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Obecní noviny

Máme za sebou rok 2018, rok bohatý na události
Další rok je za námi. A tentokrát to byl rok opravdu bohatý na
události. Rok významný v historii České republiky (oslavy
100 let samostatného státu), rok významný v historii obce
Ohnišťany (oslavy 700. výročí založení obce). Vzhledem
k tomu, že to byl také rok voleb do zastupitelstva obce, dovolte mi touto cestou ještě jednou poděkovat předchozímu zastupitelstvu za jeho práci v uplynulém volebním období. Ale
chtěla bych také poděkovat všem, kdo v komunálních volbách
v říjnu tohoto roku kandidovali. A tentokrát jich bylo opravdu
hodně. Věřím, že ti, kteří ve volbách neuspěli, nezanevřeli a nezapomněli na své
vize a plány, se kterými do voleb vstupovali, a že se budou aktivně podílet na zlepšování života v naší obci i přesto, že nebyli zvoleni do obecního zastupitelstva. Novému zastupitelstvu pak přeji mnoho sil do náročné práce, konstruktivní spolupráci,
pravdivou komunikaci, spokojené občany a pevné nervy. Jak říká jedno staré přísloví „ Není na světe člověk ten, aby se zavděčil lidem všem“ , ale věřte, že se snažíme dělat vše pro to, abychom život v té naší vesničce zlepšovali a aby se nám tu
dobře žilo. Chtěli bychom, aby se do dění v obci zapojovalo více a více lidí. A ono
se nám to částečně i daří. Určitě to potvrzují všechny ty akce, které jsou u nás pořádány, a které nám mnoho okolních vesnic závidí. Není to jen můj pocit, to jsou fakta
podložená komentáři mnoha lidí z okolí. A nejen komentáři, oni k nám na ty akce
jezdí a doporučují je i dalším lidem. Za všechny ty skvělé akce, zážitky a zábavu
patří velké poděkování všem organizátorům. O jednotlivých akcích vás ve zpravodajích informujeme a není tomu jinak i v tomto čísle, takže za mě už jen jedno velké
DÍKY VŠEM.
A co nás čeká v novém volebním období nebo spíš v nejbližším roce? Opět jsme na
zasedání zastupitelstva pozvali zástupce jednotlivých spolků v obci, aby nám přednesli své plány a požadavky a ty jsme zapracovali do rozpočtu, rozpočtového výhledu a plánu akcí na roky 2019, 2020 a 2021. Hlavními body jsou pokračování
v projektu kanalizace, zahájili jsme spolupráci s projektantem na úpravu návsi –
likvidace požární nádrže a úprava celé návsi podle již představené studie, rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce dětského hřiště na návsi. Dalším bodem,
který chceme řešit je oblast odpadového hospodářství – jednak sami vidíte, že současný stav kontejnerů na tříděný odpad není dostatečný, pořádek okolo kontejnerů
asi nemusím zmiňovat a vzhledem k tomu, že při likvidaci nebezpečného odpadu
došlo ke změně a v rámci tohoto sběru není odvážen elektroodpad, museli jsme
řešit i tuto otázku. Naštěstí byla možnost, aby se do likvidace tohoto odpadu zapojili
v rámci nějakého programu hasiči. Využili jsme tuto možnost a děkuji jim, za jejich
aktivní přístup. Podrobnější informace obdržíte. Podle informací z mikroregionu
Pocidlinsko jsme byli úspěšní v projektu kompostérů a i zde včas obdržíte informace. Budeme pokračovat v péči o obecní les, v souladu s odsouhlaseným desetiletým
plánem lesního hospodářství. Tady bych ráda zmínila, že jsme získali dotaci ve výši
75.600,- Kč na novou výsadbu v lese ( děkuji panu Štěpánovi Tobolkovi za pomoc). Samozřejmě se budeme věnovat i dalším otevřeným projektům, sledovat
případné vhodné dotace, zajišťovat provoz obce, řešit nutné opravy a pořádat spoustu již tradičních akcí.
I nadále platí, že budeme rádi, pokud za námi budete přicházet se svými návrhy,
požadavky a nápady. Můžete využít úřední hodiny (středa 18:00 – 21:00 hodin)
nebo náš email obec.ohnistany@seznam.cz či diskuzní fórum na webových stránkách www.ohnistany.cz .
Na závěr mi dovolte vám popřát hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních
úspěchů v roce 2019. Ať vám všem vychází vše podle vašich představ a přání a ať
můžeme společně trávit spoustu příjemných chvil a zábavy na pořádaných akcích.
Eva Jiříčková
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Společenská rubrika
V prvním čtvrtletí roku 2019 se
budou slavit v naší obci osmdesátiny,
dvaaosmdesátiny, šestaosmdesátiny,
jednadevadesátiny a třiadevadesátiny.
Přejeme našim oslavencům všechno
jenom to nejlepší, hlavně hodně
zdraví a srdečně zdravíme paní Jůzovou Marii, paní Purmovou Boženu,
pana Müllera Josefa, paní Müllerovou Annu, paní Klozovou Zdeňku a paní Dědkovou Marii.
Leden
Pranostiky
V lednu voda – věčná škoda!
Co leden sněhem popráší, to únor
s vichrem odnáší.
Mnoho sněhu v lednu – mnoho hřibů v srpnu!
Únor
V noci na Hromnice – je-li měsíc bez závoje
bude zima oblékat se dlouho v bílé kroje.
Na Hromnice o hodinu více – zimy už jen polovice .
Co únor bílým závojem přikryje do jara se zazelená.
Studený únor pod sněhem – březen pod ledem!
Březen
Zima, kterou Tomáš nese dlouho námi ještě třese.
Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků (10. 3.) – přijde ještě
čtyřicet ranních mrazíků.
Kolik mlh v březnu, tolik lijavců v červenci.
Svítí-li slunce na den Zvěstování Panny Marie (26. 3.) bude
úrodný rok.
O svaté Albíně (31. 3.) je už po zimně – ale do léta je ještě
daleko!

Ohlédnutí …

Letěla bělounká holubička !

Rok 2018 je – nevratně – za námi! I
když jsme ho prožili naplno, musíme se k němu vrátit, protože v jeho
závěru – čtvrtém čtvrtletí – se tu
udály věci, o kterých se musí napsat! Byly tak důležité a tak krásně
prožité – až nezapomenutelně!

Poštovní holub je plemeno holuba domácího,
šlechtěného pro výbornou prostorovou
orientaci a schopnost
návratu
domů
i
z velkých vzdáleností.
K přenášení
zpráv
holubí poštou byli
holubi využíváni už od starověku.

Jedna z těchto akcí se udála dne 27. října 2018, kdy se vzpomínalo na
vznik samostatného československého státu. Bylo to v předvečer státního
svátku.
Nikdy bych nevěřila, že se dá do několika hodin natěsnat tolik událostí!
Občané byli pozváni na 16,30 hodin k Hasičskému domu. Odtud, pod
Ohnišťanským praporem – přešli k pomníku Padlých, kde hasiči a starostka obce položili věnec a paní starostka pronesla projev. My, občané – jsme
se nad touto stoletou událostí zamysleli při zvuku státní hymny, jejíž reprodukci technicky zařídil pan
Čáp. Potom jsme se přemístili na náves, kde byl připraven
prostor pro zasazení lípy –
Stromu svobody 2018, abychom nezapomínali na své
kořeny. Celou tuto, až dojemnou chvíli, opět uvedla
Ing. Jiříčková svým proslovem. Vyzvala přítomné občany také k tomu, aby se podíleli na zasazení lípy. Předávali jsme si lopatu jeden druhému a odhaduji, že nás bylo asi sto. Všichni
jsme se také zároveň podepsali do pamětního listu. Následovala další velmi dojemná chvíle, kdy paní starostka vypustila připravenou bílou holubici, jako symbol míru. V tu chvíli jsme všichni stáli s hlavou otočenou nahoru. Ale, ta holubice nás trochu převezla! Usedla na nejbližší smrk a koukala na nás – dolů. Ale, tam už bouchlo šampaňské a všichni jsme připíjeli
našemu právě zasazenému Stromu svobody a také té holubici a nám všem!
Abychom další roky žili bez války a v takové pospolitosti, jako byla tato
chvíle.
Potom nás paní starostka
pozvala do obecní hospody.
Pohostila nás dobroučkými
zákusky, dali jsme si k nim
kafíčko a bylo nám dobře.
Hasiči se od nás na chvíli
odpojili a ve vedlejším salonku se konala jejich slavnostní schůze, na které připomněli, že jejich sbor byl
založen právě před 135 roky.

Moderní poštovní holub je sportovní plemeno. V letu dosahuje rychlosti 80 – 100 km za hodinu. Během dne se dokáže vrátit i ze vzdálenosti 1.000 km. Jeho vrozené schopnosti jsou upevňovány výcvikem a
samotnými závody. Současný holub je specializované plemeno šlechtěné v Belgii a v Anglii v 18. a 19. století.
Dále jsem se na internetu dozvěděla, jaké metody se používají
k rychlému návratu domů. Nejznámější metodou je přirozená a vdovská. V prvním případě se jim ponechá přirozená volnost a do jejich
života se nezasahuje. Při metodě vdovské musí
zafungovat pohlavní pud a u holubičky pud
mateřský. Je to tak, že asi týden před závodem
se holub dá do blízkosti holubice – vždy jen na
pár minut – holub je pak roztoužený, těší se na
holubici a spěchá domů. Při vdovské metodě
se holubička posílá na závody, sedí-li na vejcích nebo má už mláďata. Pak spěchá domů,
aby pokračovala v mateřských povinnostech.
Ochočený holub není pro závody vhodný! Nechá se, totiž, při odpočinku chytit jiným chovatelem.
O holubech by se toho dalo načíst a pak napsat mnoho. Asi by to člověka velice rychle a pořádně „chytilo“, jako se to stalo málem mně!
Protože jsem však úplný laik, tak ani nevím, zda poštovní holub a
holub, kterého jsme tady pasovali na symbol svobody a míru, jsou
totožní. Je-li to jinak, pak se velice omlouvám, ale ten náš, kterého
jsme 27. října vypouštěli, byl tak krásný a zanechal ve mně hluboký
dojem …!
L. Š.
————————————————————————————Oháječek nemá za
sebou ani jeden rok
života a už vystupuje!
Děti zazpívaly 11.8. na 3. Srazu rodáků, v listopadu na Vítání dětí do
života, v prosinci na Rozsvěcení vánočního stromku a na pořadu Česko zpívá koledy. Počet členů tohoto dětského pěveckého sboru se
ustálil – momentálně – na čísle 8, ale věřím, že další ještě přibudou.

Oháječek hledá superstár…

My na sále jsme však prožívali další
překvapení a nezapomenutelnou
chvíli, kterou pro nás připravili
manželé Čápovi a bylo to úžasné,
že o tom musím napsat! Viděli
jsme, že se něco chystá, ale nevěděli
jsme co! A pak to vypuklo!
Čápovi spustili promítání svého
filmu o Ohnišťanech a Ohnišťácích a různých akcích, které zde
probíhaly. Před námi na plátně se
objevovali osoby už dávno nežijící.
Bylo to tak strhující! Nevydrželi jsme pasivně sedět a tak jsme k těm záběrům přibíhali a ukazovali jsme na ně prstem! Ne – to se nedá popsat – to se
musí prožít! Čápovi připravili něco tak úžasného, co by nemělo zůstat
založené v soukromém archivu, ale v obecním trezoru a mělo by se to
promítat při každé vhodné příležitosti. Vždyť to je ta historie, která by
neměla být zapomenuta a pak ani ti lidé se kterými se takto setkáváme na
plátně, nebudou nikdy zapomenuti!
Paní Lenko Čápová a pane Tomáši Čápe, děkuji vám nejen za sebe, ale za
nás všechny, kteří jsme tuto chvíli společně prožili!
L. Š
P.S.
A víte, že ona holubice byla druhý den, to je 28. října v 9,00 hodin ráno u
svého chovatele v Hradci Králové?

Paní Hana Mejdrová a slečna Michala Čápová, které děti řídí a učí
zpívat, si zaslouží za tuto činnost velké poděkování. Každý týden se
s dětmi scházejí a plně se jim věnují. Obě ovládají hudební nástroje a
se zpíváním mají bohatou zkušenost. Je to pro ně dost náročné – hlavně časově. Vždyť paní Mejdrová má dvě malé děti a Michalka je studentkou před maturitou.
Kromě této časové tísně mají i problém prostorový. Nejdřív se scházeli u Mejdrů doma, pak v knihovně a pak už nebylo kde. Až se do toho
vložil pan hostinský Pavel a nabídl jim azyl v salonku hospody.
Milé děti – Sofinko, Šimone, Kristýnko, Anežko, Amálko, Emičko,
Sebíku a Kubíčku – prosím, pokračujte ve svém zpívání! Je to krásná
činnost a věřte, že na tuto dobu budete vzpomínat po celý svůj život!
A vy, milá paní
Haničko a milá
slečno Michalko –
prosím – neustávejte v této práci,
která je opravdu
bohulibá! Věřím,
že nám všem jednou oznámíte – že
jste našly, co jste
hledaly a že Oháječek má
svou
superstár !
L. Š.

Památné lípy …
Když jsme 27. října 2018 sázeli
onu lípu začala jsem přemýšlet,
jak to tady s těmi lípami vlastně
bylo!
Ta první – ale to si nejsem jistá,
že byla první – se sázela po 1.
světové válce, ale tím si taky
nejsem jistá. Pan Hanuš, který
jako historik obce je pro mne
vzorem, zapsal úplně všechno,
ale o té lípě ani slovo! Předpokládám tedy, že to bylo v roce
1918. Ale, mohlo to být už
v roce 1916, kdy se stavěl pomník Padlých. Kvůli tomu měl
tehdejší pan řídící Mánek velké problémy. Ale – dobře! Vycházejme z roku 1918. Ona lípa
byla zasazena vlastně na pozemku pomníku. To vše tenkrát vypadalo úplně jinak! Pan Hanuš
této části vsi říkal „ostrov na
návsi“. Dům číslo popisné 77
byl tehdy Jarošovou kovárnou. A
byl to pouze ten domek, neměl
dozadu dvůr a také tam nebyla
ani vrata. Na tomto dvoře stála
obecní pastouška – číslo popisné
13. Do tohoto prostoru ústil
pozemek pomníku a v té špičce
byla lípa zasazená.
V roce 1926 Jarošovi prodali
domek panu Kmínkovi a ještě
ten rok pastouška vyhořela. Celý
tento prostor koupil kovář Kalina, který se sem přistěhoval
z Chvaletic. Vše přestavěl a
koupil i pozemek po shořelém
domku a na jeho místě postavil
novou kovárnu. Aby se k ní dalo
vjet, vykoupil kousek pozemku
od pomníku a udělal tam vrata.
Tím vlastně oddělil pozemek
pomníku od lípy.
Ale, lípa zůstala oplocena! Kdy
a jak zmizela, není nikde zapsáno. Dávalo se to za vinu novému
majiteli, že mu tam překážela.
Kdesi jsem četla, že se na návsi
někdo pokoušel zasadit jinou
lípu, ale víc o tom nevím.
Když se na počest ukončení 2.
světové války sázela další lípa,
bylo to na podzim roku 1945.
Byla to také slavnostní chvíle,
ale už se tam projevoval vliv
politiky. I tady vypadal celý
prostor jinak, byl trojúhelníkově
oplocený. Plot později zmizel,
ale po mnoha letech bylo toto
místo plně rehabilitováno a upraveno.
Nyní byla vysazena třetí lípa, ale
toto si netroufám tvrdit – možná,
že už dříve – třeba v 19. století
se taková událost stala – jen o
tom nevíme!
Napsala jsem o tom, protože po
27. říjnu 2018 se o tom začalo
hovořit – takže – bylo to takhle!
Toto berte – milí čtenáři – jako
jedno velmi pravděpodobné
popsání této záležitosti! L.Š.

Ano, právě začínáme mnoho věcí! Začínáme nový rok – 2019. Začínáme také
bilancovat vše co se událo v roce právě uplynulém a musíme konstatovat, že
v roce 2018 se vedl velice intenzivní společenský život, který byl úspěšný, vydařil se a podstatně semkl lidi do pevného setkávání a soužití.

Právě začínáme!

Řekněme si však, že ne všechna ta slavnostní setkávání se budou opakovat! Ovšem, budou zase jiná – třeba nově
vymyšlená.
Každopádně – je už čas, aby se také začalo myslet na práci! Aby se některé věci řešily, opravily a daly do pořádku a
jiné – nové – začaly! Čas šíleně rychle ubíhá, nově zvolené zastupitelstvo mělo už tři zasedání a my – jejich voliči
čekáme na sdělení, s čím se začne! Zda budou dostavěny dvě zbývající zdi na hřbitově? Je také nutně třeba řešit oba
obecní rybníky a místní potok. Přítoky těchto zdrojů vody zmizely – je třeba je hledat a obnovit. Čekat na chodníky
asi nemá smysl, protože bude-li se dělat kanalizace, pak by stejně chodníky přišly v niveč! Ale, snad nám bude o té
kanalizaci konečně něco konkrétního sděleno.
Do potřebných úprav veřejných prostor patří i opravy čtyř soch, z nichž některé hrozí zřícením – viz pomník Padlých. Vždyť podat žádost na dotaci jejich oprav lze i najednou až bude vypsán dotační program a pak lze postupně
tyto opravy realizovat. Také střecha obecní stodoly je téměř propadlá a byla by ji třeba opravit.
A co bude s budovou bývalé školy?
Raději už nebudu vypočítávat další akce, více či méně potřebné a počkám, co nám bude paní starostkou Jiříčkovou
nebo jiným zastupitelem sděleno.
Nedá mi to a vrátím se ještě na začátek tohoto volebního období. Velice pečlivě jsem toto dění sledovala a byla jsem
ohromena, jak velký byl zájem o funkce zastupitelů. Nakonec – volba rozhodla o sedmi lidech, kteří se dostali do
čela. Jsou to lidé pracovití, čestní, slušní a ochotní pomáhat a plnit své úkoly. Ale, mám-li být spravedlivá – i kdyby
se na jejich místa dostal někdo z těch zbývajících osmi uchazečů, ani pak bychom neprohloupili! I to byli lidé stejně
kvalitní a nevyšlo-li jim to tentokrát, snad to zopakují příště.
Všem, kteří naši obec nyní vedou, přeji hodně pracovního elánu, chuť řešit problémy a vážit si času, který plyne
velkým tempem. Než se nadějeme, bude opět před volbami a my, voliči, se zeptáme: „Tak – vážení – povězte nám,
co nám odevzdáte hotového ze svých plánů?“
L. Š.
Ani nevím, jak o
tomto zážitku psát!
Asi v čase přítomném pro webové stránky a i v čase minulém – to
pro Zpravodaj.
V každém případě to bylo moc
hezké zahájení
Adventního času
a tím i vánočního.

Vánoční výstava

Vánoční výstava!
To je vždycky
chvíle plná překvapení, nových nápadů a věciček,
které tuto výstavu
naplňují! Vím, že
každý rok o tom píši
stejně nadšeně – ale
jinak nemohu, protože je to krásné, milé
a naplňující!
Ovšem – samo to
tam nevyroste a samospádem to také
nefungovalo. Velice ráda vyslovuji upřímný dík
všem dámám zdejšího klubu, které toto připravily a
také tam všechny hosty obsluhovaly! A těch hostů
se tentokrát sešlo 400.
S plným respektem o této výstavě píši jako o tradici, však toto už tradicí je a prosím – udržujte tuto
tradici i roky následné!
L. Š.

Nejdřív
jsme
však prožili vá- Opět
noční čas na začátku oněch slavných
„100“ let.

jsme ho rozsvítili...!

Byli jsme uvedeni do
jedné, možná ohnišťanské rodiny, kde žil táta,
máma, fůra dětí a sousedky, které tam draly peří a
při tom si vyprávěly.
Toto téma napadlo paní
Lenku Čápovou a ta svůj nápad
dramaticky zpracovala. Všichni
účinkující – a bylo jich mnoho –
své vystoupení zakončili zpíváním
koled. Ke zpěvu hrál na stařičké
harmonium, které ještě já pamatuji
z ohnišťanské školy, pan Ing.
František Mejdr. Celé to bylo velice hezké až úsměvné! A pak byl
rozsvícen vánoční strom – krása!
Potom přišla ona slavná trojice – Mikuláš, Anděl a Čert a
podarovali všechny děti, které přednesly básničku nebo zazpívaly písničku.
Paní starostka Ing. Eva Jiříčková krátce připomněla vše co se
událo ve společenském životě v tomto roce 2018
v Ohnišťanech a popřála účastníkům – a bylo jich opravdu
mnoho – hezké a spokojené prožití vánoc.
Pak už se lidé občerstvovali a bavili se!
P.S. Myslím, že s tím harmoniem to bylo trochu jinak! Nechce se mi věřit, že by onen starý nástroj vydal tolik a takových krásných zvuků!
Nedal
mu
pan
Ing.Mejdr nový hlas?
Třeba se to někdy
dozvím – ale bylo to
moc hezké! Snad to
tam „nahoře“ slyšela i
původní
majitelka
tohoto nástroje – Mařenka Mejdrová, kdysi
slavná
regenschori
ohnišťanského kostela!
L. Š.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V OHNIŠŤANECH - 11.11.2018
Jak nejlépe oslavit svátek
svatého Martina ? U nás
v Ohnišťanech se v tento
den 11.11.2018 VÍTALI
OBČÁNCI. Není nic
krásnějšího, než se dívat
do rozzářených očiček
maličkých dětí a přitom
je co nejsrdečněji přivítat mezi nás – občany vesnice
Ohnišťany.
Naše ves se rozrůstá velkým tempem, proto není divu, že i vítání se muselo
rozdělit na dvě skupiny.
Obě skupiny našich občánků, jejich zákonných zástupců i prarodičů a známých přivítala svým projevem naše paní starostka Eva Jiříčková. Nechybělo
ani nádherné vystoupení sborečku „Oháječek“ pod vedením Hany Mejdrové
a Michaely Čápové. Svým vystoupením přispěly k pohodovému průběhu
samotného vítání.
„Kolébka“, která na takovéto akci
nesmí chybět, byla připravena pro
každého nového občánka a za přítomnosti paní Lenky Čápové se vše
zdokumentovalo a všichni měli možnost se svým „drobečkem a potěšením „ vyfotografovat.
Nezbytnou součástí takové akce jsou
dárečky a upomínkové předměty pro
malé občánky a květinka pro maminku.
Vítání občánků se v naší obci koná
už po několikáté. Doufám, že miminek bude stále přibývat a v této krásné a milé povinnosti se bude pokračovat.
Já, jako tichý pozorovatel této akce a matka jedné ze zpívajících „sudiček“
sborečku Oháječek“, přeji Všem přivítaným občánkům spoustu zdraví, lásky
a šťastných chvil v našich Ohnišťanech……
Vaculíková Miroslava
___________________________________________________________
S několika lidmi jsme se sešli s
laskavým svolením obce v
prostorách úřadu za účelem
dobré věci a příjemného posezení v jednom. Rozhodli jsme se svým tvořením z
korálků podpořit Psí útulek v Trutnově.

Podzimní cvičení jógy 2018
Podívali jste se někdy na svého pejska, kočičku,
jak se protahují a kolikrát za den ? Já si to nikdy
moc neuvědomovala, ale ono to má něco do
sebe. Pokud někdo jógové pozice neznáte, zkuste třeba pejska napodobit, myslím tím
v protahování, ne ve štěkání ☺. V józe se této
pozici říká pozice střechy nebo „psíka“. Uvidíte,
jak se Vám začne natahovat páteř, a co se bude
dít s Vaším tělem, když tento „cvik“ uděláte třeba ráno a večer.
Někdy nám příroda a zvířata sama napoví, jen se to musíme naučit
vnímat. Myslíme si, že víme vše a nejlépe, ono tak úplně není ☺.
Letos na jaře už tomu budou 2 roky, co zde cvičíme jógu. Mile mě
překvapuje, že je o to stále zájem. Na podzim, bylo přihlášeno 24
lidí, což je plný sál. Doufám, že to s námi naše milá jógínka Víťa
vydrží a od ledna začneme znovu. Ono po Vánocích se to bude
hodit. Je to fajn, vzít pouze karimatku a jít, nemuset nikam dojíždět…. Pavel nám v zimě na sále zatopí, kdo chce, může se jít poté
odměnit třeba malým pivem, každý dle svého uvážení. Pokud někdo chcete, můžete se k nám přidat a zkusit něco jiného,nového, co
třeba neznáte, ale každý si k tomu musí dospět sám. Nebo se běžte
každý večer projít, ono to také není vůbec špatné….
Přiložené foto je z Mezinárodního dne jógy z Nového Bydžova,

Korálkování

Útulek o nás napsal: "Další krásná a
zajímavá forma pomoci
našemu útulku. Několik
lidí, všech věkových kategorií, z malé a milé vesničky Ohnišťany
se sešlo, aby udělali dobrou věc a současně se pobavili a naučili se něco nového.
Vytvořili zcela originální řadu šperků,
kterou nám zdarma zaslali. Pro mnoho z
nich jsou nabízené šperky prvními, které
kdy vytvořili. Tyto výrobky můžete nyní
zakoupit přímo v útulku a tím přispět
našim chlupáčům. DĚKUJEME výrobcům i nákupčím!"
Být užiteční a při tom aktivní. To byl cíl celé akce.

Hana Mejdrová

——————————————————————————————-

www.dobryandel.cz
Nevím, zda někdo znáte nadaci Dobrý anděl, ale tato nadace pomáhá
rodinám s dětmi, které se vlivem
vážné nemoci dostaly do těžké situace. Já jsem o této nadaci donedávna slyšela pouze ze sdělovacích prostředků,
ale příběh blízké osoby, která tuto nadaci využila, mě natolik oslovil, že
jsem se Dobrým andělem stala také. Už jen z toho důvodu, protože vím, že
to opravdu funguje. Při registraci jsem zjistila, že v Ohnišťanech už jeden
Dobrý anděl je a mile mě překvapilo, když jsem zjistila, kdo to je. Nechci
zde nikoho nutit, ale pouze seznámit Vás s touto nadací. Všichni si musíme
uvědomit, že do nelehké situace se můžeme dostat všichni a není nic jednoduššího než pomoci třeba touto cestou. Přikládám pouze odkaz na stránky
Dobrého anděla, veškeré podrobnosti naleznete tam. Třeba bude tímto článkem v Ohnišťanech svítit více Dobrých andělů.
Lenka Čápová

který každý rok pořádá Petra Ryplová – Yes studio – pohybu, zdraví a krásy (www.aerobicspetrou.cz).
Lenka Čápová

TĚŠÍME SE NA VÁNOCE Tak nám nastal adventní čas a my se malinko otočíme ještě za
MATEŘSKÁ ŠKOLA OHNIŠŤANY
podzimem a akcemi mateřské školy. Jak již všichni víte, proběhl
před mateřskou školou sběr papíru a za výtěžek děti jely na výlet do Krňovic, kde si vyrobily mýdlo, svezly se na voze taženém
koňmi a prohlédly si několik desítek let staré domy a jejich zařízení i starý mlýn. Malinko jsme se všichni vrátili v čase a zasnili, jak žili naši předci, co jedli a čím se živili. Výlet se všem moc líbil, proto budeme třetí týden v lednu pořádat další sběr papíru. Skladujte nám, prosíme, papír a přispějte nám tak opět na nějakou vzdělávací akci pro děti, či výlet. Předem děkujeme.
Snažíme se dětem v naší mateřské školce předat to nejlepší a tak kromě jiného také jezdíme do divadel a zveme divadla k nám,
aby se děti rozvíjely po všech stránkách i po té kulturní a sociální. Děti jsou v mateřské škole formou
pohádek seznamované se zdravou stravou – projekt „Zdravá 5“. Spolupracujeme s Pedagogicko psychologickou poradnou Hradec Králové a se Speciálně pedagogickým centrem Logáček Hradec Králové. Dojíždí k nám také 1x za měsíc paní logopedka Mgr. Stáňa Vojtěchová a s dětmi pracuje na nápravě řeči. V mateřské škole probíhá logopedická prevence pro děti s vadami
řeči dva dny v týdnu, vždy 1x za 14 dní pod vedením speciálního pedagoga Mgr. Radky Skořepové. Dále sbíráme kaštany, přírodniny, chodíme na
delší procházky do lesa, kde si hrajeme a stavíme domečky, a byli jsme
také u Lukešů v Tereziných Darech za zvířátky. Snažíme se venku
v přírodě s dětmi trávit hodně času, tak aby poznávaly svět všemi svými
smysly a mohly si vše osahat, vidět ho takový, jaký
skutečně je. V listopadu jsme začali jezdit na plavání
do plaveckého bazénu do Hořic, kde se dětem moc
líbí a budeme se seznamovat s vodou a učit se plavat
až do poloviny měsíce února.
A teď už k tomu adventnímu času, kdy si připomínáme tradice a zvyky, které se k Vánocům vážou, ale
také se zamýšlíme nad prožitým časem a nad skutky,
které jsme vykonali my i ti druzí. I já jsem se zamyslela a ráda bych touto cestou poděkovala paní starostce obce Ohnišťany, paní Ing. Evě Jiříčkové a
zároveň celému zastupitelstvu obce za milé přijetí,
spolupráci a podporu. V neposlední řadě patří také
velké poděkování kolektivu mateřské školy za spolupráci a přijetí mezi ně, i za odvedenou práci.
A jak jsme se ve školce všichni těšili na Vánoce?
Zapojili jsme se do vánoční výstavy v místním
hostinci, myslíme, že se výrobky dětem moc povedly a při jejich vyrábění jsme si již užívali vánoční atmosféru a poslouchali a zpívali koledy.
Každý rok se v mateřské škole připravuje vánoční
besídka – posezení u vánočního stromu, kdy se děti
těší, že rodičům a babičkám i dědečkům předvedou, co se naučily a jak si ve školce hrají. I letos
tomu nebylo jinak. Děti vystoupily s pohádkami i
hudebním pásmem. Ty nejmenší děti, zahrály pohádku „O řepě“, ti větší zahrály hudební pohádku
„O červené Karkulce“ od pana Zdeňka Svěráka,
přednesly básničky, zatančily na písničku
„Rolničky“ a na závěr všechny děti zpestřily ještě
vystoupení tanečkem na vánoční koledu „Tichá
noc“ a zazpívaly koledy s hudebním doprovodem
paní Hany Mejdrové, které patří velké poděkování.
A po tom pohádkovém vystoupení „našich“ dětí přišel do školky Ježíšek a přinesl dětem dárky. To
bylo radosti. Je opravdu nádherné dívat se do rozzářených dětských očí.
Přejeme vám všem krásné, pohodové Vánoce a v novém roce hodně štěstí, zdraví a lásky.
Děti a kolektiv mateřské školy Ohnišťany.
Mgr. Radka Skořepová, ředitelka MŠ
Ve středu 12.prosince
se konal již osmý
ročník celorepublikové akce Česko zpívá koledy, které se
účastní stále více a více lidí na různých
místech celé republiky. Již popáté jsme
se k této akci připojili i my
v Ohnišťanech. Sešlo se nás u rozsvíceného vánočního stromečku okolo
čtyřiceti, abychom si společně zazpívali s Českým rozhlasem, jehož vysílání v přímém přenosu jsme měli domluvené s panem Tomášem Čápem,
který nám již tradičně zajišťoval ozvučení. A také si bravurně poradil
s malými
technickými
potížemi
s přenosem vysílání a ihned zajistil náhradní řešení a tak jsme si díky němu mohli
společně zazpívat známé koledy - Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán,
Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce Valaši a zpívání jsme zakončil vánoční
písničkou Vánoce, Vánoce přicházejí. Díky Tome. Na závěr jsme se zahřáli svařákem a čajem pro děti, které si také užily kouzlo prskavek. Děkujeme
všem, kdo si přišli zpříjemnit adventní čas. Atmosféru dokreslují přiložené fotografie.
Eva Jiříčková

Ohnišťany zpívaly koledy s Deníkem

Rozsvícení vánočního stromečku

Pohádkový příběh z první republiky aneb jak prožívali
Štědrý den a večer před 100 lety třeba tady v Ohnišťanech

Dne 28.10.2018 oslavila naše republika 100 let od vzniku samostatného
Československého státu. Období takzvané první republiky nebylo nikterak
jednoduché pro počínající vládu, tak ani pro obyčejný lid, což víme
z historie, někteří z Vás i ze svých vzpomínek.
Den před adventem (1.12.2018), jsme se snažili vrátit se do této doby a
přiblížit Vám, jak prožívali první Štědrý večer samostatného Československého státu dne 24.12.1918 obyčejní lidé na vesnicích, třeba tady
v Ohnišťanech.
Pokud jste naši „pohádku“ viděli, víte, co se odehrálo, ale i přesto se Vám
krátce budu snažit přiblížit náš příběh. Každý příběh musí někde začít a
někde skončit. To znamená na začátku byla myšlenka poté papír a tužka a
pak??? Náš příběh. Dne 23.10.2018, proběhla první konzultace, kde jsme
si odsouhlasili letošní téma. Možná už při psaní textu, jsem si představovala jednotlivé tváře, což je asi dobře. Scházeli jsme se poté každou neděli a
já jen tiše sledovala, jak se Ti úžasní lidé, seznamovali s rolemi a textem.
Nejdříve byl v jejich očích vidět údiv, moc textu, ale po chvíli už to zašumělo a už si dámy vykládaly své zážitky z mládí, což jste mohli poté
slyšet. Byl to pro mě jedinečný zážitek, na který snad nikdy nezapomenu.
Najednou se dovídáte, kde všude se dají učit texty, jak „herci, herečky“
překvapují své blízké, kteří zjišťují, že doma nemluví na ně, ale že se pouze učí text. Nebo si manžel myslí, že se jeho žena s někým o půlnoci baví,
ale také ne, opět se učí nahlas jen text. Děti přišly až na poslední
„dospělácou“ zkoušku již oblečené do dobových kostýmů. Snad do jednoho, jsme se najednou ocitli v pohádce od Lady, byly prostě úžasné My
koukali na děti,
ale děti zase tiše
sledovaly nácvik příběhu, vypadalo to,
jako kdyby byly v divadle, ani nedutaly.
Poté jsem si uvědomila, že vlastně oni
něco takového vidí prvně, neznají již tyto
zvyky, snad to pro ně bylo i poučné.
Letos jsme se museli poprat také
s technikou - ozvučením, jelikož jsme potřebovali propojit 8 mikrofonů, což není
sranda, vzhledem k venkovnímu počasí,
vlhkosti atd. Nejsme žádný spolek, který
by disponoval se zařízením určeným pro
takovéto akce. Proto jsem velmi ráda, že
Tomáš s Fandou spojili síly a nakonec vše
zvládli na výbornou.
A už se dostáváme do samotného dne
1.12.2018. Na začátku Vás Bára uvedla do naše příběhu a už vše mohlo začít. Maminka (Mirka)
s tatínkem (Martin) se 14 dětmi, které ztvárnil místní sboreček Oháječek nám pověděli, co a jak se
dělo a jedlo v tento den. V příběhu také pozvali místní dámy (Zdeňku, Aninku, Inku, Danku, Zdeňku), aby jim pomohly sedrat peří pro jejich Anču (Áju), která by se chtěla vdávat, protože za ni chodí
jeden chasník (Tomáš), co ji chce učit oplétat hrnce.
Sboreček Oháječek pod vedením H.Mejdrové a M.Čápové, na historické harmonium je doprovázel F.
Mejdr ml., nám krásně zazpívali koledy, které nesmí v našem příběhu chybět. Také jste mohli slyšet
koledu od J. Maláta ze Starého Bydžova, úžasně ji zazpívali Hanička s Fandou.
Letošní vystoupení, nám možná všem něco dalo, vzalo, ale snad nás také něco naučilo. Podařilo se
nám skloubit několik generací v jednom příběhu, možná jsme si to ani neuvědomili, ale je to tak. Jen
si ten příběh znovu přehrajte a dospějete ke stejnému závěru.
V neposlední řadě nemohu zapomenout na naše občerstvení a obsluhu, bez které to nejde. Hasičárna
se nám proměnila na malou „hospůdku s kuchyní“,toto zázemí nám připravili naši hasiči. I zajištění
obsluhy jsme letos nakonec zvládli, za což velmi děkuji. Pokud jste dobře koukali, mohli jste také spatřit naši obsluhu netradičně oblečenou, zejména
pak naší p. starostku, která si speciálně na tuto příležitost ušila dobové šaty. Nějak jsme se všichni nechali vtáhnout do doby před 100 lety, což je
snad to nejlepší...

Ani si nedovedete představit, jaký je v dnešní době problém sehnat někoho k obsluze …ale to je na delší povídání.
Naše mladé maminky nám letos napekly výborné koláče a zákusky, vše prostě nějak vyšlo.
Během celého odpoledne, jste mohli vidět náš příběh, nechyběl Mikuláš se svou družinou a nadílkou, poté následovala
videoprojekce (Za 100 let) a už se konečně mohly vypouštět balónky. Vše za finanční podpory naší obce. Možná Vám
byla chvilku zima, ale to k rozsvícení stromečku patří, nemůžeme přeci rozsvěcet stromeček v létě ☺. Letos jste také
viděli prvně náš nový betlém, který nám dle předlohy vyrobil p. Bucek se svými pomocníky, ale o tom jste byli informováni v minulém zpravodaji. Paní Mejdrová nám věnovala krásného anděla a zvon, který jsme připevnili na ozdobený sloup k betlému. Náš anděl se shůry dívá na tu naši vesničku a obyvatelé žijící v ní, kdo ví, co si myslí.??? Co tady
bude stát za 100 let? Co se bude dít a psát za 100 let? Asi se necháme překvapit.
Vánoce jsou svátky klidu, míru a pohody, tak to tak všichni ctěte. Pokud lidé drží při sobě a neotáčí se k sobě zády, jde
hned vše lépe, také vzájemná pomoc, tolerance a přijímat věci s pokorou by nemělo být nikomu cizí. Uplynulo spoustu
let o vzniku naší vesničky a republiky, měli bychom si z těchto dob vzít vždy něco dobrého a z toho špatného se ponaučit.
Dovolte mi touto cestou Všem moc poděkovat, nemohu tady všechny vyjmenovat, ale opravdu MOC VELKÉ DÍKY
VŠEM, kteří jste jakkoliv pomohli, anebo že jste se na nás přišli jen podívat. BEZ VÁS BY TO NEŠLO. Však vy
víte…
Dovolím si použít slova p. Wericha:„Ten kdo chce, hledá způsob. Ten kdo nechce, hledá důvod.“
Přeji Vám touto cestou krásné Vánoce a v novém roce, hlavně ZDRAVÍ, to ostatní už je na nás jak si to zařídíme.
Lenka Čápová

Hasiči

Rok 2018 se nám pomalu ale jistě blíží ke konci. Pro naši obec byl rokem velice bohatým na různorodé společenské akce, kterých bylo nejvíce za poslední dekády. S tím bylo spjaté větší úsilí místních spolků všechny
akce připravit a zabezpečit jejich zdárný průběh. Však taky v minulých vydáních zpravodaje jste si o nich
mohli přečíst spoustu článků, a jinak tomu není ani v tomto prosincovém vydání. Já bych ale rád odbočil od
dění a akcí, odehrávající se přímo v naší vsi, a zmínil jednu individualitu, našeho člena Davida Snopka, který
reprezentuje ohnišťanský hasičský sbor a potažmo i Ohnišťany, daleko za hranice naší obce. Kdo četl a vzpomíná si, tak už toto téma bylo nakousnuto v článku některého z minulých zpravodajů. Jedná se o závody TFA
nebo jejich modifikovanou podobu.

Prvním individuálním závodem byla soutěž Jičínský hasič přežívá, dne 1. května na Valdštejnském náměstí.
Jedná se o extrémně rychlý jedno-úsekový závod, kdy soutěžící startuje v kompletním zásahovém vybavení s dýchacím přístrojem na
zádech. Na start vyleze po žebříku na lešení, vytáhne tam závaží (2x smotané B hadice), sleze, udeří palicí 80x do hammerboxu, uběhne daný úsek s dvěma barely o váze 20kg/ks, pak táhne 80kg figurínu po dráze 80m a roztáhne zavodněné C vedení na 30 metrů. Závod dokončil ve
velice dobrém čase 2:10, za což získal bramborovou medaili ve své kategorii. Pro ty, které to zaujalo a chtěli by se na závod podívat, případně se zúčastnit, tak akce se koná každý rok 1. května a je spojená s dnem IZS - k vidění je spousta techniky od hasičů, záchranky a policie.
Druhou akcí bylo krajské kolo klasické čtyř-úsekové TFA. Konalo se Žernově 1. července. Svým výkonem a výsledným časem nechal všechny své
protivníky za sebou a ve své kategorii získal první místo. Tím si také zajistil postup do celorepublikového kola.
Čekání si zkrátil účastí na Vysockém Ironmanovi - srpnová akce ve Vysoké nad Labem - běh po schodech pod rozhlednu se dvěma pneumatikami,
nahoře 80 ran palicí do hammerboxu, přeskok 2m bariéry a výběh rozhledny (26m). Zde se závodu zúčastnil i náš strojník Petr Novotný, který si chtěl
závod tohoto typu vyzkoušet. Po výborném výkonu obou borců, získal David absolutní první místo a vylepšil traťový rekord, a zabodoval i Petr, který
skončil třetí v kategorii.
A to už jsme na začátku října, kdy se v Domažlicích na náměstí konalo celorepublikové kolo TFA. Perličkou byla poslední disciplína - výběh na Domažlickou věž. Cca 200 schodů, kde dva nejsou stejné, navíc celé schodiště je velmi atypické svou konstrukcí. Na závod byl David zdravě namotivovaný a svůj výkon přetavil na krásné 12 místo v kategorii a druhý nejrychlejší čas z celé hradecké reprezentace. Závod byl celkově pěkně připravený, trať
byla postavená logicky a rozumně, takže závodící i diváci si přišli na své.
Díky výše zmíněným výkonům můžeme název Ohnišťany vidět na soutěžích krajského a republikového významu. Za to bych mu chtěl za náš sbor i za
obec velice poděkovat a popřát, aby se mu i vyhýbalo zranění, byl stále motivován a dosahoval stále lepších výsledků.
Závěrem oznamuji a zvu všechny členy našeho sboru na výroční valnou hromadu SDH Ohnišťany, která se koná v pátek 4.1.2019 od 18:30 v Obecní
hospodě. Ostatním občanům přeji krásné Vánoce a všechno nejlepší do nastávajícího roku 2019.
Z.Chalupa

Podzimní část sezóny začal náš tým pod vedením staronového trenéra Milana Vlasatého. Ačkoliv se může zdát, dle
umístění v tabulce a počtu bodů, že první polovina soutěže byla povedená, není tomu tak. Předvedená hra často nebyla pro
přihlížející diváky příliš koukatelná, s výjimkou druhého poločasu na Novém Hradci, kdy bylo vidět, že je možné hrát
lépe. Potýkáme se s řadou nepřesností, zbytečnými ztrátami, malým nasazením, čehož paradoxně většina týmů nevyužila.
Bohužel slabší výkony provázejí náš tým již delší dobu a stále nepřichází viditelné zlepšení. Možná se najde pár čtenářů,
kteří se udiví nad touto kritikou, ale nezbývá, než přiznat si, že výkony hráčů zdaleka nedosahují jejich kvalit. Je na čase
uvědomit si, že bez poctivého tréninku není možné předvádět minimálně dobré výkony. Je jasné, že v dnešní době je stále
méně času, tudíž je obtížné scházet se společně na trénink, to ovšem nebrání tomu, aby si každý zatrénoval, zaběhal sám
ve svém volnu. Parta bohužel také není tak silná, jak bývala, což se projevuje nejen na hřišti, ale i mimo něj, například při
konání brigád. Kdybychom přece jen chtěli najít nějaká pozitiva, určitě můžeme být spokojeni s mladými hráči, kteří se
stále zlepšují. Také můžeme být rádi, že hráči, kteří už mají právo na to si odpočinout, stále nacházejí chuť pokračovat a pomáhat týmu. V zápasech, kdy se různými okolnostmi stane, že dáme dohromady sotva základní "11" nám pomohou hráči, kteří dlouhou dobu nehráli a přesto odvážně
vstoupí na hřiště, podají obdivuhodné výkony. Největší Naší předností jsou bezpochyby diváci, kteří chodí v hojném počtu, a častokrát jsme byli
svědkem, že na venkovní zápas přijelo více ohnišťanských fandů, než přišlo domácích.
Za to jim patří velké DÍKY. A také kvůli nim bychom se měli zamyslet a začít dávat domácímu fotbalu o trochu více. V neposlední řadě
musíme také poděkovat obci, která domácí tým nemálo podporuje. K blížícím se svátkům přejeme za všechny hráče a osoby s fotbalem spojenými
pevné zdraví, nekončící klid a pohodu.
Filip Matějka
K článku Filipa Matějky není co dodat, jen bych chtěl ještě poinformovat o stavu hřiště, které je díky suchu v katastrofálním stavu,
i když to na dálku není vidět. Proto jsme teď na podzim na hřiště těžkou technikou a ručně kolečky navezli cca 55 tun jemného
písku a bránami za traktor se snažili ho provzdušnit a písek dostat všude do děr, kterých jsou na hřišti stovky. Celý proces se bude
na jaře zřejmě opakovat. Tímto bych chtěl všem zúčastněným poděkovat za brigádu.
Na závěr mi dovolte popřát všem hráčům, aby se jim vyhýbala zranění, měli větší chuť a nasazení do hry. Hráčům, jejich rodinám a
Všem našim fanouškům přeji pevné zdraví, štěstí a spokojenost v roce 2019.
Marcel Hlavatý
TJ Ohnišťany, z.s. zve své členy a hráče na výroční členskou schůzi, která se uskuteční dne 5. 1. 2019 od 19:00 hod

Oumuamua

Když před rokem – v říjnu 2017 – objevili odborníci z Harvardovy univerzity tajemný mezihvězdný asteroid doutníkového tvaru, byla z toho veliká astronomická senzace. Průlet asteroidu naší Sluneční soustavou vzbudil zaslouženou
pozornost. Je to vůbec první asteroid z mezihvězdného prostoru, jaký byl na Zemi zaznamenán. Dostal – samozřejmě –
i své jméno Oumuamua.

Podle astronomů je to možná gigantická solární loď. Někteří odborníci dokonce tvrdí, že je to forma lodi, která hledá známky života. Analyzovali
podivný „doutníkový“ tvar. Bádají nad neobvyklém občasném zrychlení asteroidu a tím i
svižnějším posunu po vesmírné dráze při cestě vnitřní oblastí Sluneční soustavy, nevysvětlitelný běžnou gravitací všech, zde nám již známých
objektů. Na základě těchto poznatků a zjištění došli vědci k závěru, že tento podivný asteroid „může být solární plavidlo umělého původu“. Přímo
se nabízí hypotéza, že Oumuamua je možná podobná sonda, s jakou se my – lidé – chystáme do hvězdného prostoru k Alpha Centauri.
Protože s námi však Oumuamua nekomunikuje, jde asi o rozbitou loď. Je to sice možná příliš dramatická hypotéza, ale Oumuamua je zatím nejlepším kandidátem na mimozemskou loď, jež jsme dosud pozorovali.
L.Š. – dle sděl.prostředků

Díváte se na televizi?

Dne 25. listopadu ve 21,45 hodin byl na programu ČT 2 vysílán pořad České hlavy. Napjatě jsme čekali,
až se na obrazovce objeví Ivanka Mejdrová, o které jsme psali už v minulém Zpravodaji.

Tento televizní pořad byl velmi zajímavý a dozvěděli jsme se, že skupina Veolia už dlouhodobě podporuje vzdělávání na základních, středních a Vysokých školách a je partnerem soutěží pro rozvoj vědy a výzkumu – Česká hlava.
Slečna doktorka Mejdrová za své výzkumy získala Cenu společnosti Veolia. V Ústavu organické chemie a biochemie zkoumala skupiny enzymů PI4K, které v lidských buňkách ovlivňují řadu procesů. Přítomnost těchto enzymů umožňuje množení
celé skupiny jednoduchých RNA virů, které způsobují nachlazení, rýmu, ale i záněty srdce a mozku. Tento výzkum je pro
vědu nesmírně důležitý a jeho výsledky jsou pro léčbu skutečně objevné.
Cena Česká hlava je největším oceněním vědecké práce v naší republice. Slečně doktorce Mejdrové gratulujeme k jejímu
úspěšnému bádání a přejeme jí, aby se jí i nadále všechno dařilo a aby takových slavnostních chvil prožila hodně! L. Š.
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