Ohnišťanský zpravodaj
obec.ohnistany@seznam.cz

Obecní noviny

Jaro již začalo, ale myslím, že je čas se ještě ohlédnout na
začátek tohoto roku, kdy jsme se 1. ledna sešli u Hasičského
domu a společně strávili sice mrazivé, ale věřím, že příjemné
pozdní odpoledne, během kterého jsme vám představili naše nové
obecní symboly – znak a vlajku obce. V prostorách Hasičského
domu bylo připraveno občerstvení v podobě teplých i studených
nápojů a grilovaných klobás. Odpoledne bylo zahájeno projevem
starostky obce, ve kterém představila postup vytváření obecních
symbolů a význam jednotlivých figur znaku a vlajky. Poté zástupci jednotlivých spolků, kterým bych chtěla touto cestou poděkovat za pomoc, představili přítomným naše nové obecní symboly a všichni jsme si společně připili nejen při této slavnostní příležitosti, ale zároveň jsme takto společně přivítali nový rok 2017.
Následoval ohňostroj a celá akce byla završena zapálením hořícího nápisu
„OHNIŠŤANY“, čímž jsme symbolicky zakončili tento významný den, kdy po téměř
700.letech, mají i Ohnišťany svůj znak a vlajku. Z celé akce byla pořízená fotodokumentace a videozáznamy tak, aby tato chvíle byla uchována i pro další generace.

č.30, duben 2017

A CO LETOS ?

A co nás ještě v nejbližší době čeká? Zadali jsme vypracování projektové dokumentace
na I. etapu splaškové kanalizace a na tento projekt jsme získali dotaci z Královéhradeckého kraje. Nyní pokračujeme v projektové dokumentaci na II. etapu a zároveň
opět budeme podávat žádost o dotaci na tento projekt. Podali jsme žádost o dotaci na
opravu hřbitovní zdi. Bylo realizováno kácení stromořadí topolů podél Ohnišťanského
potoka. V tomto případě jsme nejdříve museli podat žádost o povolení kácení na Odbor
životního prostředí MěÚ Nový Bydžov, protože se jednalo o významný krajinný prvek.
Samotné kácení pak bylo provedeno velmi profesionálně a v mimořádně krátkém termínu. Využitelné dřevo bylo prodáno k dalšímu zpracování a zbývající dřevo a větve byly
rozděleny zájemcům v obci. Ještě zbývá dokončit finální úklid a likvidaci zbytků větví a
následně výsadbu nových stromů. Na webových stránkách obce jsme vám přestavili
návrh nové podoby návsi – tato akce je v současné době ve fázi přípravy projektu a snažíme se najít vhodné dotační tituly. Pokud by se to nepodařilo, chtěli bychom realizaci
financovat z obecního rozpočtu. A další projekt, nyní ve fázi přípravy studie, je renovace
veřejného osvětlení. Od začátku roku již proběhlo několik akcí pořádaných našimi spolky. Více se o nich dozvíte v jednotlivých příspěvcích v tomto zpravodaji. Podle ohlasů
byly všechny velmi úspěšné a zcela určitě nebyly letos poslední. V květnu nás opět čeká
vítání občánků, rodičům bude zaslána pozvánka.
Přeji vám hezké a slunečné jarní dny a těším se na společně strávený čas na akcích pořádaných našimi spolky, Obecní hospodou, obecním úřadem nebo při fandění na fotbalových utkáních. (Fotky z akcí na str. 2 a 3)
Eva Jiříčková
Poplatek za svoz komunálního odpadu
a poplatek ze psů na rok 2017 bude
vybírán dne: 19. dubna 2017 od 8,00 do 12,00 hodin a od 16,00 do 19,00 hodin
Dle vyhlášky číslo 1/2012 je stanovena výše ročního poplatku za svoz komunálního odpadu 500,- Kč/osobu.
Dle vyhlášky číslo 2/2012 je stanoven poplatek
50,- Kč za jednoho psa a za každého dalšího 100,Kč.
Poplatek je možné také uhradit každou středu
v úředních hodinách od 18,00 do 21,00 hodin.
Dále je možné poplatek uhradit převodem na
účet obce číslo 1080805339/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné domu.

Oznámení obecního úřadu

Ve druhém čtvrtletí se budou v naší obci slavit jedny sedmdesátiny, jedny pětasedmdesátiny, jedny pětaosmdesátiny, jedny devětaosmdesátiny, jedny devadesátiny, jedny třiadevadesátiny a jedny pětadevadesátiny. Budeme všichni myslet na pana Jana Bucka,
paní Janu Frankovou, pana Miroslava Dědka,
paní Vlastimilu Hanušovou, paní Marii Kuntovou, paní Jiřinu Šubrtovou a paní Zdeňku
Rosůlkovou a přát jim jenom to nejlepší!
Oznamujeme, že dne 5. února 2017 zemřela
paní Věra Jedličková, rozená Laňarová, rodačka z Ohnišťan. Bylo jí 78 let.
Oznamujeme, že dne 24. února 2017 zemřela
paní Zdeňka Marková z č.p. 76. Bylo jí 82 let.

Pranostiky
DUBEN
6.4.Na svatého Celestýna
nemáš-li, sedláčku, zaseto,
je to tvoje vina.
22.4. Na svatého Sotera a
Kaje zelenají už se háje.
25.4. Na svatého Marka leze žába z jarka (= potůček,
stružka)
Na svatého Marka mají být v zemi jabka (= brambory).
Od svatého Jiří bývá ještě dvanáct mrazů.
KVĚTEN
15.5. Nad kterou dolinou se na svatou Žofii mlha
snese, tam se urodí ovoce.
Chladný máj s vlhkým červnem plní stodoly obilím a
stohy senem.
Studený máj - v zahradách ráj, na polích háj.
25.5. Je-li na svatého Urbana pěkný den, bude suchý
červenec i srpen, vinná réva však nedbá toho a poskytne vína mnoho.
ČERVEN
24.6. Na svatého Jána voda očekávána.
27.6. Prší-li na Ladislava, deště čeká nás záplava
Je-li červen deštivý, krásný červenec nás navštíví.
Suchý červen plní sudy dobrým vínem.
Červen kapavý všechno napraví.

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v naší obci proběhne
v neděli 18. června 2017 od 9,55 do 10,05 hodin před obecním úřadem.

Hasiči

Činnost v letošním roce jsme zahájili již 1. ledna, a to výpomocí při akci „Oficiální představení znaku a vlajky obce“, kterou pořádal obecní úřad a konala se v hasičském domě. Ruku k dílu jsme přiložili jak při přípravě, během akce a tak i při úklidu.
O týden později, v sobotu 7. ledna, jsme zhodnotili loňský rok při výroční schůzi a projednali si plán práce a činnosti na rok 2017. Schůze probíhala v poklidném duchu bez jakýchkoliv dohadů a rozepří. Dostáli jsme všem formalitám a schůze byla po dobré večeři ukončena. Poté ještě spousta členů v hospodě zůstala a soukromě si sdělovali loňské hasičské zážitky a
spřádali další plány, jak zpestřit dění ve sboru.

Začátkem února jsme svolali členskou schůzi, kde se plánovaly přípravy a pořádání plesu a maškarního bálu pro děti. Že se na schůzi bude rozdělovat práce a úkoly nutné k uskutečnění obou akcí bylo
všem členům jasné, proto se tam objevila zase hrstka těch samých, jako každý rok, a další raději nepřišli. Ale to není nic nového a bojují s tím všechny spolky. Každopádně úkoly byly rozdány, každý
splnil to co měl a vše se zdařilo. Ples se tedy konal 25. února a dopadl na jedničku – účast byla velká (dle informací od pokladny
bylo 150 lidí), cen do tomboly bylo nejvíce, co pamatuji (posledních 20 let), hudba tradičně dobrá a zábava výborná. Druhý den
jsem mluvil s hospodským a říkal, že to byl „mazec“, protože jsme ho vyjedli a skoro všechno vypili. Doufám, že příští rok se to
vydaří minimálně stejně jako letos. To všechno by se ale nepodařilo bez lidí, kteří přiložili ruku k dílu a také díky všem, co nám
přispěli do tomboly, jak něčím malým, tak především hodnotnějšími cenami. Tímto bych jim chtěl za náš sbor poděkovat!
Týden po plese jsme pořádali maškarní bál pro děti. Jak probíhal, je popsáno v samostatném článku, tak se o něm dočtete
tam. Jen si neodpustím zmínit, že jsem od našich členů, ale především členek, očekával trochu větší pomoc při přípravě sálu a
při soutěžích pro děti. Snad příště.
Tímto jsem shrnul asi vše podstatné v našem spolku za uplynulý čtvrtrok. Další činností v nejbližší době bude pomoc obci
s likvidací kupek klestí zbylých po pokácených topolech u hřiště a následné uspořádání „Pálení čarodějnic“.
Z.Chalupa

Plesová sezóna se již zdárně blíží ke
svému konci. Tady v Ohnišťanech, se
konaly 3 plesy uspořádané TJ
Ohnišťany, SDH Šaplava a SDH
Ohnišťany. Týden před plesem, probíhá zvaní na ples, při kterém zvolení
zástupci, obchází místní i přespolní
obyvatelé a nabízí možnost zakoupení
vstupenek v „předprodeji“. Za krásné
pozvání nechybí malá odměna
v podobě něčeho na zahřátí, někdy i
něco dobrého na zub, záleží na hodině,
kdy přijdou. No, abych byla upřímná,
toto jim opravdu nezávidím ……v
každém domě ochutnat něco jiného,
jak jim pak asi druhý den může být .
Co se týká samotných plesů, myslím,
že se vydařily, jak počtem lidí, tak
tombolou. Velká tombola se snad ani
na každého nedostala, opravdu o ni byl velký zájem, kdo si nepospíšil,
tak na něj bohužel nezbylo. Byly čtyři barvy lístků (po 200 ks), což je
dost, prodalo by se určitě ještě více, ale to by zase byla velmi malá
pravděpodobnost výhry a to by se určitě nelíbilo… Hudba hrála dle
přání, od klasických tanců, až po moderní. Kdo chtěl, určitě si to své
našel a mohl rozpohybovat celé své tělo. Dle pana hospodského, měli
hosté také velkou žízeň i hlad, snad EET pokladna stihla vše pojmout a
možná se konečný příjemce divil, co se u nás v hospůdce zvládne.

Plesy Ohnišťany

Kdo jste nebyl a sledujete pouze fotky a stránky obce, přijďte příště,
určitě si to své také najdete a na chvilku zapomenete na běžné starosti,
třeba také potkáte toho, koho jste dlouho neviděli….je to na Vás.

Tak zase za rok. Lenka Čápová

Dne 4.3.2017 se konal již tradiční maškarní den pro děti, uspořádaný SDH Ohnišťany. Den předem se
musel vyzdobit sál, bylo zajímavé sledovat pány, kteří přišli na pivko, jak se snaží udělat z krepového
papíru nějaké řetězy, jejich fantazie nebrala mezí. Dále jsem sledovala, jakou mají kapacitu plic, museli totiž nafouknout
všechny balónky. Za tuto vyčerpávající práci se odměnili hezky vychlazeným pivkem. Na karneval se sešlo přibližně 35 dětiček v krásných kostýmech, v kterých si mohly zatančit, zasoutěžit a na chvilku se proměnit v někoho (něco) úplně jiného.
Mohli jsme vidět, berušku, motýlka, vílu, pandu, ovečku, princeznu, tygříka, indiána, čarodějnici, cestáře, myšku, opici, ovečku, červenou karkulku, dráčka a spoustu dalších krásných masek. Nesmíme také zapomínat na malé „kočárkové“ dětičky,
které zatím jen všechno sledovaly z náručí maminek, tatínků, babiček a dědečků, a určitě se jim už rodil v hlavičkách plán, za
co asi půjdou příští rok ony ?  Pořadatelé budou mít také nad čím přemýšlet, musí vymyslet soutěže vhodné pro tyto maličké
„chodící děti“. Myslím, že určitě něco vymyslí, je spousta soutěží i s rodiči: „Tak rodiče, máte se na co těšit“!  Nechyběla děvčata z Avonu,
která měla připraveny některé soutěže a cenu za nejlepší masku. Nemohla se rozhodnout, která maska je nejkrásnější, protože masky byly opravdu
všechny krásné, tak se rozhodla, nejhezčí masku vylosovat. Pro výherce byla připravena plyšová hračka a pro maminky, díky anketním lístkům,
kosmetický balíček. Díky moc za příjemné odpoledne s Vámi .
Lenka Čápová

Maškarní den pro děti

Začnu tím nejdůležitějším. Po akcích zpívá
celé Česko a rozsvěcení vánočního stromečku
obec připravila na Nový rok další a zatím největší akci, a to představení znaku obce
Ohnišťany a vlajky obce Ohnišťany. Následoval velký ohňostroj a na závěr byl k vidění
hořící název obce. Celá akce se jistě líbila všem, kteří se přišli podívat. O této události
se jistě bude psát i v jiných referátech a
podrobněji.

TJ Ohnišťany

Od ledna začala sezona plesů. Jako první svůj
ples uspořádali sportovci, v únoru potom hasiči. Oba plesy se líbily, což dokazovala velká účast.
Něco krátce o sportu. Muži zahájili přípravu na jaro již v lednu v hale na ekonomce a vyběhli do terénu. Také využívají umělku ve Smidarech.
Jaká byla účast záleželo na pracovních povinnostech, ale také na počasí. Až samotné zápasy ukážou, jaká byla příprava. Začátek se blíží, začíná se
již 25.3.2017 na domácím hřišti proti Novému Hradci.
V lednu a únoru se provedlo vykácení topolů od lávky u Novotných až k lávce přes potok, a dále pak k vlakové zastávce. Topoly byly již staré a
tak hrozilo při silných větrech nebezpečí úrazu od padajících větví. Silné kmeny byly určeny k prodeji a zbytek byl nabídnu občanům. Vznikl tím
problém hlavně na prostoru za fotbalovou brankou. Zůstalo tam velké množství roští a 25.3.se hraje první mistr. zápas na domácím hřišti. Stihne se
to uklidit? A sekat traktůrkem je nemožné.
Dále se zmíním o tom jak se chovají tací, kteří si jdou pod pergolu sednout, napít, zakouřit. Udělají tam nepořádek, ale uklidit to musí jiní. Navíc,
když se napíše, aby to po sobě uklidili, jsou drzí a sprostí.
Něco podobného je to s majiteli pejsků. Myslí si, že když není fotbalová sezona, tak mohou své čtyřnohé miláčky pouštět po hřišti, aby udělali
potřebu tam. Přeci je nesmyslné aby to udělali doma, kde mají uklizeno. Vážení, zákaz vodění psů do prostoru fotbalového hřiště platí po celý rok.
Ale asi to psát je zbytečné, vše to je v lidech.
Napsal L.Hlavatý.

Výsledná tabulka podzimní části
Tým
1 TJ Sokol Lhota pod Libčany
2 TJ Jiskra Prasek
3 TJ Ohnišťany
4 SK Neděliště
5 FC Nový Hradec Králové B
6 TJ Sokol Malšova Lhota
7 TJ Spartak Kosičky B
8 SK Starý Bydžov
9 TJ Sokol Roudnice B
10 TJ Sokol Lovčice
11 TJ Sokol Nové Město
12 TJ Lokomotiva Hradec Králové B
13 TJ Sokol Nepolisy B
14 RMSK Cidlina Nový Bydžov C

Z
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

V
14
10
8
7
6
6
7
6
5
5
2
2
2
2

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

Sepsal J. Bucek
P
0
2
6
4
3
4
6
5
6
8
8
9
10
11

Skóre
80:10
43:22
36:25
29:24
44:35
30:27
38:38
35:38
28:30
30:38
24:48
21:49
28:52
28:58

B
42
32
24
24
23
22
22
21
18
16
10
9
8
7

Rozpis utkání jarní části
PK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bylo rozhodnuto, že jedna řada starých a nemocných
topolů u hřiště bude vykácena. Muselo se využít vegetačního klidu. Práce byla svěřena Pavlovi a Petrovi Šoltysovým, kteří tuto činnost společně s
panem Keračíkem bravurně zvládli.
J.B.

Kácení topolů u hřiště

Ohnišťany - Nový HK B

25.03. 15:00

Nové Město - Ohnišťany

01.04. 16:00

Ohnišťany - Neděliště

08.04. 16:30

Kosičky B - Ohnišťany

16.04. 17:00

Ohnišťany - Malšova Lhota

22.04. 17:00

Ohnišťany - Roudnice B

29.04. 17:00

Starý Bydžov - Ohnišťany

06.05. 17:00

Ohnišťany - Lokomotiva B

13.05. 17:00

Lovčice - Ohnišťany

20.05. 17:00

Ohnišťany - Prasek

27.05. 17:00

Lhota - Ohnišťany
Cidlina C - Ohnišťany

03.06. 17:00
11.06. 17:00

Ke kácení topolů u hřiště
Díky iniciativě pana Petra a
Pavla Šoltyse, byly topoly
pokáceny včas, ale s úklidem je
to horší. Podle výroku pana
místostarosty, klestí uklidíme
na čarodějnice. Úklid klestí si
každý vykládá po svém. Někdo dělá kupy,
někdo kupičky a někdo NIC. Měl si to každý
po sobě uklidit sám. Jsem zvědavý, jak to bude
dál. Za měsíc budou čarodějnice a zatím žádný
úklid není. Pak se začne sekat, tak uvidíme,
jak nám to s panem Hlavatým půjde.
Ignác Šimurda, obecní údržbář

Hurááááá! Tak konečně jsme se po několika letech dočkali pořádné
zimy se sněhem. Užili jsme si sáňkování, bobování, ale největší oblibě
se těšily kluzáky, neboli „lopaty“. Jízdu na nich postupně zvládly a oblíbily si i ty
nejmenší děti. Nezapomněli jsme ani na zvířátka v lese, kterým jsme společnými
silami dovezli všechny nasbírané kaštany a přidali jsme i pár jablíček.
Jak se zima pomalu chýlila ke konci, přišel ten správný čas na přípravu
„Maškarního bálu“. V letošním roce jsme udělali malou změnu. Maškarní bál
jsme uspořádali hned dopoledne – pouze pro děti. A důvod byl ten, že v přítomnosti rodičů ty nejmenší děti pouze sedí a drží se „máminy sukně“ a takových
máme letos plnou školku. Kolik krásných masek se 2. března ve školce sešlo si
můžete prohlédnout na fotografiích nejen tady v časopise, ale i na webových
stránkách obce, kde nám pan Bucek založil složku mateřské školy a pečlivě se o ni stará a
doplňuje aktuální údaje. Moc mu za to děkujeme!!!
A ještě jedno připomenutí na závěr - 3. února 2017 slavila naše „Školička“ dlouhých 50 let svého působení v současné budově bývalé vily
čp. 42.
Že se u nás čas nezastavil a jakými změnami naše mateřská škola za tu dobu prošla, mohli návštěvníci posoudit při „Dni otevřených dveří“ v
pátek 11.listopadu 2016. Všem, kteří se přišli podívat ještě jednou děkujeme.
Čtenářům zpravodaje přejeme krásné jarní dny.
Jana Štanclová.

Mateřská škola

Personál školky v roce 2016/17 Končická Lenka, Mlejnková Gabriela,
Urbanová Pavlína,ředitelka Tučková Ilona, učitelka Štanclová Jana

Ve čtvrtek 5. ledna se
konal v kostele sv. Václava v Ohnišťanech již
tradiční koncert Tříkrálový. Vystoupení žáků ZUŠ Nový
Bydžov bylo nové a velmi pěkné. Bylo rozšířené o stínohru.
Diváků přišlo hodně. Všem se líbilo. Děkujeme
J.B.

Koncert Tříkrálový

Z oslavy MDŽ
Dne 7. března 2017
uspořádal
D-klub
posezení
v obecní
hospodě u příležitosti
MDŽ. Začátek byl
stanoven na 15. hodinu a opravdu již v tuto hodinu byla
část salónku plná. Jako první přišly
naše starší důchodkyně, které nejprve předaly kytičku a popřály
hodně zdraví své nejstarší člence
paní Marii Jůzové. Během odpoledne jsme se postupně scházeli, každá
dle svých pracovních možností.
Celkem se nás sešlo 27 žen všech
věkových skupin a to je určitě
dobře. Pro každou bylo připraveno
malé občerstvení. Došlo také na
hodnocení roku 2016 a přípravě
akcí na rok letošní. Paní starostka
nás všechny překvapila a obdarovala každou z nás růžičkou a poděkovala celému D-klubu za dosavadní
činnost. Akce se opravdu vydařila,
a tak milé dámy za rok určitě znovu.
Košvancová Jana

Na závěr letošní plesové sezóny si pro Vás
Obecní hospůdka v Ohnišťanech připravila
taneční chuťovku v podobě noci plné starých hitů, které pro Vás bude mixovat a servírovat DJ s ohnišťanskými kořeny Milan Kmínek a jako host
večera vystoupí totalitní DJ Vašek Schejbal. V rámci tohoto bonusového
večera se můžete těšit na největší taneční hity 70. až
90. let, které si mnozí z Vás jistě dobře pamatují a pokud ne, tak Vám pamět osvěžíme. Z atmosféry večera
na Vás dýchnou vzpomínky na legendární diskotékové
jízdy 80 a 90 let. Na tuto akci jste všichni zváni dne
22. dubna 2017 od 20 hodin. Dobové oblečení vítáno.

Retro disco ples

Milan Kmínek
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