík odešel se svou kuchařkou Barborou Oborníkovou do Vídně.
Rok 1912:
Roku 1912 při drenáţování polí velkostatku na Strahovech, byly vykopány dvě kostry skrčenců, polohou
sever – jih. Jedna lebka, asi ţeny, byla objata bronzovým drátem, na krku druhé kostry téţ bronzový drát
s jantarovým přívěskem, na prstě zlatý hadový prsten. Správa panství nepřipustila ohledání znalcem.
Dne 12.srpna vyhořel Václav Gabriel č.p.123 a za pár dnů nato ve Starých Smrkovicích mlýn.
Rok 1914:
Dne 26. července 1914 vypovědělo Rakousko Srbsku válku a nařídílo mobilizaci. K 31. prosinci 1914 bylo
ze zdejší obce ve vojsku 114 muţů.
Dne 20. srpna 1914 zemřel papeţ Pius X.
Roku 1915:
Od 22. srpna 1915 zavedeny potravinové lístky, byly nařízeny povinné dodávky, zabavovali se koně,
na výrobu zbraní byly nařízeny sbírky barevných kovů. Měly to být i mladší zvony.
Dne 18. listopadu 1915 vyhořel Odvárko Karel č.p. 7 a Chmelík č.p.8.
Co věděly naše babičky a co jsme my zapomněli.
Z knihy rad pro všechny příleţitosti spisovatelky Heleny Vrábkové-Brejchové.
Bříza.
Máte-li potíţe s ledvinami, nohy vám otékají jako báně a jste-li takoví nějací jako odulí, zkuste listy z tohoto
krásného stromu. Jednou denně odvar z březových listů bude působit náramně močopudně, vaše ledviny se
probudí a pročistí. Umyjte si hlavu březovým šamponem a na oheň přiloţte březové dříví. Bude hořet
i mokré. A nezapomeňte – v březovém háji roste nejvíce křemenáčů!
Buk.
Kdyţ se narodí kluk, často se říkává, ţe je to kluk jako buk. No, kvůli rýmu to nebude. Buk, to je pevnost.
Jistota, buk něco vydrţí. Cítíte se unaveni? Zajděte do lesa, rozbalte pod bukem svačinu, přečtěte si tam
kníţku, povyprávějte a vrátíte se jako nový člověk. Buk vám dá svou sílu. A rád.
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Bolest.
Trpíte častými bolestmi hlavy? Uvařte si překapanou silnou kávu do menšího hrnečku, nechte vychladnout,
neslaďte a nakapejte si do ní šťávu z citronu. Nemyslete na chuť a pomalu vypijte. Nepomohlo? Přiloţte si
na čelo slupky ze salátových okurek nebo kolečka citronu, lehněte si v klidu na postel a odpočívejte. Ještě to
není ono? Zdvihněte ukazovák a vţdy půl minuty mačkejte kořen nosu, v pauze zvolna dýchejte. Jestli vás
bolest nepřešla, já rezignuji! Vy si jděte pro prášek!
www.motto.cz.
Miroslav Šperk.
Nejlepším handicapovaným sportovcem roku 2009 se stal stříbrný diskař z Athén roku 2005 Miroslav Šperk
z Hořic. Vlastní také titul mistra Evropy a na paralympijských hrách
v Číně roku 2008 obsadil v hodu diskem 5. místo. Medailové
úspěchy z atletiky by teď rád zopakoval i v zimních sportech.
V současnosti uţ patří mezi přední evropské závodníky
ve sjezdovém lyţování na tak zvané monoski. V dubnu roku 2010
proběhlo finále Vozíčkářské florbalové ligy a Miroslav Šperk, jako
kapitán českého národního týmu, se zaslouţil o historické vítězství.
Tímto výsledkem se zapsal do dějin florbalu na kolech. Miroslav
Šperk hrál za KA-MAT–TEAM Jánské Lázně. Na cenu Nejlepšího
handicapovaného sportovce roku Miroslava Šperka nominovala
Nejlepším handicapovaným sportovcem za rok

Univerzita Hradec Králové, za dlouhodobou účast na sportovních 2009 se stal Miroslav Šperk. Ocenění mu 14. 2.
aktivitách. A proč je taky trochu náš? Proţil tady dětství u své 2010 předal hejtman Královéhradeckého kraje
babičky paní Anny Šperkové. Stále se za ní sem vrací, a pokud mu Lubomír Franc
to čas dovolí, jezdí sem ve svých volných chvílích. Jeho otec, pan Ing. Miroslav Šperk, tady má své kořeny.
Protoţe se Mirek narodil v roce 1984, je ve své sportovní činnosti na svém vrcholu. A my, Ohnišťáci, jeho
cestu sledujeme a přejeme mu samé úspěchy a to nejen ve sportu, ale v celém jeho dalším ţivotě.
Naši sousedé …
Na jihozápad od Ohnišťan se nachází obec Chotělice. Je to ves
na pravém břehu řeky Cidliny. Byl tam statek, k němuţ naleţel
zámek s parkem a dvůr a dvůr Náchod. Ve 14. století tu stával
vladyčtí statek s tvrzí vladyků z Chotělic, pak vladyků
z Voděrad. V 16. století zde byli Strahovští ze Sovojevic načeţ
brzy byly připojeny ke Ţlunicům a později k Dymokurům.
V roce 1902 měly Chotělice 92 domů a 673 obyvatel. Starostou
zde byl Václav Černoch ml., radním František Macek a
František Čapek. Farou a poštou patřily Chotělice pod Smidary.
Škola zde byla dvoutřídní. Řídícím učitelem byl Josef Valenta,
učitelem František Kořínek, industriální učitelkou M.Smutná. Počet ţáků byl 52, ţákyň 70. Škola byla
postavena roku 1896, nákladem 24.995 K 22 hal.. Zastávka české obchodní dráhy Smidary – Vysoké Veselí.
Hostinští – Václav Dušek, Josef Carda, Františka Šimonová, František Hlavnička.
Obchodníci – Josef Veselý, Václav Dušek. Kolář – František Macek. Kovář – Jan Novotný. Mlynář –
Antonín Horák.
Spolky – Hospodářská čtenářská beseda má 30 členů. Předsedou byl František Kubišta, jednatelem Josef
Valenta.
Sbor dobrovolných hasičů měl 35 členů. Předsedou byl Václav Černoch a jednatelem František Kořínek.
Majitelkou velkostatku byla hraběnka Anna Mennsdorff-Tonilly, rozená hraběnka Westphalen. Centrální
ředitelství panství bylo v Chlumu.
Dvůr Chotělice byl v roce 1900 pronajat Janu Haasovi, šlechtici z Vranné.
Správcem velkostatku byl Rudolf Mayer, zahradníkem Alois Hoffmann.
Dnes, v roce 2010, patří Chotělice správou pod Smidary a mají 284 obyvatel.
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