Ohnišťanský zpravodaj
obec.ohnistany@seznam.cz

Obecní noviny

JAK TEN ČAS LETÍ
I když nám připadá, že letošní rok začal teprve nedávno, opak
je pravdou a do jeho konce zbývá pouze pár dní. A tak mi
dovolte, abych se ohlédla a trochu zrekapitulovala, co se během něho událo.
Pokračovali jsme v čištění, opravách a pasportizaci stávající
dešťové kanalizace, dokončili jsme venkovní posezení na
fotbalovém hřišti, kde také vyrostlo nové dětské hřiště. Opravili jsme místní komunikaci na Pašce, zajistili jsme revizi, opravu a nátěr stávajícího dětského hřiště, vybudovali garáž na uskladnění techniky na údržbu obecních prostranství. Byla dokončena
výměna obecního rozhlasu. V rámci výběrových řízení jsme nově obsadili pozici na
údržbu obce a pronájem obecní hospody, pronajali obecní byt. Rozšířili jsme možnosti
likvidace odpadů o kontejner na bioodpad rostlinného původu. Byl dokončen povodňový plán obce. Vstoupili jsme znovu do jednání s Českou poštou o možnostech zajištění poštovních služeb v obci – o výsledku vás budeme brzy informovat. Po několika
letech jsme také oživili aktivity týkající se obecního lesa. Aktualizace Územního plánu
obce postoupila do další etapy, v příštím roce by měl nový Územní plán vstoupit
v platnost. Zrevidovali jsme pojistné smlouvy týkající se majetku a nemovitostí ve
vlastnictví obce. Zadali jsme vytvoření návrhu znaku a vlaky naší obce – v současnosti
je vybraný návrh odeslán na odsouhlasení Poslaneckou sněmovnou. Podali jsme žádost
o zařazení do přílohy č. 1 vyhlášky č. 36/2006 Sb ., o ověřování shody opisu nebo
kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu – nyní čekáme na odsouhlasení. Byly
upraveny webové stránky obce, takže zde můžete nalézt více informací.
Během celého roku jsme měli mnoho příležitostí se setkat při různých akcích pořádaných našimi hasiči, sportovci, D-klubem, „Zetoráky“ , Obecní hospodou nebo obecním
úřadem. Jen pro připomenutí – Tříkrálový koncert, tradiční plesy, maškarní karneval
pro děti i dospělé, jarní výstava, čarodějnice s vypuštěním lampionů štěstí, oslava 70.
výročí ukončení druhé světové války, dětský den, vyčištění požární nádrže, zetoriáda,
řízkobraní, vánoční výstava, rozsvícení vánočního stromečku s mikulášskou nadílkou,
zpívání koled,… Všem pořadatelům a organizátorům patří velké poděkování a obdiv.
Je úžasné, že v této hektické době najdou čas na to, aby pro ostatní vytvořili prostor
pro setkání a příjemně strávené chvíle.
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 popřát vám všem hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních
úspěchů v novém roce 2016.
Eva Jiříčková

č.25, leden 2016

Společenská rubrika.

Obecní úřad přeje svým spoluobčanům k jejich
životním výročím všechno jen to nejlepší.
V nadcházejícím čtvrtletí se budou slavit dvoje
sedmdesátiny, jedny pětasedmdesátiny, jedny
třiaosmdesátiny, troje osmaosmdesátiny a jedny
devadesátiny.
Velice budeme při tom myslet na paní Irenu Šoltysovou, paní Helenu Petrovovou, paní Květu
Francovou, paní Annu Müllerovou, paní Helenu
Náhůnkovou, pana Josefa Müllera, paní Boženu
Purmovou a paní Marii Jůzovou.
Hodně zdraví Vám všem – milí oslavenci!

Vzpomínka .
Dne 8. února 2016 uplyne 100 let
od narození našeho drahého tatínka - pana Františka Bydžovského z čísla popisného 3.
S láskou vzpomínají synové Josef
a Václav a dcery Ludmila a Jarmila se svými rodinami.
Děkujeme všem, kdo si vzpomenou s námi !

se s rokem sešel a opět
A zase vám neseme noviny ...... Rok
se v naší hospodě koná předvánoční setkání! Naše milé ohnišťanské dámy připravily
všem, kdo si chtěl nechat pohladit srdce - hezkou chvilku. A mohl si tam každý i nakoupit různé ozdoby, knihy a jiné drobné dárky, překrásné svíčky a svícínky!
Jako zvláštní specialita se tam přímo na místě, pekl
štrůdl a já velice lituji, že není možné přenést do těchto
řádků vůni - vůni jablek, skořice,vanilky a celé této
lahůdky! Vonělo to až daleko před hospodu! Prostor
sálu byl zaplněn snad do posledního místečka! A těch
hostů, co se tu sešlo, jejich auta zatarasila celý prostor Malejch .
Velice je třeba pořadatelům poděkovat! Celá
příprava tohoto dne musela stát moc úsilí
a práce ! A chcete-li si prodloužit onen moment ve vánoční atmosféře, je i toto možné!
Otevřená hospoda měla připravené různé pohoštění, takže stačilo přejít chodbu
a usednout .
Tak - toto je první krok k oslavě vánoc! Věřte,
že jich je připravených několik dalších - přijďte - budete vítáni ......!
L.Š.

Oznamujeme Vám, že dne 19. listopadu 2015 zemřela paní Alena Kuntová
č.p. 150. Bylo jí 91 let.

Oznamujeme Vám, že dne 27. 11. 2015
zemřel pan Miloš Náhůnek č .p. 98.

Rozpis akcí v hospodě na leden a únor
Výročka hasiči 8.1.2016
Výročka sportovci 9.1.2016
Ples sportovci 23.1.2016
Ples hasiči Ohnišťany 27.2.2016
Ples hasiči Šaplava 6.2.2016

Začíná rok 2016 ……

Pranostiky na leden – únor a březen.

Ohnišťanský zpravodaj Vám všem – milí čtenáři – přeje do
nového roku jenom to dobré! Sám sobě přeje, aby mohl psát
vždycky jenom příjemné zprávy, které Vás všechny potěší a
přinesou Vám pocit radosti, jistoty a pohody, ze kterých budete
cítit, že se obecní zastupitelstvo o naše občany stará dobře a
dostanete-li se někdy do problémů a tyto se mohou řešit na
obecním úřadě, dveře jsou tam pro Vás vždy otevřené!

První měsíc v roce je pojmenován krásně a poeticky – leden.
Jmenuje se tak proto, že by měl celou přírodu v období tohoto měsíce obepínat led. Hodně pranostik se váže k 1.lednu –
Novému roku.
Připadne-li Nový rok na pondělí, prorokuje se krutá zima,
vlhké jaro, povodně a nemoci. V úterý – bude úrodný rok.
Ve středu – nebude med. Čtvrtek – mírná zima, parné léto,
mnoho ovoce a obilí. Pátek – hodně nemocí, úmrtí a hrozí
válka. Sobota – málo obilí. Neděle – mírná zima, úrodné
jaro a větrné léto.

Přicházejte na zasedání zastupitelstva, které je vždycky veřejné i když se nekoná třeba v hospodě! Vždy tam budete vítáni !
A nechoďte jenom jste-li naštvaní, přijďte si poslechnout vše,
co je na programu schůze a co by Vás zajímalo! Vždycky se tam
dozvíte něco nového! Třeba něco, co Vás uklidní, ale i zneklidní, každopádně budete mít přehled, co je ve vsi nového a co se
kolem Vás děje.

Únor – jeho název je od slova „nořiti“. Led se láme a noří. Je
to nejchladnější měsíc celé zimy. Nejvíc pranostik je
k Hromnicím a Matěji. O Hromnicích je o 40 minut delší
den.

Náš zpravodaj bude své čtenáře informovat už sedmý rok o
všem dění. Každý zde může říci svůj názor, své přání a své
nápady. Jen kdyby ho víc lidí pro jejich uveřejnění použilo!

Březen – název tohoto měsíce je asi míněn podle stavu přírody, doby, kdy kvetou břízy. Březen je také měsícem počátku polních prací a jarního úklidu v sadech, na vinicích a
zahrádkách. Nejvíce pranostik se váže k svatému Řehoři a
Josefu. Nejpravdivější je, že „ březen – za kamna vlezem!“

Myslím, že je i vhodná chvíle některým lidem za Zpravodaj
poděkovat. A tak tohoto okamžiku využiji a poděkuji – hlavně
několika mladým lidem – bez nichž už si ani nedokáži fungování novin představit! Děkuji Martinu Košvancovi, že všechno
dění v obci nafotografuje! Adamu Jiříčkovi, který se stará o
distribuci novin ! Báře Plchové, která se sama přihlásila, aby
mohla s novinami spolupracovat! Aničce Sedláčkové, která by
nám mohla předat tolik zajímavostí, až bychom se divili! Nejvíc
děkuji svému spolupracovníkovi Janu Buckovi, bez kterého by
těžko mohly noviny vůbec vyjít! A bez podpory obecního úřadu by to také nešlo!

L.Š.

Jsou tu také hasiči, sportovci a mateřská škola! Také klub důchodců a obecní knihovna si můj dík zaslouží!
A nesmím zapomenout na ještě jednu část občanů a to jsou
chalupáři! Nevím, kolik jich náš zpravodaj čte, ale vím určitě o
sousedech Marešových, kteří ho nejen čtou, ale pan Ing.Mareš
do něj také přispívá a dělí se tak s námi rád o vše, co se o tomto
kraji a Ohnišťanech zvlášť, dozví! Děkuji mu za to!
Vidíte, milí čtenáři, co lidí je zainteresovaných na tom, abyste
každé čtvrtletí spolehlivě svůj zpravodaj dostali?
Vrátím se však k tomu svému Novoročnímu blahopřání! Buďte
všichni hlavně hodně zdraví a spokojeni !
L.Š.

Nabídka práce pro truhláře
TJ Ohnišťany nabízí místním truhlářům možnost provedení obložení
v kabinách dle přiloženého snímku.
Nabídky práce a ceny podávejte u
Marcela Hlavatého, u kterého rovněž
obdržíte podrobnější info, jako rozměry a představu. Návštěva kabin
ohledně představy je možná po domluvě s ním.

Upozorňujeme občany, že uzávěrka
dubnového zpravodaje se koná
15.března 2016
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Rozsvícení vánočního stromku a zabíjačkové hody
Tak se nám sešel rok s rokem a vyzněla před námi otázka: “Budeme pokračovat v akci Rozsvícení stromečku?“ Odpověď byla jasná. Tedy alespoň pro mě. Budeme. Jednak z důvodu,
že se z této akce stává tradice, což si myslím, že je naprosto v pořádku a dále pak, že si ji
místní občané oblíbili. Je to přece ten krásný předvánoční čas, kdy si člověk znovu po roce
začne uvědomovat věci, které jsou pro něj důležité. A to především sounáležitost s ostatními
lidmi, to, že se máme kam domů vracet z práce, kde na nás čekají ti nejmilejší, na které nám
téměř po celý rok schází čas. To je zaviněno dnešním rychlým a hektickým způsobem života
a od toho tu je ten čas předvánoční a vánoční, abychom všichni zklidnili ten svůj rytmus,
udělali si čas na své blízké, vzpomněli na ty, kteří už nejsou mezi námi a také si trochu odpočinuli. A to si myslím, že je posláním i této akce.
Letos to bylo s přípravami trochu jinak. Tak trochu to zůstalo na mně.
Vzhledem k tomu, že jsme měli hodně věcí z minulého roku připravených,
bylo to pro nás jednodušší. S Pavlem Syřištěm jsme domluvili nápoje, obalový a nápojový materiál, s Ondrou Bydžovským provedení zabijačky – spíše
bych řekl výrobu zabijačkových pochoutek a na úřadě samozřejmě finanční
zajištění akce a především také výpomoc.
Vlastní přípravy začaly v pátek v kuchyni v místní hospůdce. Již od rána se
nám vedlo, takže jsme odpoledne měli vše hotovo. Hodně mi při tom pomohla moje přítelkyně Marcela, dobrý kamarád Ignác Šimurda, starostka
Eva Jiříčková se synem Adamem a nesměl chybět ani Pavel Brašule Syřiště.
Vše ostatní se již odehrávalo v sobotu, za výborné pomoci místních hasičů, zvláště pak Zdendy Chalupy a Petra
Novotného, kteří vypomohli s vyklizením Hasičského domu a s návozem lavic. Při přípravách se opět podílel
Adam, Ignác, Marcela, výše
zmiňovaní hasiči, včetně
Davida Snopka a přítelkyně
Petra Novotného, Míši. Po
obědě již začala vlastní příprava na místě činu. A tak
jsme si rozdělili jednotlivé
úseky prodeje, kterého se
účastnily Eva Jiříčková s
Janou Košvancovou, já s
Adamem, Marcela s Míšou,
Petr a u prodeje zabijačkových pochoutek nesměli
chybět Ondra Bydžovský se
Zdeňkem Chalupou. Tímto
bych chtěl všem výše zmíněným moc poděkovat, protože
bez nich by to nešlo a byli
prostě báječní.
Trochu však lituji, že jsem
neměl možnost vidět celou tu
atmosféru této akce, především pak ty rozjasněné tváře
dětí, když přišel Mikuláš, prostě musel jsem být jinde. Ale domnívám se, že to to bylo velice krásné, protože tuto
část připravovala Lenka Čápová s kolektivem, a to je jistá záruka „kvalitního provedení“.
Stromeček se nám rozsvítil a my už se můžeme tedy těšit na příchod Ježíška.
Takže znovu se opakuji, ale má smysl v této tradici pokračovat, i když už teď mám v hlavě myšlenky, jak
tuto akci drobně obměnit, aby byla zase o
trochu atraktivnější.
Ještě jednou děkuji
všem, kteří se zúčastnili příprav a samozřejmě vám všem spoluobčanům, že jste nás
poctili svou návštěvou,
že jste mohli na chvíli
tzv. „vypnout“.
Všem přeji krásné
Vánoce, hodně štěstí a
zdraví a ať se zase
příští rok sejdeme.
Martin Jeřábek,
fotila E. Jiříčková
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Ohlédnutí za Adventem ....
Na příjemně prožité chvíle vzpomínáme
často a rádi! Takovou hezkou chvilku jsme
prožili při rozsvěcení vánočního stromku na
návsi a zahájení adventního času. Pořadatelem byl opět obecní úřad a opravdu všichni
udělali vše, co udělat mohli!- Jídla a pití
bylo dost! Zabíjačkové výrobky se řezníkovi, panu Ondrovi Bydžovskému, povedly a
paní starostka s paní Košvancovou se při
vaření různých nápojů ani na chvíli nezastavily. Hasiči dali k dispozici pro tuto akci
hasičský dům a zase se ukázalo, jak je dobré
mít takový "minikulturák" v obci! Venku na
návsi se objevily jesličky a ve vedlejším
altánu vyhrávaly koledy. Pak
se už objevily vánoční postavy. Nejdřív se ohlásil Advent a převzal svou čtyřtýdenní vládu. Tuto
postavu zvládla téměř profesionálně Baruška Plchová a za ní hned přišla svatá Barbora, kterou
představovala Milenka Berousková. Pak dorazil majestátní Mikuláš Moniky Vrbové a hned jemu v
patách přiběhl roztomilý andělíček - Andrejka Vrbová. Čertík Michalky Čápové byl skoro pro
strach a všichni jsme se třásli hrůzou!
Potom nakráčeli "jejich majestát" - tři
králové. Král Kašpar - Milan Purma,
Melichar - Renek Vrba a ten "černý
vzadu" měl být původně Tomáš Chalupa, ale protože byl pracovně zaneprázdněn, pohotově ho zaskočil Tomík Čápů.
Všem těmto mladým lidem děkuji! A
nejvíc děkuji paní Lence Čápové, která
mnou napsané texty a postavy oživila! Dala jim tvář, hlas a oblékla je! Muselo jí to dát moc
práce a já ji za to obdivuji! A právě tak obdivuji jejího manžela, pana Čápa, který ji obětavě
a ve všem pomohl! - Byli jste všichni báječní! O tom svědčí spousta fotodokumentace,
která byla pořízena panem Buckem, paní Čápovou a Martinem Košvancem. - Potom přišly
na řadu děti! Přicházely k mikrofonu se svými básničkami a Mikuláš je odměňoval balíčky
sladkostí. Byly roztomilé, kurážné a rozradostnělé!
Vše se blížilo k svému vyvrcholení! Hasiči - pod vedením Petra Novotného, který celou
dobu pracoval v pozadí,
odpálili ohňostroj! Trval
sice krátkou chvíli, ale byl
překrásný! Pan Čáp ho hudebně doprovázel.
Nakonec - pan Mejdr rozsvítil stromek! Ani se nedá
říci - stromeček, protože za
ty roky je z něj už pořádný
strom! Už když ho pan Mejdr zdobil světélky, musel si
vzít žebřík, ač na něj v minulosti dostal ze země!
Díky Vám všem, kdo jste se o tuto sváteční atmosféru zasloužili! Jedinou vadu na
kráse to mělo a to bylo počasí - ale to se ovlivnit nedá!
L.Š.

V sobotu 5. 12. nás opět navštívili v naší obci Mikuláš, Anděl a čerti, kterých bylo požehnaně a hrůza z nich jen sršela. Mikuláš
a Anděl nezapomněli košík, z kterého dětem za básníčku nadělovali dobrůtky. Čerti a čertice nemohli zůstat pozadu, vzali si s
sebou taky pytel "prý na zlobivé děti ", ale to měli smůlu, protože my tady v Ohnišťanech, žádné zlobivé děti nemáme ! A jestli
někdo někdy zazlobí, do příštího roku se zase polepší. Takže pekelníci, zase za rok, budeme se na Vás těšit.
Lenka Čápová
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Z historie Ohnišťan ....aneb …..příbuzné si

nevybíráme

Co všechno se neudělá z lásky a pro lásku! Láska prý i hory přenáší. Ale také
dožene až k vraždění! K takovému – až morbidnímu vyvrcholení, došlo kdysi dávno i v naší vsi!
Příběh, který vám nyní odvyprávím , se stal na konci 19. století. Je to už dávno,
všichni aktéři jsou už mrtví a tak je budu jmenovat – jen potomka posledního
nechám v utajení, protože žije.
Obětí této tragédie byl Karel R. z čísla popisného 58, narozený 6.7.1840, syn
Františka a Barbory R. Jeho manželka byla Anna R., nar .10.7.1849 ve Velkých
Kozojedech. Měli syna Františka, nar. v roce 1869.
Žila s nimi ještě Karlova sestra Františka. Dalšími jejich dětmi byl syn Karel a
dcera Anna.
Iniciátorem vraždy byl- asi Václav Š., narozený 3.června 1859 z čísla popisného
116, syn Františka a Barbory Š.. Měl ještě bratra Františka a sestru Marii.
Vykonavatelem vraždy byla manželka oběti Anna. A ptáte se proč? Pro lásku,
kterou byli iniciátor a vykonavatelka doslova posedlí.
Oběť –manžel R. – přízviskem Lhoták – asi nebyl zrovna ideálním manželem!
Hodně konzumoval alkohol, což je zapsáno i v jeho úmrtním listu.
Nikdy už nezjistíme, jak se dal milenec Š. s manželkou R. dohromady až tak,
že se z nich stali milenci. Ona byla tolik zamilovaná, že plnila vše, co ji milenec
Š. radil a on byl tak lehkomyslný, že vůbec nemyslel na následky
svých plánů a činů! Viděli však oba, že manžel R. je tak veliká překážka, bez
jejíhož odstranění se nedostanou nikdy dál. A oni chtěli být spolu! Tak si řekli, že
manžela R. – prostě - odklidí. Milenec manželce obstaral arzenik, ona manželovi
udělala lívance a posypala je tím - a on zemřel – 13.května 1883. Pan farář Mucha mu dal poslední pomazání a pohřbil ho.
Milenec Š. se pak brzy s vdovou R. oženil. V roce 1884 – 16.července – se narodila dcera Anna.
Odstraněním manžela R. však milenci uvolnili lavinu, která smetla mnoho lidí
a uvrhla je do bídy. Bylo veřejným tajemstvím, že úmrtí manžela nebylo náhodné
– stále se o tom povídalo. A novomanžel se na novém gruntě choval, jako bohatý
neomezený pán. Přitom likvidoval i nevinné sousedy, kteří mu podepsali ručení
na různé půjčky. Na příklad – soused Hruška tak přišel o dům, který stál na
místě, kde nyní je – nebo spíš byla – pošta. Domek pak vydražil soused Páv
z č.p. 50 – později Bydžovských krám, zboural jej a postavil tam nový dům.

Jak málo stačí člověku k radosti!
Cesta za našimi drahými na hřbitov byla po
několik posledních let poznamenaná nepříjemnými překážkami. Vrata od hřbitova byla
buď otevřena dokořán a nebo zavřená a nešla
otevřít. Brblalo se o tom potichu i nahlas, ale
stav zůstával nezměněn.
A najednou – někdy na konci měsíce října –
nastala změna! Otevírání vrat funguje a
zvládnete to jedním prstem! Když jsem tuto
skutečnost objevila, vyvolalo to ve mně tolik
radosti, že se to ani na hřbitov nehodí. Kolik
práce a času to stálo, než se tuto věc podařilo
napravit? Asi hodně!
Co jsem na to tak myslila, uvědomila jsem si,
že od oplocení pomníku na návsi v Malejch na
mne někdo mává. Hned jsem tam běžela a
trochu zklamaně jsem pochopila, že se tam
netřepe ruka na pozdrav, ale že tam visí a ve
větru vane bílý papír, na kterém je napsáno –
„ pozor – natřeno „- a mé malé zklamání se
změnilo ve velikou radost nad tím, že i na
takové maličkosti u nás v Ohnišťanech došlo!
Pak už jsem zcela bez emocí začala hledat
další překvapení. A našla! Lavičky u dětského
hřiště a cykloaltánu jsou také natřené . Asi
ještě ledacos uniklo mé pozornosti, ale přidám
-li k cestě na Pašce ještě cestu kolem Čápových a Krajovky, ze které je málem dálnice,
tak jsem jen zavzdychala : Jste pašák – pane
Šimurdo – jen tak dál, prosím Vás – a díky …!
L.Š.

Vše dopadlo tak, že se případu ujala policie, pohřbeného manžela R., po desíti
letech vykopali z hrobu a nařídili jeho exhumaci. Arzenik byl potvrzen! Proběhl
soudní proces, který finančně pohltil domy č.p. 58 i č.p. 116. Š. odešel do světa,
na různých místech dělal šafáře a později z něho byl tulák, řečeno dnešním jazykem – se stal bezdomovcem.
František R., syn po zemřelém, odešel do domu č.p. 67 – spáleniště vedle Petřinových. Vzal si jejich dceru, odešli s dětmi do Prahy. Po R. smrti, asi v roce
1919, se vrátila vdova i s dětmi a začala hospodařit . Hospodářství převzal syn
Otakar, řezník. V roce 1929 vše až do základů vyhořelo. Syn s manželkou, rozenou S. a se dvěma dětmi , koupil č.p. 3 – dnes už zaniklé , od tehdejšího majitele
p. Jemelíka.
Číslo popisné 58 přišlo „na buben“, dnes by se řeklo do exekuce a koupil ho pan
Václav Sedláček, který dosud bydlel s manželkou a třemi dětmi v č.p. 120.
Jeho děti byly dcera Anna, později provdaná Volná, dcera Marie, provdaná
Bydžovská č.p. 22 a syn Václav – strýček – jak o něm mnohokrát píši.
Sedláčkovi byli majiteli tohoto domu až do 80. let minulého století.
Také Š. přišli o dům č.p.116. Koupil jej Špalek z č.p. 105 – později Makovičkovi když ho předal dceři, provdané za Khuna ze Starých Smrkovic.
Dcera Š. staršího – Marie nemohla ničemu zabránit a měla obavy o svého otce,
kam ten se vlastně jednou poděje. Ten bydlel, kde se dalo, také jeden čas ve světničce v č.p. 16 – u Pávů. Pokusila se o nemožné – postavila malý dřevěný domek
a do něj se pak – už s dědečkem – nastěhovala její dcera a po smrti své matky se
stala jeho majitelkou. Asi v roce 1910 se provdala. A její vnučka o domek s láskou
pečuje až dodnes!
P.S. Přeci jen jsem ta příjmení raději nepsala, tak, jak to dnešní předpisy zakazují !
L.Š.
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Proti školce je po dohodě s PČR a SÚS umístěna
dopravní značka zákaz zastavení. Důvodem bylo
parkování neukázněných řidičů a řidiček na velmi
nepřehledném a nebezpečném místě. Její nedodržování bude pokutovat PČR Nový Bydžov.

Příspěvek do tohoto zpravodaje začnu srazem ,,sokolníků " kterých se sešlo hodně a po
občerstvení vyrazili do terénu se svými opeřenci. Obešli toho hodně a když v pohodě dorazili zpět, tak se občerstvili, popovídali a k večeru se rozjížděli
domů.Tato akce se konala 26.9.2015.
V neděli 27.9.2015 byl naplánován 1. ročník traktoriády. Sjeli se účastníci až z
Lodína a okolí a ve velkém počtu. Lidí,
kteří se přišli podívat, bylo ještě víc jak na
fotbale. Pořadatelé pro zúčastněné připravili program, který
se skládal nejen ze zručnosti traktoristů, ale i rychlosti
strojů. A jestli jsem dobře slyšel, vyhrál Milan Novotný z
Ohnišťan. Zpestření přítomným připravily ženy ukázkou,
jak dříve chodily ustrojené do práce a jak se do té práce
dostávaly. Bylo vidět, že i po robotě byla chvilka na zábavu.
Ženy připravily bramboráky a guláš a pánové opékali vepřové masíčko. Traktoriáda se opravdu vydařila a již se těšíme
na příští ročník. Fotky na této straně jsou právě z již zmíněné traktoriády.

Rekapitulace kulturních a sportovních akcí

Týden na to se na posvícení v místní hospůdce konala další akce, a to ,,ŘÍZKOBRANÍ se zábavou a hudebním doprovodem, který jako již tradičně skvěle zajišťuje Tomáš Čáp.
Kulturních akcí bylo dost, a tak se vše na chvilku zklidnilo, ale ne nadlouho.
V listopadu proběhla Vánoční výstava, jako obvykle za hojné účasti vystavujících, ale hlavně návštěvníků, kteří si zde mohli
výtvory nejen prohlédnout, ale i zakoupit. Na své si přišly i děti, které
si mohly vyzkoušet svoji zručnost sami výrobou svícnů a věnečků. K
prodeji byl též štrůdl upečený našimi ženami a byl velice chutný.
V sobotu 28.11.2015 se konalo u hasičské zbrojnice rozsvícení vánočního stromečku. Velkou práci dalo jistě zhotovení jesliček, zapojení
aparatury a osvětlení. Jako již tradičně se konal masopust, kde si
spoluobčané mohli zakoupit chutné výrobky. Uhasit žízeň se mohlo
pivem, ale k mání byl punč, svařák, medovina i čaj.
Kulturní vložku obstaraly děti i dospělí pásmem, které připravila
paní L. Štraufová, a secvičila Lenka Čápová. Za odměnu každé dítě
dostalo od obce balíček.
Na závěr akce obec zakoupila pyrotechniku na ohňostroj. Byl jednou tak velký než loni a moc hezký.
Jako obvykle na 5. prosince připadl tradiční Mikuláš, ani letos se nezapomnělo, a tak děti jistě měly radost z dárků a ještě
větší radost z toho, že je čerti neodnesli.
V prosinci 9.12.2015 se obec Ohnišťany zúčastnila akce, ,Česko zpívá koledy". Loni se sešlo hodně zpívajících od mladých až po
ty dříve narozené. Letos přes špatné počasí přišlo lidí také dost.
To byl krátký výčet
z kulturních akcí a
nyní něco o sportu.
Muži v letošním
ročníku mají neurovnané výkony a to se
projevuje na kvalitě
hry. Má to ale několik
důvodů, jako úzký kádr, malá účast na trénincích, ale hlavně
není kvalita na některých postech. Určitě by pomohl dobrý útočník.Tak uvidíme co přinese zimní příprava a jestli se neobjeví nějaká posila, postupové
umístění není bodově daleko.Výsledky jistě každý zná, jsou v referátech. Je dobře, že na každý zápas přijde dost lidí a podporují
svými hlasivkami naše hráče.
Ještě krátce o žácích. Trvalo dost dlouho, než se dostavily výsledky. A letošní sezona je opravdu za těch několik let, co děti trénuji, nejlepší. Dokážeme hrát vyrovnané zápasy s mužstvy Třebše, Kunčic i Kobylic. V minulých letech jsme prohrávali s těmito
mužstvy dvojciferným výsledkem. Jako jediní jsme dokázali remizovat v Kunčicích a nebýt taktických chyb, mohlo se i vyhrát.
Musím ale připomenout, že za nás nastupují starší žáci z Myštěvsi a ze Skřivan za nás chytá golman, který podává super
výkony. Pochválit ale musím všechny žáky za skvělé výkony. A jako jedni z mála za nás nastupují 3 děvčata, která se výkonem
vyrovnají klukům.
Od nás na oplátku půjčujeme mladší žáky do Myštěvse, protože na obě kategorie není dostatek dětí jak zde, tak v Myštěvsi. Myslím si že to, že stoupla návštěvnost na domácí zápasy je i zásluhou žáků.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří se nějak podílejí na akcích kulturních či sportovních a také popřát všem příjemné prožití
Vánočních svátků a pevné zdraví v Novém roce 2016.
Napsal L.H.-trenér žáků 8.12.15
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Mateřská škola

Nejkrásnější čas v roce je „adventní čas“. Přijde a
každý z nás roztaje. Začneme se na sebe usmívat, přát
si klid a pohodu. Chystáme pro své nejbližší dárečky.
Pomáháme si navzájem. My jsme letos požádali o
pomoc hasiče. Náš smrček u školky vyrostl ve veliký
smrk. Nebylo v našich silách ho ozdobit světýlky až
od vrchu. Hasiči, pan Petr Novotný a pan Tomáš Chalupa, ochotně přijeli i s hasičským autem, vzali si
dlouhý žebřík a světýlka zavěsili. Děti měly možnost
si prohlédnout hasiče v jejich hasičské výzbroji a se
zájmem jim se zdobením stromku pomáhaly. Za odměnu se mohly posadit do hasičského auta.
Na „adventní čas“ jsme se letos zajeli naladit na
zámek Karlova Koruna do Chlumce nad Cidlinou.
Předvánoční prohlídka byla na téma „Vánoce letem
světem“ Děti se dozvěděly, že dárky v Itálii naděluje
dětem hodná čarodějnice Befana. V jiných zemích
zase Santa Claus nebo Děda Mráz.Pro rodiče, důchodce i bývalé předškoláky jsme připravili „posezení u vánočního
stromku“ s „čertovským vystoupením“. Všichni od nás dostali dárečky s přáníčkem.
Děti a zaměstnanci MŠ přejí Všem krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví v Novém roce 2016.
Tučková Ilona, řed.školy.

I přes to, že počasí
nevypadalo
ani
trochu prosincově a
navíc navečer začalo pršet, se nás ve
středu
9.12.2015
sešlo u rozsvíceného vánočního stromečku téměř 60,
abychom se již
podruhé
připojili
k celorepublikové akci Česko zpívá koledy.
Z obecního rozhlasu se celou vesnicí nesl přímý
přenos vysílání Českého rozhlasu a my jsme si
společně zazpívali šest známých koled - Nesem
vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem
spolu do Betléma, Jak jsi krásné neviňátko, Pásli
ovce valaši, a Vánoce, vánoce přicházejí.
Ani trochu nám nevadilo, že u koledy Pásli ovce
valaši u místního rozhlasu na chvíli nefungoval
venkovní přenos, všichni přítomní perfektně
zvládli zpěv i bez doprovodu. Jak dokazuje přiložená fotografie, zazpívat si přišly všechny generace a myslím, že jsme si to všichni užili. Na závěr jsme se zahřáli připraveným punčem a pochutnali
si na hořických trubičkách. Děkujeme všem, kdo si přišli zpříjemnit předvánoční čas, a věřím, že se v příštím roce při zpívání znovu sejdeme.
Eva Jiříčková

Hasiči
Naváži-li na poslední události zmíněné v předminulém vydání zpravodaje, tak musím pokračovat brigádou na vyčištění požární nádrže, konanou na konci školního roku. Letošní
účast brigádníků byla nad očekávání velice hojná, jak ze strany hasičů, tak ostatních
Ohnišťaňáků. Připomněla mi „staré časy“, když jsem byl dítě, a čištění se účastnily všechny
generace místních občanů.
Díky všem zúčastněným
byla nádrž a okolí zvelebeny v rekordním čase.
Poté si sbor užíval klidu a dění v něm odpovídalo prázdninové pohodě. Další větší vzruch přišel 24. září před půd devátou
večer, kdy byl vyhlášen poplach. Někdo zapálil hromadu klestí
pod topoly u cesty mezi Ohnišťany a přejezdem směrem na
Oboru a od ní začala hořet tráva v jejím okolí. Jednalo se o
malý „požár“ a zabránit šíření ohně se podařilo dvěma místním občanům již před příjezdem naší výjezdové jednotky a
jednotek ze Smidar a Nového Bydžova. Přivolané jednotky
kompletně oheň a ohniska v jeho okolí zlikvidovala.
Další výjezd jednotky do uzávěrky zpravodaje nebyl nutný a
tak se činnost omezila na drobné úpravy osvětlení zásahového vozidla, pomoc při akci „Rozsvícení vánočního stromu a zabíjačkové hody“ a přípravu výroční valné hromady. Ta se bude konat 8.1.2016 od 18:30 v naší Obecní hospůdce, na kterou tímto zvu
všechny členy našeho sboru.
Z.Chalupa
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Vážená paní starostko, vážení zastupitelé!
Od začátku, kdy jsem se začala zabývat
historií Ohnišťan jsem si velmi přála,
aby byl objeven znak – erb – zemanů
Ohništků. To se však ani po nekonečném úsilí mnoha lidí nepodařilo a tak
jsem se smířila s tím, že asi žádný znak
tito zemané neměli. Přání však zůstávalo po celých několik let, ale tehdy o
to skutečně tady na obci nebyl zájem.
Zřejmě jsem však nebyla asi jediná, kdo se touto myšlenkou zabýval. A tak, když byly předány odborné
návrhy jak by mohl náš znak vypadat vyjde-li se třeba
jen pouze z názvu obce, zajásala jsem ! V minulém čísle
zpravodaje jsme viděli několik návrhů na onen znak – a
představte si, že reakce čtenářů byly zcela jednotné, což
jsem také na zasedání zastupitelstva všem sdělila! A tak,
projde-li celá legalizace návrhu předepsanou procedurální cestou – schválit to musí i Parlament České republiky - bude varianta 5 A - znakem naší obce!
Je to vlastně pro Ohnišťany historická událost a myslím
si, že se jednou bude říkat -- to tehdy, když byli zastupiteli ti a ti lidé a starostkou byla ta a ta - byl vymyšlen
tento náš znak !! Tak jako se dodnes říká -- za toho a
toho byla vybudována mateřská škola -- nebo – byl
zaveden obecní vodovod -- přiveden do obce plyn a
postaven hasičský dům -- byla provedena oprava a úprava hřbitova -- to jen uvádím to, co opravdu vesnici posunulo vždy o kus dál a co mě právě napadlo ! I tak bude
však tento počin zapamatován ! Zvlášť bude-li se konečně psát už opět obecní kronika, pak tam tento moment bude jistě se vší slávou a vážností zapsán! A velmi
se těším na některou slavnostní událost prožívanou na
veřejnosti a společně – pod vlajkou našich Ohnišťan
……
Děkuji!

L.Š.

Co se děje se světem?
Celé poslední měsíce jsme my čtenáři a diváci „masírováni“ sdělovacími
prostředky zprávami o běžencích, utečencích, migrantech, zkrátka o lidech
z nejméně dvou kontinentů, kteří se vydali za vidinou lepšího života do Evropy a valí se sem ve statisících. V pohybu jsou – dle novinářů – lidé z 29
národů, z toho je pouze jeden z těchto států ve válečném konfliktu. Všichni
tito lidé mají představu, že v Evropě se nemusí pracovat a pečení holubi že
tu létají zcela organizovaně každému přímo do pusy. Myslí se, že tu mají
připravené komfortně zařízené domy a oni že je jen obsadí. Ne, nebudu tuto
situaci hodnotit politicky, toho jsem daleka! Jen chci říci, že to možná ani
žádný politický podtext nemá! Že je to pouze ubíhání a opakování se historie! Pamatuji se, že jsme se ve škole v hodinách dějepisu učili o stěhování
národů, čili, že tak už to bylo, je a asi vždycky bude! Toto téma mě lákalo
a vím, že stačí přečíst si pár článků a dozvíme se, že už před dvěma miliony
let předchůdce člověka homo sapiens masivně směřoval z Afriky do území
nynější Asie. Ve
4.-7. století našeho letopočtu začalo stěhování národů
Mongolska a Hunů do Evropy a do Ruska. V 7.- 8. století Arabové vtrhli
do Španělska a ovlivnili evropskou literaturu, filozofii i lékařství. V 16. století byla objevena Amerika a daly se na pochod evropské národy. V 18.
století Británie deportací svých vězňů obsadila Austrálii.
A tak bychom mohli pokračovat až do dnešních časů. Dej bože, aby to bylo
pouze opakování historie a nevzešlo z toho nic horšího! L.Š.

Co je od září jinak ?
Během následujících měsíců se v běžném životě ledacos radikálně změní! Co
vše? Přečtěte si o nejzajímavějších věcech, které ovlivní váš život v příštích
dnech a týdnech.
Děti na školách si nebudou moci koupit nezdravé potraviny. To by mělo zatočit s obezitou dětí a snaha, aby jedly alespoň trochu zdravě.Podzim bude
i velkou výzvou pro ty, kteří chtějí ušetřit na koupi modernějšího kotle. Kdo
se rozhodne vyhodit svůj starý neekologický kotel a vyměnit ho za moderní,
může na to od státu dostat dotaci až 127.500 korun. Svou žádost o tuto
dotaci je možné podat už během podzimu na krajských úřadech.
Důchodci dostanou přidáno!
Cestovní pas si vyzvednete na kterékoli obci s rozšířenou působností.
K jiné zdravotní pojišťovně lze přestoupit v září!
Za úraz v práci dostanete mnohem víc peněz!
Zato ale přestupky se prodraží a hned tak na ně nezapomenete!
L.Š dle přílohy Blesku
P.S.: Tento článek byl připraven už do minulého Zpravodaje. Z prostorových
důvodů se tam však nevešel, proto je otištěn až nyní.

Připomeňme si ještě
jednou Miloše Náhůnka,
který nás opustil.

Vydává Obecní úřad Ohnišťany. Zpracovali: Štraufová L. a Bucek J., další fotografie M. Košvanec ml., L.Čápová, E. Jiříčková
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