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Obecní noviny

Co jsme stihli mezi dvěma vlnami
(pokud to dvě vlny jsou)

č.44, říjen 2020

Společenská rubrika

Uzávěrka tohoto čísla zpravodaje byla k patnáctému září,
tedy v době, kdy naše životy a všechny aktivity opět ovlivňují přicházející omezení spojená s Covid-19. Uvidíme, jaké
budou mít pokračování. I přesto, že jsem v názvu použila
termín dvě vlny, nechci ani popisovat, ani hodnotit, jak to
s těmi dvěma vlnami koronaviru opravdu je a jaká opatření
měla být nebo budou udělána, čemu zabrání nebo pomohou.
Prostě je to tady a musíme se s tím naučit žít.
To, co bych chtěla, je zrekapitulovat, co jsme v tom mezidobí, kdy se v květnu
začaly uvolňovat zákazy a měnit různá opatření, stihli. Po červnových Crossfit
Games jsme se o posledním srpnovém víkendu, při loučení s prázdninami, mohli
společně vydat za zvířátky, podívat se na práci loveckých psů (páni myslivci,
děkujeme), užít si bubliny i večerní promítání s čerstvě připraveným popcornem.
Dvanáctého září jsme se ve velkém počtu potkali na 6.ročníku Srazu traktorů
značky Zetor. Více informací se dočtete v samostatných článcích uvnitř zpravodaje. Jak se vám tyto akce líbily, nechám na vás. Já bych pouze chtěla touto cestou poděkovat organizátorům a všem, kteří nám pomáhají tyto akce připravit,
uspořádat a také další den uklidit. DÍKY za obecní úřad, DÍKY za sebe, DÍKY
za ty, pro které jsou akce určeny, DÍKY za návštěvníky, prostě DÍKY za všechny, koho tyto akce baví. Na konci září nás ještě čeká tradiční setkání sokolníků a
další ročník Turnaje v zorbing fotbalu. V říjnu pak drakiáda. Na dětské hřiště
jsme doplnili nové lavičky s dětskými obrázky a stůl, který je připraven pro hru
člověče nezlob se a dámu, šachy nebo cokoli, co lze hrát na šachovnici. Děkujeme tímto Haničce, Fandovi a Lukášovi Mejdrovým za realizaci našich nápadů a
Martinovi, Romanovi a Adamovi za pomoc se stěhováním. S projektantem domovních přípojek kanalizace jsme obešli všechny nemovitosti a projektová dokumentace se nyní zpracovává. Více informací k projektu kanalizace naleznete
v samostatném článku. Zrealizovali jsme výměnu oken v naší mateřské škole a
zároveň byla školka nově vymalována, vybavena novými koberci a má nově
natřenou střechu. V září se vrátila na své původní místo zrekonstruovaná plastika
Božího kříže. Podali jsme žádost o dotaci na výsadbu stromů u Pomníku padlých.
Máme zpracovanou územní studii pro lokalitu nové výstavby Ohnišťany-Jih.
V rámci výběrového řízení jsme vybrali firmu na realizaci rekonstrukce veřejného osvětlení v obci – bude realizováno do konce roku. Získali jsme dotaci na
projekt „Přírodní zahrada v mateřské škole“ ve výši cca 400.000,- Kč . Žádost o
dotaci na Zpevněnou plochu a kontejnery pro sběrná místa pro odpady zatím
nebyla úspěšná, ale budeme ji ještě do konce roku podávat znovu. Pokračují práce na projektu rekonstrukce požární nádrže na návsi. V říjnu by měla být vytvořena nová verze webových stránek obce. Budeme zpracovávat Strategický plán
rozvoje obce. Před koncem roku budeme připravovat rozpočet na rok 2021 a
rozpočtový výhled na další roky, proto opět oslovíme jednotlivé spolky v obci,
aby si připravily své plány a požadavky, abychom je mohli zapracovat do našich
plánů a rozpočtu.
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
Eva Jiříčková

V posledním čtvrtletí tohoto roku se
budou v naší obci slavit dvoje narozeniny sedmdesáté, troje pětasedmdesáté,
jedny jednaosmdesáté, třiaosmdesáté a
sedmaosmdesáté.
Všem oslavencům přejeme jenom to nejlepší – hlavně hodně
zdraví a srdečně zdravíme paní Alenu Bydžovskou, pana
Jiřího Vrbu, paní Marii Kmínkovou, pana Milana Mišku, paní
Janu Novotnou, paní Hanu Novotnou, paní Hanu Šulcovou a
paní Evu Bačovou.

Pranostiky na 4. čtvrtletí
Říjen:
4. 10. – V poledne košile – ráno kožíšek.
21.10. – Když Uršula za úplňku dává jasné noci – potom
každá prosincová noc bude tmavá.
Je-li říjen hodně zelený, bude leden velmi studený.
Říjnové nebe plné hvězd má rádo teplá kamna.
Listopad :
8.11. – Na Bohumíra se k spánku příroda ubírá.
11.11. – Po svatém Martině, zima nežertuje, přichází sníh i
mráz kvaltem. Jde-li husa o Martině po ledu, bude se po
něm ještě dlouho koupat.
29.11. – Na Saturnina skučí Meluzína.
Prosinec:
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda
krásná.
Jaké zimy v prosinci – taková tepla v červnu.
Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.
Oznámení obecního úřadu
MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2020
POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A
POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2020
bude vybírán v úředních hodinách každou středu od 18:00
do 21:00 hodin,
dále je možné poplatek uhradit převodem na účet obce č.
1080805339/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo
popisné domu.
Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 je stanovena výše
ročního poplatku za svoz komunálního odpadu 600 Kč na
osobu.
Dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 je stanoven poplatek za každého psa 100 Kč.

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Smlouvy o nájmech hrobových míst na hřbitově v Ohnišťanech se budou uzavírat od září do konce roku 2020 na obecním úřadě v Ohnišťanech
v době úředních hodin (tj. každou středu od 18:00 do 21:00 hodin).
Smlouvy budou uzavírány na dobu 5 let. Cena je stanovena dle platného ceníku, který byl schválen zastupitelstvem obce Ohnišťany na 15. veřejném zasedání dne 26. 8. 2020 a nabývá platnosti dnem schválení.
Žádáme tímto stávající nájemce o uzavření nové nájemní smlouvy a zaplacení poplatku z hrobového místa.
Cena je stanovena dle platného ceníku:
nájem 1 m2 hrobového místa 3 Kč/rok,
vodné k jednomu hrobovému místu 15 Kč/rok,
služby k hrobovému místu 90 Kč/rok,
hrobové místo – jednohrob (do 2,5 m2) nájem na 5 let 38 Kč,
hrobové místo – dvouhrob, hrobka (do 3,5 m2) nájem na 5 let 53 Kč,
urna – kolumbárium nájem na 5 let 100 Kč.
V případě dotazů pište na email obec.ohnistany@seznam.cz nebo volejte na tel. číslo 495 496 521.
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V tomto příspěvku přinášíme souhrnné informace týkající se projektu kanalizace. Během
obchůzky všech nemovitostí v obci, kterou jsme s Ing. Rejthárkem, projektantem domovních kanalizačních přípojek, společně absolvovali, jsem se dozvěděla spoustu informací i
dezinformací, padlo několik dotazů, zjistili jsme nějaké nesrovnalosti ve vlastnictví pozemků. Tím se vlastně splnil cíl mé
osobní účasti na této obchůzce. Jednak bylo nutné, aby projektanta doprovázel zástupce obce a jednak jsem chtěla posbírat
všechny dotazy, připomínky a informace od jednotlivých občanů. V následujících řádcích zrekapituluji stav celého projektu,
uvedu na pravou míru všechny informace a odpovím na všechny obdržené dotazy.
Stavem obecní kanalizace jsme se vážně začali zabývat v r.2013, kdy obec postihla povodeň. Nejprve jsme odsouhlasili zajištění vyčištění, trasování a pasportizace stávající kanalizace, které probíhalo postupně v letech 2014-2016. Není asi nutné popisovat, v jakém stavu kanalizace byla, kam ústí a kde zcela chybí. Zároveň byly v této době realizovány nejnutnější opravy, které řešily havarijní stav
některých částí, který trasování odhalilo. Na začátku r. 2016 rozhodlo zastupitelstvo obce zadat zpracování studie Kanalizace a ČOV Ohnišťany. Na
základě této studie, jednání s její zpracovatelskou firmou a možnostmi čerpání dotací na projektovou dokumentaci i samotnou realizaci díla,
v souladu s PRVKÚK a přicházející novelou zákona o vodách, jsme rozhodli o realizaci projektu kanalizace pro naši obec. Projekt byl rozdělen na
tři etapy a zadali jsme zpracování projektové dokumentace pro jednotlivé části. Od té doby je kanalizace téma téměř každého veřejného zasedání
zastupitelstva obce. Etapa č.I – Kanalizace a ČOV Ohnišťany – dokumentace zpracována v r. 2016 a ve stejném roce na ni získána dotace ve výši
300.000,- Kč. V současné době vydáno stavební povolení. Etapa č.II – Rozšíření kanalizace Ohnišťany – dokumentace zpracována v r.2017 a opět
na ni získána dotace ve výši 300.000,- Kč. Nyní dokončeno územní řízení a stavební povolení je v řešení. Etapa č.III – Dostavba kanalizace Ohnišťany – zpracována dokumentace a v r. 2019 na ni získána dotace ve výši 290.000,- Kč. Celkové náklady na jednotlivé projektové dokumentace
1.337.050,- Kč (získaná dotace v celkové výši 890.000,- Kč). Kapacita ČOV již byla navržena s ohledem na plánovanou novou výstavbu v lokalitě
Ohnišťany-Jih. Odhadované náklady na realizaci jsou 35,7 mil. Kč bez DPH. Realizace celého projektu je podmíněna získáním dotace na budování
veřejné části kanalizace a ČOV. Žádost o dotaci bude podána na MZe, kde lze pro obec naší velikosti získat příspěvek ve výši 65% nákladů a zároveň plánujeme podat žádost o dotaci z Královéhradeckého kraje, která by mohla být ve výši 15% nákladů, jinými slovy celková dotace 80%.
V dubnu 2019 jsme vám na veřejné schůzi představili celý projekt, včetně plánů a finančních nákladů. Představená prezentace je od dubna 2019
zveřejněna na webových stránkách obce, stejně tak i výkresy páteřního vedení kanalizace. Plánovali jsme, že na jaře tohoto roku zahájíme projektování jednotlivých přípojek, zároveň podáme jednotlivé žádosti o dotace a pokud vše dopadne, na jaře r.2021 zahájíme realizaci první etapy. Bohužel
i zde nám do cesty vstoupil Covid-19 a plány musely být o několik měsíců posunuty. V červnu jsme zahájili obcházení jednotlivých nemovitostí a
zakreslování jednotlivých domovních přípojek do projektu, který se v současné době zpracovává. Během obcházení jednotlivých přípojek jsme
nenarazili na místo, kde by pan projektant nenašel vhodné řešení domovní přípojky, vždy v maximální míře respektoval stávající vedení a minimalizoval zásahy do pozemků. Pokud by majitelé nemovitostí v části obce Paška a u železniční trati měli pocit, že jsme na ně zapomněli, není to tak.
V této části je zatím plánovaná tlaková kanalizace a jednotlivé přípojky jsou přímo součástí jejího projektu. Další plánované kroky zůstávají stejné,
pouze musely být o rok posunuty. A teď už k těm, na začátku zmiňovaným dotazům, informacím a dezinformacím:
Bude rozkopaná vesnice? A na jak dlouho? Ano, budování kanalizace se bez kopání neobejde. Ale bude to po jednotlivých částech a pouze na
nezbytně dlouhou dobu. Vzhledem k tomu, že ve většině částí obce vede kanalizační vedení silnicí, budou silnice navíc i opraveny. I to je důvod,
proč nyní realizujeme pouze nejnutnější opravy. S dostatečným předstihem budete seznámeni s možnostmi parkování a dopravy.
Kdy se bude kanalizace budovat? Budování je podmíněno získáním dotace a pokud se vše podaří, první etapa by měla být zahájena na jaře r.2022.
Neovlivní výstavba kanalizace stav vody ve studních? Podle vyjádření projektanta budou při realizaci projektu dodržena všechna pravidla a postupy, aby k tomu nedošlo.
Co bude se stávající kanalizací, bude možné ji dále využívat? Stávající kanalizace bude nadále využívána pouze jako dešťová, tzn. že všechny
splaškové přípojky musí být odpojeny a napojeny na nově budovanou splaškovou kanalizaci. Plánujeme část vedení této, nově pouze dešťové kanalizace, využít jako přítok vody pro nově vybudovanou vodní akumulační nádrž na místě původní požární nádrže na návsi.
Proč je stanoven příspěvek občanů na jednotlivé přípojky a proč ve výši patnáct tisíc Kč? Proč obec nezajistí peníze, proč se více nezadluží?
Např. ve Smidarech nic neplatili. Jak je uvedeno výše, plánujeme financovat celý projekt za pomoci dotace z MZe a dotace z KHK a to v celkové
výši 80% z celkových nákladů projektu a případného úvěru v nezbytně nutné výši. Jmenované dotace nelze využít na financování přípojek. Výši
jednotného příspěvku patnáct tisíc korun na jednu přípojku odsouhlasilo zastupitelstvo obce na základě předběžné průměrné ceny přípojky, stanovené ve studii projektu a seznámili jsme vás s ním na veřejné schůzi konané k projektu kanalizace. Jedná se o příspěvek ve výši 50% z ceny přípojky.
Pokud se podaří ve výběrovém řízení vysoutěžit nižší cenu, bude příspěvek také nižší (opět se bude jednat o 50% z ceny). Počítáme s tím, že budeme muset využít i úvěr, ale pouze v rozumné výši, abychom ho byli schopni splácet a neriskovali více než bude nutné. Odhad maximální bezpečné
výše případné půjčky nám již naše banka vypočítala. Samozřejmě chceme realizovat také jiné projekty, a ne investovat všechny peníze pouze do
kanalizace. A proč ve Smidarech naplatili příspěvek na přípojky? Protože využili dotaci z jiných dotačních titulů a tato se vztahovala i na jednotlivé
přípojky, ale byla nižší než 80%.
V dalších obcích občané také platili příspěvky na jednotlivé přípojky a to v různé výši.
Kdo bude realizovat stavbu kanalizace? Na realizaci této veřejné zakázky bude, v souladu se zákonem, vypsáno řádné výběrové řízení.
Proč raději místo kanalizace nevybudujete chodník? Tato otázka padla již na veřejné schůzi k projektu kanalizace. Budování chodníků je součástí
dlouhodobého plánu, ale chceme dodržovat logickou posloupnost projektů a nebudovat něco, co bude nutné v dalším roce zase bourat nebo rozebírat.
Kdy už konečně začneme budovat? Se ptali ti, kdo nemají jinou možnost a musí pravidelně nechávat vyvážet septik a za tuto službu platit.
V té části obce, kde není kanalizace vůbec, jsme také byli dotazováni, kdy už začneme.
Kanalizace je poslední sítí, která v naši obci chybí a jejím vybudováním zhodnocujeme naše nemovitosti.
Kdo bude řešit vlastní budování přípojek, je nějaká firma? Pokud se týká jednotlivých přípojek, včetně vedení na soukromém pozemku – projektovou dokumentaci kreslí pro všechny najednou Ing. Rejthárek, se kterým jste se měli možnost potkat při našem obcházení obce. Tuto projektovou
dokumentaci bude financovat obecní úřad a to včetně řešení všech povolení. Realizace vlastní přípojky, tj. po vlastním pozemku od revizní šachty
až po napojení z domu, je pak již na majitelích nemovitostí. Každý může řešit sám nebo se lze dohodnout a spojit několik nemovitostí a oslovit společně nějakou firmu nebo bude asi i možné se domluvit s firmou, která bude realizovat veřejnou část kanalizace, případně vám můžeme pomoci
s kontakty na konkrétní firmy.
Po vesnici se říká, že po vybudování bude kanalizace prodána soukromé firmě a oni nám budou určovat cenu stočného? Tak tenhle dotaz mě
hodně překvapil. Zastupitelstvo obce nikdy ani nejednalo a ani nikdy neuvažovalo o tom, že by byla kanalizace po vybudování komukoli prodána.
Naopak, vždy byl plán provozovat kanalizaci a ČOV vlastními silami a cenu stočného stanovit na základě reálných nákladů.
A bude se ta kanalizace opravdu budovat, někteří lidé, na některých místech říkají, že se to stejně dělat nebude, že už to tady několikrát bylo a že
to nedáte?
Jak už bylo řečeno, pokud se podaří získat dotace, kanalizace se budovat bude, děláme pro to opravdu všechno.
A poslední dotaz, který mě překvapil úplně nejvíc, osobně se mě dotknul a opravdu mě nenapadlo, že by mohl někdo takhle uvažovat ( možná
v duchu hesla „podle sebe soudím tebe“ nebo s cílem ublížit? ) –
Proč je ČOV naplánována na pozemku, který kdysi patřil naší rodině?
Vždycky se snažím oddělit osobní a starostovský život a asi bych nemusela odpovídat, ale udělám to. Všichni, kdo si vzpomenou, co se před čtrnácti lety na tomhle místě stalo, asi pochopí jaký vztah jsme od té doby k tomuto pozemku měli, a že jeho prodej byl nějakým řešením. Pozemek jsme
nabídli k prodeji Rolnické a.s., Králíky, která ho měla v pronájmu, ještě před tím, než jsme se v zastupitelstvu začali projektem kanalizace zabývat.
Kolegové zastupitelé vám určitě potvrdí moji první reakci, když jsem viděla studii projektu Kanalizace a ČOV a zjistila, že v souladu s PRVKÚK je
ČOV navržena na tomto místě. Opravdu jsem prohlásila, že kdybych tohle věděla dřív, pozemek v rámci dědictví vyřeším a obci ho věnuji právě
proto, abych se vyhnula spekulacím o střetu zájmů. Bohužel, jak je vidět, stejně se to nepovedlo a i po letech měl někdo potřebu to řešit a šířit nesmyslné informace. Část pozemku, potřebnou pro vybudování ČOV nyní obec odkupuje, respektive vyměňuje za jiný pozemek ve vlastnictví obce.
Na závěr bych chtěla připomenout – pokud chcete nebo potřebujete vědět cokoli, co se kanalizace týká, ptejte se nás, přijďte za námi v úředních
hodinách nebo po domluvě i mimo ně. Základní informace a výkresovou dokumentaci naleznete na webových stránkách obce. Projekt kanalizace je
jedním z bodů téměř každého veřejného zasedání zastupitelstva obce. Věřte, že uděláme maximum proto, abychom tu kanalizaci v obci vybudovali.
Eva Jiříčková

Projekt kanalizace
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Jak to bylo, je a bude s webovými
stránkami obce
Jak jste se mohli dočíst v minulých číslech zpravodaje a na diskuzním fóru našeho webu, došlo
k určitým změnám a připravujeme novou podobu
obecních webových stránek. Vzhledem k tomu,
že kolem těchto změn stále probíhají diskuze,
přinášíme krátké shrnutí. Webové stránky obce
byly vytvořeny společností Galileo v r. 2003, v rámci Mikroregionu Novobydžovsko. Nejprve se o obsah stránek krátce staral
Ing.Chalupa a poté byly předány novému správci p.Buckovi.
Každoročně s ním byla uzavřena dohoda o provedení práce a
vyplacena odměna za tuto práci. Obsah stránek se postupem času
měnil, rozšiřoval a přibývaly nové a nové informace, odkazy,
aplikace a to až do současné, ne zcela přehledné podoby. Stejně
tak přibývaly nové a nové zákonné povinnosti, které je nutno
dodržovat. Bývalý správce se o webové stránky staral mnoho let
dobře, dokumentace z obecních akcí byla na webu téměř okamžitě, povinně zveřejňované dokumenty se nakonec vždy objevily
tam, kam patří. Ale s přibývajícími povinnostmi a stále se rozšiřujícím obsahem (někdy i informacemi téměř soukromého rázu)
se stránky staly „hromadou někde uložených informací a fotek“ a
někdy byl problém zde něco najít. Často se nás lidé ptali, kde
najdou nějaké konkrétní informace, byli přesvědčeni, že tam tyto
informace nejsou nebo nelze daný soubor otevřít. To se nám
bohužel potvrdilo i při auditu hospodaření obce. Je také nutno
dodržovat kontinuitu mezi zveřejňováním informací na elektronické úřední desce, vývěsní tabuli a spisovou službou. Když
došlo v r.2019 ke změně na pozici účetní obce, začala nová paní
účetní vkládat informace, týkající se hospodaření obce, na webové stránky sama. Toto vše jsou důvody, které nás vedly
k rozhodnutí o změnách, týkajících se webových stránek. Na 11.
zasedání zastupitelstva obce jsme oznámili tyto důvody ke změně p. Buckovi a poděkovali jsme mu za jeho letitou práci na
webových stránkách obce. Správu webu si dočasně převzala
starostka obce (abychom opět předešli diskuzím, zmíním, že bez
nároku na odměnu ☺), abychom zajistili, že povinné informace
na stránkách budou. Stejně tak jsme se dohodli, že stránky nutně
potřebují upgrade, aby reprezentovaly obec, obsahovaly to, co
ze zákona obsahovat a splňovat musí, abychom informovali o
dění v obci a bylo zde možno nalézt to, co lidi zajímá, přehledně,
jednoduše a na úrovni dvacátého prvního století. S paní ředitelkou naší mateřské školy jsme se dohodli, že školka si
vytvoří svoje vlastní webové stránky. V této době do dění v obci
zasáhl Covid-19 a sním ta spousta informací, nařízení a zákazů,
které bylo nutno zveřejňovat na vývěsní tabuli i na elektronické
úřední desce, a to nejlépe okamžitě. Za sebe mohu říct, že
v těchto dnech se potvrdilo, že naše rozhodnutí o změně bylo
správné a i to moje dočasné správcování webu mi ušetřilo spoustu času stráveného přeposíláním informací, vysvětlováním kam
co dát, jak to nazvat, do kdy to musí být zveřejněno, kdy je nutno
některé informace nahradit novými a kontrolou, zda je to všechno tak, jak být má. Nikdy jsem neměla a nemám ambice být
správcem webových stránek a brala jsem to jako rychlé, nutné a
dočasné řešení situace do doby, než budou vytvořeny stránky
nové a bude uzavřena dohoda s novým správcem. Bohužel během této doby se nějakým, mě nejasným způsobem, ztratila videa z videogalerie. Vysvětlit nám to nebyl schopný ani provozovatel. Až budou stránky nové, zajistíme postupně jejich nové
nahrání. Na současné podobě webových stránek se zatím nic
nezměnilo, pouze dodržujeme povinné zveřejňování informací a
přinášíme fotky z obecních akcí. Minulý měsíc zastupitelstvo
obce odsouhlasilo finální novou podobu stránek a společnost
Galileo ji zpracovává. Na nové webovky se můžete těšit za cca
měsíc. Až bude tato nová verze zprovozněna a odladěna, bude
uzavřena dohoda s novým správcem, naší administrativní kolegyní Káťou Snopkovou.
Eva Jiříčková

Krátká reakce a upřesnění.

Starostka Ing. Eva Jiříčková píše o webových stránkách a o mně.
Vzhledem k tomu, že mnoho čtenářů seniorů nemá internet, zveřejňuji níže článek, na který je výše uvedená reakce. Jenom upřesňuji, že stránky byly založeny asi opravdu v roce 2003, ale byly od
firmy Antee, správce byl Zdeněk Chalupa, ale jak říkal, neměl v té
době na tuto činnost dost času, takže stránky byly „mrtvé“. Když jsem byl
zvolen do zastupitelstva, ptal sem se na tyto stránky, Zdeněk mi nabídl, zda je
chci spravovat, když jsem řekl že ano, předal mi je a vysvětlil mi, jak se
s nimi pracuje. Za to mu tímto velice děkuji. Zhruba před 13 lety (nevím teď
úplně přesně) přišla nabídka od firmy Galileo na nový vzhled stránek. Bylo to
za starosty Milana Pešty, vybrali jsme šablonu a celý vzhled jsem doplnil
svými fotkami. Původně jsem vše dělal zdarma, později starosta navrhl pro
tuto činnost odměnu, která byla odsouhlasena a tuto částku téměř nezměněnou jsem pobíral do konce loňského roku. Jenom podotýkám, že přístupové
heslo měli starostka i místostarosta více než rok před ukončením spolupráce
se mnou, takže jestli jsem, jak píše starostka, něco dělal špatně, mohli mě
upozornit, nebo si tam vše mohli dávat přímo. A jestli něco otevřít nešlo nevím, mohlo se stát, stejně jako stále nemohu otevřít ve videogalerii Koncert
Tříkrálový, který na stránky dávala současná správkyně. Tímto příspěvkem
bych rád ukončil veškeré debaty na toto téma. Když jsem tyto stránky dával
dohromady, nebyly chytré telefony, nebyla mobilní aplikace, takže na dnešní
dobu jsou trochu archaické a souhlasím
Původní
s tím, že dům
je potřeba
č.p.
je 112
změnit. Proto
tam je spousta odkazů zbytečných (programy kin a divadel v okolí, IDOS,
Meteocentrum, Katastr …). Ale vzhledem k tomu, že stránky čte i hodně bývalých rodáků, postrádám tam třeba oznámení o úmrtí spoluobčanů, parte a
pod. Tímto bych rád ukončil diskuze na toto téma.
Jan Bucek

Diskusní fórum - webové stráky obce
Zdeněk Chalupa
20. 8. 2020 14:12
Jen trochu upřesním níže uvedený článek. Webové stránky obce založila
firma Galileo. Nejprve jsem byl, po dohodě s bývalým starostou panem
Peštou, pověřen jejich administrací já. Obsahově jsem stránky naplnil
pouze základními informacemi. Bohužel jsem neměl tolik času, abych
se jim mohl 100% věnovat, a zájem o ně projevil Honza Bucek, tak jsem
mu roli administrátora předal. On je poté rozvinul vizuálně a obsahově
do současné podoby… Co se týče změny administrátora z J.Bucka
na E.Jiříčkovou, tak v článku nejsou uvedeny všechny okolnosti
a důvody, proč k tomu došlo. Oznámení o ukončení hlášení, také proběhlo trochu jinak. Dále bych to už ale nechtěl rozebírat.
Jan Bucek
7. 7. 2020 19:38
Sděluji, že s obsahem, částečně i vzhledem webových stránek obce Ohnišťany
nemám od března 2020 nic společného. Stránky jsem založil pře 13 lety
a vzhled i obsah byl po celou dobu mojí záležitostí. Před více jak rokem mě
požádala starostka Ing. Eva Jiříčková o přístupové heslo. Samozřejmě jsem jí
ho sdělil, předpokládal jsem, že úřední věci si do stránek bude vkládat sama.
Rok se nic nedělo, začátkem letošního roku mi sdělila, že si bude dělat stránky sama, zda ji budu eventuelně nápomocen. Samozřejmě jsem řekl, že ano.
Já jsem se krom všeho staral o fotogalerii a videogalerii, zúčastňoval jsem
se všech obecních akcí, kde jsem fotil a filmoval. Poslední dobou jsem dostával fotky od více lidí, nejvíce pěkných fotek jsem dostával od Lenky Čápové,
za což jí tímto děkuji. Zakládal jsem si na tom, že fotky i videa byla ještě ten
den na stránkách. V březnu jsem zjistil, že heslo bylo změněno, zmizel obsah
videogalerie, nemohl jsem dělat ani stránky školy, které jsem vytvořil jako
součást obecních stránek. Když jsem se ptal, proč mi to nebylo oznámeno
předem, bylo mi sděleno, že krom jiného nemám letos uzavřenou smlouvu.
Toto jednání se mě dotklo, proto jsem na posledním jednání obecního zastupitelstva oznámil, že 13 let hlásím do obecního rozhlasu, a vzhledem, že za
celou dobu se mnou nikdo také žádnou smlouvu neuzavřel, končím hlášení
a odevzdal jsem klíče. Toto je má reakce na článek starostky v Ohnišťanském
zpravodaji č. 43, kde se o mně zmiňuje.

Práce zastupitelů.

Protože jsme už v druhé polovině současného volebního období a tím i v plnění volebního programu, je na čase se zvolených zastupitelů zeptat, jak
se jim práce daří a co ze svých plánů a úkolů zrealizovali. Zastupitelé pracují v pěti výborech a tak je požádáme, aby nám všem o své práci pověděli
alespoň tak obsáhle, jako to v každém Zpravodaji dělá starostka obce paní Ing.Jiříčková. Tentokrát jsme o zprávu požádali finanční výbor a jeho
předsedu pana Jana Bucka. Dalšími členy této komise jsou paní Hana Chalupová a pan Ing. Lukáš Bezvoda.
Dalším důležitým výborem v zastupitelstvu je výbor kontrolní, který vlastně má v případě potřeby nahradit přímé vedení obce. Jeho předsedou je
pan Mgr. David Snopko a členy paní Lenka Čápová a paní Anna Purmová. Jistě nám rádi o své práci v těchto výborech vše poví ať už to budou
úspěchy či nezdary. V dalším zpravodaji, který vyjde k 1. 1. 2021 bychom si rádi přečetli zprávu výboru školského a stavebního a výboru pro rozvoj sportu a kultury.
Nemyslím, že by to měla zastupitelstva letos zrovna lehké, různá nařízená omezení jim práci dost komplikovala. Budeme pro to mít pochopení!
L. Š.

3

Vážení spoluobčané! Po dohodě s naší paní starostkou, píši tento článek do obecního zpravodaje,
v návaznosti na jedno z nedávných zasedání obecního zastupitelstva, na kterém byl jedním z témat obecní
les Hořeník. Obec vlastní celkem 42,62 ha lesních pozemků, což je podstatná část lesního komplexu nazývaného Hořeník, který je dále tvořen pozemky několika drobných vlastníků a pozemky v majetku státu.
Obecní les tvoří převážně mýtní porosty, tj. porosty určené k postupné obnově. Tyto porosty tvořily na začátku platnosti LHO
– Lesní hospodářské osnovy, která je plánem, podle kterého je obec povinna hospodařit cca 37 ha, zbývajících cca 6 ha tvořily
porosty předmýtní ve stáří 20 – 50 let. Od začátku platnosti současné LHO se tento poměr částečně změnil díky provedeným
mýtním a nahodilým těžbám.
Od začátku platnosti LHO byly v obecním lese provedeny na dvou plochách mýtní úmyslné těžby, přičemž jedna plocha byla
zalesněna uměle a na druhé ploše se podařilo provést přirozenou obnovu díky semennému roku dubu.
Na jedné ploše byla provedena na počátku roku těžba habru, lípy, osiky a slabších dubů. Silné duby byly ponechány, aby jim bylo umožněno
zaplodit a proběhla přirozená obnova porostu, čímž odpadnou mnohé práce a tím pádem se ušetří spousta finančních prostředků. Zhruba na polovině výměry obecního lesa byla na počátku roku provedena nahodilá těžba, tj. odstranění suchých a nejvíce proschlých zejména dubů a dále také
bylo provedeno odtěžení nahnutých nebezpečných stromů podle silnice vedoucí na Šaplavu. Na zbývající ploše bude provedena nahodilá těžba
během zimního období , případně v předjaří.
V loňském roce byl také vytěžen přibližně padesátiletý porost smrku napadený několika druhy podkorního hmyzu, souhrnně nazývaného kůrovec.
Tato plocha vzbuzovala mezi mnohými emoce, neboť na ní zůstalo po vyvezení prodejné části hmoty spousta materiálu. Tento materiál tam byl
ponechán úmyslně, protože byl určen k mechanizovanému úklidu a následnému seštěpkování na energetickou štěpku. Tato plocha byla následně
podrcena drtičem klestu, který zlikvidoval také minimálně 80 % pařezů a zároveň celou plochu srovnal a připravil k letošnímu zalesnění. To neproběhlo s ohledem na sucho během jara, ale bude provedeno nyní v průběhu podzimu a následně bude tato plocha oplocena. Je jenom škoda, že
spoluobčané, kteří měli negativní připomínky ke vzhledu této plochy po vytěžení, se již neozvali po té, co byla plocha upravena drtičem. Podobné
připomínky zaznívají i v průběhu letošního roku a to na adresu zbytků po zejména nahodilé těžbě. Je však třeba si uvědomit, že obecní les není
parkem nýbrž hospodářským lesem se vším, co k tomu patří.
Co se týče činností, které nás v obecním lese čekají do konce roku, tak se jedná zejména o zalesnění plochy po smrku a její následné zaplocení,
následně o provedení nahodilé těžby v celém obecním lese a následně o úklid těžebních zbytků jak po těžbě nahodilé, tak po těžbě úmyslné.
Chtěl bych vás tímto požádat, pokud kdokoliv z vás má zájem o zpracování těžebních zbytků v obecním lese, a ještě se nepřihlásil na obecním
úřadě, nechť tak co nejdříve učiní, protože není v silách prozatím přihlášených devíti zájemců zpracovat nynější hmotu určenou ke zpracování,
protože během zimy se toto množství minimálně zdvojnásobí. Dále je samozřejmě možné, pokud má někdo zájem, zakoupit od obce hotové palivové dřevo jak listnaté tak jehličnaté.
Závěrem bych vám chtěl ještě jednou říci to, co jsem psal již výše, pamatujte na to, že obecní les není parkem, ale hospodářským lesem se vším,
co k tomu patří.
Štěpán Tobolka

Obecní les

Když byl na 14. veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 8.7. 2020,
jedním z bodů programu obecní les, báli jsme se, že se nám návštěvníci na úřad
nevejdou. Proč jsme čekali velkou účast? Protože tolik diskuzí, komentářů a kritiky, které v té době zaznívaly z různých míst a v různých souvislostech ke vztahu k obecnímu lesu, v nás vyvolalo myšlenku, že
všem jde o blaho obecního lesa a všichni přijdou zjistit, jak je to s tím lesem doopravdy. Čtyři hosté opravdu přišli, i když všichni
přišli na naše pozvání. A tak diskuzi o lese vedli dva odborníci - pan Štěpán Tobolka a pan Pavel Šoltys, každý ze svého úhlu
pohledu. Alespoň tak zastupitelé dostali ucelený obrázek, jak to opravdu v tom lese bylo a je, proč není něco dokončeno a co
bude dál. Za mě osobně je velká škoda, že se nám oba tyto pány nepodaří (z různých důvodů) spojit do jednoho týmu a nechat je
pracovat společně, opravdu pouze v zájmu obecního lesa. Průběh diskuze jste si mohli přečíst v zápisu z tohoto zasedání a stejně
tak jste se dočetli, že ač byl připraven finanční přehled týkající se hospodaření v lese, nebylo možno jej předložit, protože z časových důvodů se
p.Šoltys už nemohl dále zasedání účastnit. Proto tento přehled přinášíme níže. Rekapitulaci a odbornou zprávu o lese si můžete přečíst
v předcházejícím článku v tomto zpravodaji.
Přehled výdajů a příjmů – obecní les:

Finanční hospodaření v obecním lese

Rok

Výdaje /Kč/

Příjmy /Kč/

2017

75.624,-

237.656,-

2018

314.777,70

730.329,- (včetně 75.600,- dotace na výsadbu)

2019

339.038,-

829.296,-

2020 k 15.9.

170.430,-

412.258,- (včetně 43.533,- dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity)

Celkem od r. 2017 do 15.9.2020

899.869,70

2.209.539,-

A už zbývá jen dodat, že pokud se týká činností v lese, postupujeme v souladu s desetiletým plánem – LHO, přijatým v roce 2016. Že výše příjmů za prodej dřeva z obecního lesa je důvodem, proč se obec musela v loňském roce stát plátcem DPH. A že část utržených peněz se vždy vrací
zpět do lesa, abychom ho zde zachovali v jeho podobě i pro příští generace.
Eva Jiříčková

Kontrolní výbor

Stejně, jako moc ve státě se dělí na zákonodárnou, soudní a výkonnou, kde každá má svou úlohu a je kontrolována zbývajícíma dvěma, i obec má své kontrolní mechanismy. Na činnost a jednání starosty obce a členů zastupitelstva dohlíží kontrolní orgány obce.
Existuje několik pravidel pro jejich vytvoření. Ze zákona vždy musí existovat minimálně dva kontrolní orgány: Finanční výbor a
Kontrolní výbor. Oba musí mít ve svém čele někoho ze zastupitelstva a počet jeho členů musí být lichý. Členy výboru nesmí být
starosta, místostarosta, tajemník, ani osoby, které se podílí na rozpočtových a účetních pracích obce.
Usnesení výboru je vždy písemné a podepisuje jej předseda výboru.
Tolik tedy k teorii. Nyní se vrhněme do praxe:
Budu zde hovořit o výboru Kontrolním, neboť jsem jeho předsedou. Se mnou jej tvoří další dvě členky. Výbor je tedy tříčlenný.
Jádrem naší práce je kontrola činnosti obce. Jedná se o kontrolu usnesení zastupitelstva obce, kontrolu dodržování právních předpisů ostatními
výbory a obecním úřadem, kontrolu hospodaření obce, dále kontrolujeme správnost a platnost smluv a zveřejňování dokumentů na úřední desce.
Práce je to celkem hodně, proto se kontroly provádějí průběžně, na každém zasedání zastupitelstva předsedou výboru. K tomu se dvakrát do roka
provede hloubková kontrola rozhodnutí, smluv a dalších aktuálních ujednání.
Přestože mnozí, a stejně tak i já, můžeme s některými rozhodnutími nesouhlasit, prací kontrolního výboru není kritizovat a rozhodovat co je
správné rozhodnutí a co ne. Výbor pouze zkoumá, zda je rozhodnutí v mezích zákona a prováděcích předpisů, zda bylo vykonáno tak, jak bylo
schváleno a zda byl dodržen zákonem, či schválením stanovený termín.
Veškerá usnesení výboru jsou, stejně jako usnesení zastupitelstva veřejná a každý má možnost do nich nahlédnout. Originál je uložen na Obecním úřadě.
David Snopko
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„Vše se vrací k normálu (doufejme)“.
Paní starostka se v něm vrací k dnům, kdy začal
řádit koronavir a každý se snažil pomáhat jak
jen mohl. V našem případě šlo o výrobu obličejových roušek. Vlastně, máme-li toto posoudit zcela objektivně, roušky zatím zůstaly jediným prostředkem proti rozšiřování tohoto viru. Zatím se neobjevila žádná vakcína, ani jiný prostředek, a tak jediným
„lékem“ jsou roušky. Milé dámy – výrobkyně – prosím, nenechávejte své šicí stroje vychladnout – asi je budete muset znovu spustit! Obávám se, že koronavir ještě neřekl své poslední slovo a v těchto dnech uprostřed července, kdy tento článek píši, se to potvrzuje. Vybírám jedno poděkování z mnoha, která na obecní úřad za tyto roušky došla: „ Dobrý den! Přijměte srdečné poděkování za zaměstnance
ZZS KHK výjezdového stanoviště Nový Bydžov pro Spolek ohnišťanských žen. Za čas, který jste věnovaly ušití roušek a nám jste je věnovaly.
Moc si této pomoci vážíme! S pozdravem Lukáš Verfl, vedoucí záchranář výjezdové základny Nový Bydžov“. Vidíte, jak obdarovaní byli vděčni?
Však je to taky správné a my se k jejich díkům připojujeme! A já přidám vtip, který jsem kdesi četla – nemusíte se přímo řezat smíchem – stačí
alespoň se pousmát! „Po dlouhé době jsem zase utíkal před revizorem. Nejdřív v autobusu, pak mě chvíli naháněl s kolegou po venku až mě
nakonec za asistence hlídky městské policie chytil. Musím říci, že ho dost naštvalo, že mám platnou jízdenku. Ale zuřit začal teprve ve chvíli,
kdy jsem mu řekl, že se po celou dobu pouze snažím udržovat bezpečný dvoumetrový odstup“.
L. Š.

Čtenářské doplnění k článku ze Zpravodaje č. 43

Procházím-li naší obcí, musím si připomínat, že toto jsou skutečně Ohnišťany! Není to lázeňská kolonáda,
ani botanická zahrada nebo snad zahrada zoologická! To si jen Ohnišťáci upravují své předzahrádky, zahrádky či dvorky
a musím říci, že pohled na to v člověku budí jen samé pozitivní pocity a uvádí nás do lepší nálady. I když brzy nastane doba
předvánoční, myslíme pod vlivem vzpomínek na jaro …..!
L.Š.

Vzpomínání na léto …..

Hasiči

Už tomu budou téměř dva roky, co jsem psal článek o individuálních hasičských soutěžích v TFA
disciplínách. Bylo to ve spojení s naším členem Davidem Snopkem, který se jich už nějaký ten rok
účastní s velice dobrými výsledky. Jinak tomu nebude ani v tomto článku, s tím rozdílem, že nebyl
jediný z našeho sboru, kdo se rozhodl do soutěží zapojit. Davidovy úspěchy a větší povědomí o TFA,
motivovaly Petra Novotného a Adama Jiříčka, kteří se rozhodli to také zkusit.

Je neděle 30. srpna 2020 a v Žernově se koná krajské kolo soutěže dobrovolných hasičů v TFA
“Nejtvrdší hasič“. Naši tři borci se před osmou ranní registrují, v devět projdou všichni účastníci společně trať a po nástupu už se soustředí a vymýšlí taktiku, aby podali nejlepší výkon. Nejprve proběhne
závod žen a pak už jde do boje první z našich želízek v ohni, David Snopko, v kategorii muži B nad
35 let. Postupně zdolává všechny 4 úseky s velkým přehledem a konečným
časem 06:01,74 minut. To je absolutně fantastický čas a zajišťuje mu 1.
místo. Pro představu čas 2. místa je o minutu horší.
Druhý z našich závodníků startuje do závodu v kategorii muži A do 34 let, Adam Jiříček.
S těmito ani jinými podobnými závody nemá zkušenost, a tak jde úplně do neznáma. Na
všech čtyřech úsecích si ovšem počíná mazácky a jediným zádrhelem je překonání bariéry.
To se mu podaří až na potřetí. Ovšem stylem, který zde byl k vidění asi poprvé a sklidil
aplaus většiny diváků i rozhodčích. Místo, aby na 3 metrovou bariéru vyšplhal pomocí lana
jako všichni, tak lano nepoužil a na záchytnou hranu vyskočil. Jeho celkový čas je 07:40,06
minut.
Posledním ohnišťaňákem vbíhajícím na trať je Petr Novotný. Pro něho je to taktéž premiéra, ale může využít bohatých zkušeností, které má z překážkových závodů typu „Gladiator
race“. Ty na trati také zúročí, a i když mu počasí nepřeje, protože už od prvního úseku mu
déšť komplikuje závod, tak dobíhá s krásným časem 06:22,14 minut. V celkovém součtu se
tak Petr N. umístil na 3. místě a Adam J. na 5. místě v kategorii muži A.
Svými výkony a výsledky zanechali v této soutěži nesmazatelnou stopu a P. Novotný a D.
Snopko se navíc kvalifikovali na mistrovství ČR v TFA, které se koná 10. října ve Svitavách. Budeme jim držet palce, aby i tam předvedli výkon,
na který mohou být pyšní, a tímto jim všem děkuji za skvělou reprezentaci našeho sboru.
Z.Chalupa
Letní prázdniny utekly jako voda a fotbal už je zase v plném proudu. Ohnišťanští fotbalisté mají
za sebou pět mistrovských utkání, ze kterých dokázali vytěžit už více bodů, než v minulé sezóně
a také se jim povedlo zvítězit v prvním kole Hradeckého poháru, ve kterém postoupili dále do
kola druhého. Oproti minulému ročníku zatím zlepšení, ale je teprve začátek a stále je potřeba
dobře trénovat a chtít se zlepšovat. Po delší době se povedlo přívést do týmu nové hráče, jmenovitě Jan Štancl, Martin Šoltys a Tomáš Lukášek.
V půlce srpna odehrály Ohnišťany první ostrý zápas v novém ročníku ve Stěžerech, kde domácímu týmu podlehly
rozdílem čtyř gólů. V dalším zápase už na domácí půdě mohli Naši fandové vidět souboj proti Chlumci nad Cidlinou, ze kterého brali místní fotbalisté plný počet bodů za výhru 1:0. Tento zápas byl v moha ohledech pozitivní, tři
body do tabulky a předvedená hra ukázala, že se dá hrát i v okresním přeboru. V následujícím utkání přišla těsná
prohra v Lovčicích, kde by ovšem zápasu slušela za předvedené poločasy remíza, ale bohužel, hraje se na góly.
Další utkání odehráli Naši fotbalisté proti aspirantovi na postup z Malšovy Lhoty a stydět se rozhodně nemuseli.
Sice žádné body nezískali, ale prohra o gól svědčí o nelehkém vítězství favorita, který se musel klepat o plný zisk
bodů až do závěrečného hvizdu rozhodčího. O týden později navštívil Náš tým hřiště ve Vysoké n/L, kde se utkal s rezervním týmem a po vypjatém
konci utkání si nakonec zaslouženě odvezl plný zisk bodů.
Doufejme, že výkony a hlavně zdraví hráčů vydrží i nadále, protože jak víme, čím lepší podzim, tím jednodušší jaro.
Co se týká poháru, Ohnišťany čeká ve druhém kole tým Klamoš. Utkání je naplánováno na svátek 28.září (pondělí), začátek už od 14:00 hodin.
Filip Matějka
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MATEŘSKÁ ŠKOLA OHNIŠŤANY
Skončily nám letní prázdniny a my si užíváme babího léta
v novém interiéru naší mateřské školky. O prázdninách byla
vyměněna stará okna za nová, celý interiér školky je nově
vymalován a ve třídách a na chodbě jsou položené nové
koberce. Také byla opravena
a natřena střecha mateřské
školy a vyměněno oplechování. Vše za plné finanční podpory obce.
Moc děkujeme!
Začíná nový školní rok a vlastně vůbec nevíme, co nás čeká. Stále se měnící nařízení
vlády ohledně covidu-19 nám moc práci neusnadňují. Pro první pololetí školního
roku jsme museli zrušit oblíbené pracovní dílny pro rodiče s dětmi. Postupně uvidíme, co bude dál, zda
můžeme jezdit na výlety, na plavání, do divadel…….
Jak se říká „na všem špatném se dá najít i to dobré“. V tomto případě to je to, že budeme s dětmi většinu času trávit v přírodě, buď na školní zahradě a jejím okolí nebo v lesích obklopujících obec Ohnišťany. Dokonce i projekty pro letošní rok máme vymyšlené tak, aby děti trávily co
nejvíce času v přírodě. Projekt s názvem „Se sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky, pojďte si hrát se zvířátky“ - projekt je zaměřen na sportovní aktivity, pohyb v přírodě, poznávání zvířátek. Dalšími projekty jsou „Lesní království skřítka Dubínka“ - poznávání přírody a pokladů lesa a
„Malý zahrádkář“ - děti budou seznámeny s tím, jak se pěstují různé rostliny - kytičky, bylinky, zelenina, keře i stromy. Zkusí si sázet, zalévat, ale i
okopávat a vytrhávat plevel.
Pro letošní rok nám byly také schválené Šablony III - školní asistent do MŠ, financován EU. Toto pracovní místo je obsazeno paní Gabrielou Mlejnkovou, která tímto bude pokračovat ve stejné pracovní pozici.
Určitě se musím také zmínit o tom, že nám dopadl již publikovaný projekt od Ministerstva životního prostředí na „Přírodní školní zahradu“ s částkou 500 000,- Kč. Máme velkou radost. Projekt se musí realizovat do dvou let. Žádala Obec Ohnišťany, tímto patří obci obrovské díky. My
už se těšíme na realizaci a slavnostní otevření.
Od 2.11. 2020 začínáme vařit obědy pro seniory z obce Ohnišťany. Zájemci o obědy se můžou hlásit na telefonním čísle 602 423 653 nebo
prostřednictvím e-mailu ms.ohnistany@centrum.cz, kapacita je omezena. Částka za jeden oběd je 66,- Kč. Jídla jsou vařená podle norem pro dětské
stravování, nejsou kořeněná, jsou chutná a zdravá. Odběratelé obědů budou potřebovat 2x jídlonosič. Jeden nechají vždy výměnou ve školce. Obědy
budou vydávány v časovém rozmezí od 11.30 do 12.00 hodin.
Plány na tento školní rok i do budoucna jsou velké a my věříme, že se budeme moci těšit na další postupné zkrášlování naší mateřské školy
a jejího okolí. Děláme to pro děti a ty jejich úsměvy, údivy a rozzářená očka za to stojí.
Radka Valášková, ředitelka školy

Zetor klub Ohnišťany a Spolek ohnišťanských žen mají své oficiální znaky
Všichni, kdo se v sobotu 12. září, účastnili 6. ročníku Srazu Zetorů vědí, že Zetor
klub Ohnišťany a Spolek ohnišťanských žen mají své oficiální znaky, které byly na
této akci představeny. Původně měly být tyto znaky odhaleny na plánovaném
1.společném plese obou spolků, který se měl uskutečnit v březnu, ale Covid-19 a s
ním spojená nařízení a zákazy tento plán překazily. S nápadem vytvoření oficiálního
znaku Zetor klubu přišel jeden z jeho zakládajících členů Roman Tobolka. Představa
byla, že ve znaku bude text Zetor klub Ohnišťany, založeno 2014 a symbolický
Zetor 25, který Zetoráci používají jako své logo od založení klubu. Další myšlenka,
se kterou Roman přišel, byla mít tento znak na smaltované ceduli a takto ho vždy
prezentovat při daných příležitostech. O těchto přípravách věděl pouze omezený
počet členů Zetor klubu a představení znaku mělo být překvapením pro ostatní. A
jak už to bývá,
jeden nápad generuje další, a tak při jedné ze
schůzek, kdy jsme ladili konečnou podobu
znaku, vznikla myšlenka vytvořit oficiální znak
také pro Spolek ohnišťanských žen. Podobu
znaku Spolku odsouhlasily dámy společně,
stejně tak jako rok založení 2019, kdy vznikl
tento oficiální název pro super partu dívek a
dam, které spolupracují již mnohem déle. Ale
ani ony netušily, že bude také vytvořen na
smaltované ceduli, a že oba znaky budou představeny na společném plese. Grafickou podobu znaků vytvořil Adam Jiříček. Jak jsem již
psala, plánovaný ples byl zrušen, znaky byly
odloženy a od března čekaly na příležitost, kdy
je spatří svět (minimálně ten ohnišťanský ☺).
A tak byly oba znaky, na 6.ročníku Srazu Zetorů, představeny zakládajícími členy obou spolků paní - Aninkou Purmovou a panem Milanem Purmou starším. Přítomní jistě zaznamenali, že dámy mají svůj znak natištěn na šátcích, které měly při
představovaní znaku na krku a pánové Zetoráci mají kravatu
se svým logem. Jsem si jistá, že jste oba znaky neviděli naposledy. Jak jsem řekla v sobotu na hřišti, tahle skvělá parta lidí
si zaslouží náš velký obdiv a poděkování nejen za ty akce,
které pro nás každoročně připravují, ale i za to, jací jsou a co
společně dokáží.
Eva Jiříčková
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Možná bereme jako samozřejmost, že když se v naší obci něco děje, tak tyto
dámy tam nechybí. Ale zkuste se zamyslet, kdy jste je viděli, že by přišly a
pouze si někde sedly. Zajisté toho mají doma také mnoho na práci, ale nikdy
neřeknou NE, vždy to nějak vymyslí na úkor svého času a rodiny.
Dne 12. 9. 2020 jste opět tyto dámy mohli vidět v akci při Srazu Zetorů v Ohnišťanech na místním
hřišti, kde Vám všem, kteří jste se přišli podívat, předvedly letošní vystoupení. Téma bylo na písně
Starci na chmelu a Pomády. Dámy a děvčata jste mohli vidět v krásném dress codu, puntíkatých
sukýnkách, tričku a čelenkou ve vlasech. Na ušití sukýnek padlo cca 30 m látky, všechny sukýnky
nastříhala a ušila všem paní starostka Eva. Díky moc Evi ! Samozřejmě když Starci na chmelu, tak nesměly chybět
kytary, opět byly využity oblíbené kartony a Míša ☺. A Pomáda? No přeci Travolta, bez toho by to nešlo! My měli
Travoltů nakonec 5 a jednoho malého Sebíka, kluci klobouk dolů před Vámi ! Moc si vážíme toho, že do toho s námi
jdete. Na tuto akci se nacvičuje cca měsíc dopředu, čtvrtek a neděle. Ti, co bydlí poblíž hřiště, jistě mají vše napo-

Spolek ohnišťanských žen

slouchané a možná i natrénováné s námi ☺, takže
příště se mohou klidně přidat. Tomáš se svou svatou trpělivostí, vše nacvičuje s námi, a myslím, že
nás má plnou hlavu ☺. S touto akcí není spojené
pouze vystoupení, ale také občerstvení, to znamená, že v pátek před akcí, dámy naloupou letos 50
kg brambor na bramboráky, v sobotu ráno je namíchají, připraví oblíbenou škvarkovou pomazánku a
poté nasadí zástěry a postaví se k občerstvení, pak
si na chvilku odběhnou na hřiště zatančit a opět se
vrátí k pultíku s jídlem.
A aby toho nebylo málo 20.9.2020 pojedeme
v našem „dámosedu“ do Lískovic (Muzeum starého venkova) na pozvání majitele, který požádal
Zetor klub Ohnišťany o účast traktorů Zetor a
Spolku ohnišťanských žen, tak už se zase těšíme,
že nás konečně někam vyvezou v našem novém
Dress codu ☺.
Jak výše zmiňuji, nejedná se pouze o tuto akci,
nehledě na to, stále ve svých schránkách, každé
pondělí nalézáte letáky, které nosí tyto dámy za
účelem pomoci Dobrému Andělovi, k tomu není co
dodat. Tak dámy, ať Vám toto nadšení, ochota,
humor a chuť něco dělat, ještě Všem moc a moc
dlouho vydrží a Vám divákům děkujeme, že se na
nás jdete v takto hojném počtu vždy podívat.
Díky za Vás Všechny.
Chtěla bych k tomuto článku ještě zmínit jednu
událost, která se přihodila. Kdo posloucháte rádio
Impuls, zhruba před měsícem a půl jel „zuřivý
reportér“ Aleš Růžička přes naši obec na kole.
Vysílal z cesty živé vstupy a popisoval, kudy jede,
tuším, že jel až do Pasohlávek. Když se v rádiu
ozvalo, že jede přes Ohnišťany a jeho kolega
v rádiu dodal, cituji: „Počkej, ty jedeš přes Ohnišťany ? To je nejoblíbenější obec v tomto kraji !“ . Nebudu lhát, ale myslím, že Všem, kdo to
také slyšel, zaplesalo srdíčko a já v práci vyrostla tak o metr. Takže i v Praze vědí o naší malé vesničce ☺, což je přeci ÚŽASNÉ. Možná je
to i malým přičiněním tohoto Spolku a všemi ostatními, kteří v naší obci něco dělají pro nás pro lidi. Proto to neberme jako samozřejmost a
buďme za to rádi, že lidé mají chuť něco dělat. Nehodnoťme hned vše negativně, ale naučme se vidět a říkat i kladné věci (třeba i na fotbale
někdy ty naše kluky pochválit). Protože každý, kdo něco dělá, ví, co to vše obnáší…
Proto když někdy od někoho slyšíme, že se tady nic neděje a prý se nic nedělá, drobek to zamrzí, ale myslím, že se s tím všichni umíme vypořádat.
Krásný podzim Vám Všem.
L.Čápová (Spolek ohnišťanských žen)
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Ukončení prázdnin na téma „Pojďte s námi za zvířátky“ 29.8.2020
Když se před
dětmi vysloví
slovo prázdniny, určitě radostí povyskočí a
těší se, jak budou s kamarády
„blbnout“ venku, spát ve stanu,
pojedou na tábor, dovolenou
s rodiči a zajisté vymyslí spoustu
dalších aktivit, lumpáren, které
se jim v těch jejich dětských
hlavičkách zrodí.
V letošním roce to bylo jinak,
děti musely zůstat doma už od
března, pak následovaly prázdniny, které pro ně už neměly takové kouzlo.
Vzhledem k postupnému rozvolňování všech opatření, jsme
prázdniny nevítali, ale ukončovali.
Poslední srpnovou sobotu, kde
se vzala, tu se vzala v naší obci
zvířátka, byla snad všude !
Cesta za zvířátky letos vedla

z fotbalového hřiště, po asfaltové cestě k rybníku a zpět.
Motýlková Eva předala dětem kartičku, kde děti musely plnit různé úkoly, cestou potkaly zajíce, kozu a vlka, žabičky, berušku, slepičku a kohoutka, dalšího motýlka, tučňáka, psa, lišku, papouška a kocoura.
Nevíme čím to bylo, ale do cíle se nám vracela místo dětí koťátka ☺. V cíli z toho byl chvilku motýlek zmatený, ale za chvilku došlo k rozluštění,
kocourek všechny děti pomaloval fousky a čumáčkem, aby bylo poznat, že splnily úkol.
Po absolvování „zvířátkové cesty“ byly pro děti připraveny bubliny, které si mohly samy vytvořit, pokud to někomu nešlo, Linda dětem ráda pomohla. Nechyběl ani tzv. bublinkovač, který měl velký úspěch.
Prostě bubliny jsou kouzelné
vždy a všude pro všechny.
U našich „tří tetiček“, bylo připraveno malé občerstvení pro
„malá zvířátka“, meloun a párek
v rohlíku. Od našich maminek
sladké a slané dobroty, které
měly velký úspěch, jako vždy,
za což moc děkujeme. Ostatní si
mohli dát občerstvení dle nabídky hospůdky.
Kolem 17 hod. k nám zavítali
pánové s loveckými psy. Předvedli ukázku aportu a spoustu
jiných dovedností. Děti si mohly
pejsky pohladit, dát jim pamlsek, jen ta liška měla trochu
strach, aby ji pejskové neprohnali po hřišti ☺.
Pomalu jsme se přehoupli do
podvečera, kde bylo pro děti
připraveno promítání pohádky i
s popcornem, tak jako ve skutečném kině. Když už děti byly
patřičně unaveny a snad plné
zážitků z celého odpoledne, šly
hezky spinkat do svých postýlek.
Pro dospělé, kteří ještě zůstali,
jsme promítli ještě filmek a
ukončili tak prázdniny.
Dětem přejeme do nového školního roku šťastné vykročení,
hodně úspěchů, rodičům pevné
nervy a mnoho trpělivosti.

Děkujeme MŠ Palackého (NB) a MŠ Ohnišťany za zapůjčení pomůcek na tuto akci. Obecnímu úřadu za finanční zajištění celé akce a všem, kteří
se převlékli a nevadilo jim ze sebe na chvilku udělat zvířátka. Jste skvělí !
Tak zase za rok !

L.Čápová
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Již pošesté uspořádal ZETOR KLUB sraz traktorů značky Zetor. Příprava probíhala v nejistém
čase, kdy veškeré plány mohl zmařit strašák
s názvem Covid 19. V době vrcholících příprav už opět začíná stoupat počet nakažených a zároveň se zvyšuje počet protiepidemických opatření v našem okolí. Stále jsme
se obávali, že by mohl přijít zákaz pořádat společné akce, ale i odhadnout kolik přijede
traktorů, kolik diváků, jaká budou muset být bezpečnostní opatření, to byla velká tajenka. Přesto jsme v přípravách pokračovali a doufali, že vše klapne jako v předchozích
letech. A vyplatilo se, s krásným počasím přijížděli účastníci srazu od domácích až po
Zetoráky ze vzdálených obcí a nakonec dorazilo téměř rekordních 37 traktorů všech typů, od nejstarších z padesátých let minulého století, až po ty nejnovější, ale i těm bylo minimálně dvacet
let. Některé jsou renovované a jezdí jenom pro potěšení svých
majitelů, ale většina ještě slouží svým pánům na práci na poli
nebo v lese. Po registraci účastníků a prezentaci následovalo
defilé a odjezd na spanilou jízdu obcí, která se těší ohromnému
zájmu přítomných. A jak již se stalo tradicí průvod traktorů přivezl Spolek ohnišťanských žen, které v choreografii manželů
Čápových, nacvičily a předvedly tanec který sklidil zasloužený
aplaus a poděkování všech diváků, kteří se sešli ve velkém počtu, nehledě na všechna rizika. Však také o ně bylo velmi dobře
postaráno. Na občerstvení, o které se postarali Zetoráci a Spolek
ohnišťanských žen, se všichni těšili. Byly podávány bramboráky
z 50 kg brambor, guláš dančí z 20 kg masa, 2 grilované kýty,
120 párků v rohlíku, klobásy, vynikající škvarková pomazánka
na měnickém chlebu a jiné dobroty, to vše bylo náležitě spláchnuto chladivým pivem a jinými nápoji, a že všem chutnalo svědčí
i to, že kolem 15 hodiny byla většina snědena.
Nedílnou součástí srazu je jízda zručnosti a volné soutěže o ceny
pro dospělé i děti, které projevily nevídaný zájem, za což byly
sladce odměněny a všichni platící diváci mohli vyhrát hodnotné
ceny při slosování vstupenek kterých bylo prodáno více než
270, ale někteří účastníci pokladny obešli nebo přišli až po uzavření pokladen ve 12 hodin.
Co říci na závěr, nebudu hodnotit jednotlivé disciplíny, to udělá
někdo jiný. Já bych chtěl za zdařilý den poděkovat a složit poklonu všem, kteří mají lví podíl na přípravě ať již Zetorákům, Spolku ohnišťanských žen, obecnímu úřadu v čele se starostkou,
sportovcům za poskytnuté zázemí, ale i hasičům za dohled a
vám, všem divákům, za fandění a zájem. Při této akci byly zároveň odhaleny nové znaky Zetoráků a Spolku ohnišťanských žen.
Celý den komentoval a hudbou provázel Tomáš Čáp.
Ještě jednou chci popřát všem pevné zdraví, ať zvítězíme nad
covidem a za rok v lepších časech nashledanou.

6.ročník Srazu Zetorů

Sraz Zetorů Ohnišťany 2020

Milan Purma

Je druhá sobota, 12. září, a stejně jako předchozích 5 let, tato sobota patří majitelům
traktorů značky Zetor. A proto parta nadšených lidí z Ohnišťan pořádá 6. ročník Srazu Zetorů. A není to jen 15 členů Zetor klubu, ale i Spolek ohnišťanských žen, je to
podpora obce Ohnišťany a stovky diváků, kteří vytvořili úžasnou atmosféru. Celý den
doprovázelo krásné počasí a jasný hlas pana Tomáše Čápa. Na devátou hodinu ranní
bylo vše připraveno a v tu dobu už stály na našem parkovišti 4 traktory. Celkově
dorazilo na sraz 37 traktorů, ze kterých diváci, i samotní řidiči, svými hlasy rozhodli
o třech nejhezčích strojích. Před spanilou jízdou se naplno pekly bramboráky, po
kterých se stejně jako každý rok jen zaprášilo, i přes navýšené množství kilogramů brambor. Velký
dík patří všem, kteří se potili v naší polní kuchyni. Spanilá jízda obcí probíhala, jako každý rok, pod
kontrolou křižovatek pro zajištění stoprocentní bezpečnosti účastníků. Po příjezdu ze spanilé jízdy
následovalo velmi žádané každoroční vystoupení Spolku ohnišťanských žen. Následovala pauza na
občerstvení a počítání výsledků nejhezčího Zetoru a po vyhlášení výsledků se slosovaly vstupenky o
zajímavé ceny od našich sponzorů. První vyhlašování výsledků zakončilo představení erbů Spolku
ohnišťanských žen a Zetor klubu. Třetí místo obsadil se svým Zetorem 25A pan Mlejnek z Dřevěnic,
druhé místo obsadil pan Kříž se Zetorem 50 Super a skokanem roku se stal pan Kopáč z Ohnišťan se
Zetorem 7011. Další oblíbenou částí dne je královská disciplína a to je jízda zručnosti. Té se zúčastnilo 20 traktorů a jedno kolo. Nejrychlejší jezdec byl pan Řeháček se Zetorem 6011, druhý byl pan
Mlejnek se Zetorem 7711 a třetí místo obsadil pan Jelínek se Zetorem 7711. Po vyhlášení výsledků
slalomu následovaly volné
soutěže, letos smíchané do
jednoho běhu zručnosti. Ve
stejný čas zápolili s opičí
dráhou dospělí i děti. Odpoledne se chýlilo ke konci a
zbývalo nám jen vyhlásit
výsledky volných soutěží a celý letošní Sraz Zetorů ukončit poděkováním všem přítomným divákům, členům obou Spolků a
samozřejmě všem sponzorům a to Obci Ohnišťany, prodejci
náhradních dílů Nekvinda Mžany, Agrico Týniště nad Orlicí
zemědělská a zahradní technika, Apros Group a Agro Žlunice.
Petr Novotný, Zetor Klub Ohnišťany
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Letos jsem se – asi po 75 letech dostala do míst, kde jsem
pobývala jako dítě vždy v létě. V naší vsi nikdy nebylo místo
vhodné na koupání a tak jsme – občas – s kamarádkami Evou
a Jiřkou vyrazily ke splavu do Nevratic. Léty a vzpomínkami se toto místo stalo jakýmsi středobodem léta.
Pak šel čas a nebyla možnost se tam vracet. Došlo
k tomu až letos v červenci, kdy jsme se tam vypravili s Marešovými.
Byla jsem velice napjatá, co najdeme! Předně – pro keřové houští
není vidět téměř nic. Ale pak se najednou celá vodní plocha vyloupla, jen voda je kalná a špinavá.
V přímém kontaktu s vodou je hodně
odpadků – petláhve, kelímky a jiný
nepořádek. Celá ona, jakoby pláž,
z východní strany je hustě zarostlá různým náletovým porostem. Ale, jinak –
starý dobrý splav jako vymalovaný!
Jak to vlastně bylo? Kdysi – prý – toto
místo koupil nebo pronajal mlynář
Kytler. Nechal splav vybudovat a postavil odtud náhon, který vedl do svého mlýna ve Smrkovicích, a tam tekoucí
voda celý proces mletí zrna na mouku poháněla. Toto zařízení už dávno není funkční a voda v náhonu se objevuje jen
místy a sporadicky.
U splavu vládne absolutní klid, jen je slyšet šplouchání tekoucí vody. Paní Marešová to celé nafotografovala. Paní
starostka Ing.Jiříčková mi našla na mapě, kde končí nevratický katastr a začíná smrkovický. A já odtud odcházela s patřičnou dávkou vzpomínek
a nostalgie ….. !
L. Š.

Nebyla tam ani Viktorka …..

Kdo z Vás se pravidelně potuluje po naší obci, určitě si
všiml, že louka u rybníka se od začátku sezony neseče.
Není to ovšem nedbalost obecního údržbáře, který, myslím
si, by měl dostat za svou práci jedničku s hvězdičkou. Přestat se sečením byla podmínka pro to, aby tam mohla vzniknout motýlí loučka.
K tomuto nápadu nás dovedly dvě skutečnosti. Ta první je alarmující úbytek hmyzu
okolo nás. Nikomu asi nevadí, že ubývají mouchy a komáři. Ovšem u kobylek, včel
nebo v nadpisu zmíněných motýlů, je to obrovská škoda. Druhým důvodem je fakt, že
se z našeho okolí vytrácejí klasické druhy bylin a květin. Zavzpomínejte sami, kde a
kdy jste naposledy viděli například rdesno hadí kořen (jako děti jsme mu říkali kartáček), kopretinu, chrpu, či třeba šťovík, vlaštovičník a podobně.
Motýlí loučka je vlastně cestou k tomu, aby se vrátily jak výše zmíněné rostliny, tak
tolik potřebný hmyz. Zjednodušeně řečeno je podstatou této krajinné úpravy ulehčení
práce lidem. Loučky se totiž nechávají víceméně ladem – a zde narazíme na problém.
Tím je právě to víceméně. K této problematice existuje několik zdrojů a každý hovoří
něco jiného. V jednom zdroji se dočtete, že loučka se má nechat do podzimu ladem a
na zimu posekat a zlikvidovat odumřelé zbytky rostlin. V jiném zdroji se zase píše, že
by se měla od jara ponechat růst ladem, v červnu, nebo začátkem července posekat polovina plochy a koncem srpna potom druhá polovina.
Jiný zdroj zase uvádí, že by se sečení mělo provádět pouze na konci července.
Jednu věc mají tyto zdroje ale společnou. Tím je doporučení nesekat plochu mechanicky.
Proto jsme celou akci spojili s dalším projektem – obnovení tradice sečení kosou. Domluvili jsme se – v malém počtu lidí, dali kosy dohromady (což obnášelo také zkusit si kosu
naklepat a nabrousit) a vyrazili jsme kosit.
Popravdě – nebyla to legrace. Díky panujícímu počasí byla tráva krásně vzrostlá a hlavně
hustá. Navíc se na každém metru skrývalo překvapení – mraveniště. Přesto jsme odolali, a
v souladu s plánem, jsme pokosili polovinu plochy. Ta druhá nás čeká na podzim, takže
pokud by se někdo s kosou chtěl přidat a vyzkoušet si umění našich dědečků – je rozhodně vítán.
No a podle toho, jak se náš projekt bude dál vyvíjet, třeba se k nám vrátí jak krásní motýli
a další užitečný hmyz, tak původní druhy kvetoucích rostlin, ale ještě navíc bychom mohli založit na novou tradiční akci, kterou pracovně nazývám Otevřené mistrovství v sečení
kosou. Nechte se překvapit, ale pro jistotu se doma podívejte po své kose a začněte ji
chystat – tréninku není nikdy dost.
David Snopko

Motýlí loučka

O „tak trochu“ Ohnišťákovi, Miroslavu Šperkovi, píšeme už poněkolikáté! Prvně to bylo ve Zpravodaji č.
2 roku 2010, pak ve Zpravodaji č.10 roku 2012. Bylo o čem psát! Mimo jiné úspěchy se
v roce 2009 stal Nejlepším handicapovaným sportovcem. Tehdy získal stříbrnou medaili za
hod diskem v Athénách. V únoru 2012 jel na Evropský pohár – vybojoval zde „zlato“. Následovala další mistrovství, závody, boje o poháry, kde Miroslav buď vítězil nebo se umístil na
předních místech.
A nyní? Dne 20. července tohoto roku televize ČT 1 odvysílala v Událostech ve sportovní
rubrice zprávu o Miroslavu Šperkovi, který vyhrál mistrovství ČR v úplně novém vodním
sportu paddleboardingu. Toto se konalo ve Veselí nad Lužnicí. Rychle jsem se soustředila na
obrazovku a viděla jsem nádherného vousatého svalovce, který s velkým elánem hovořil se
sportovním redaktorem. Hned jsem si říkala, že toto nemohu přejít jen tak a přes sousedku
Haničku jsem získala telefon na Mirkova otce. Trochu jsme si popovídali o jeho úspěšném
synovi. Ten učí na Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích anglický jazyk a výpočetní techniku. Zde také bydlí
v rodinném domě a je otcem tříletých holčiček – dvojčátek. Při své sportovní dráze vystudoval a získal magisterský titul. Kromě své rodiny
miluje sport a stále se mu plně věnuje. Aktivně provozuje košíkovou a je kapitánem košíkářů – vozíčkářů. Vede jejich reprezentační mužstvo.
Rádi konstatujeme, že toho dokázal Miroslav Šperk v životě mnoho a jsme na něj pyšní! Ohnišťanský zpravodaj mu přeje za všechny Ohnišťáky, aby celý jeho další život byl úspěšný a šťastný!
L.Š.

Ti jsou také naši ……!
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Je to již řádku let, co jsem napsal knihu "Legionáři z Ohnišťan" a také informační brožurku "Legionáři z okolních obcí", které jsem pak předal do obecní knihovny. Stále však cítím morální dluh vůči dvěma legionářům, kteří
sice nejsou přímo z Ohnišťan, ale svou odvahou, vlastenectvím a hrdinstvím si zaslouží, abych o nich napsal do Ohnišťanského
zpravodaje, a tím svůj dluh splatil. Shodou okolností jsou tito legionáři stejného jména - Bradna.
Václav Bradna se narodil 24. ledna 1887 do rodiny továrního dělníka Václava Bradny a jeho manželky Františky, rozené Kuchařové, v Křičově č.p. 19. Byl ze čtyř dětí druhý nejstarší, měl ještě sestry Annu (1885), Antonii (1888) a Marii (1895). Po absolvování obecné školy vypomáhal na zemědělské usedlosti a též pracoval jako sezonní dělník. V roce 1908 narukoval k výkonu
aktivní vojenské služby k vozatajstvu do Josefova. Jeho život se nelišil od jiných vrstevníků, brzy se oženil a spolu s manželkou
očekávali potomka. Do jejich poklidně plynoucího života však vtrhla 1. světová válka. Do války narukoval v den mobilizace
27.7.1914 k 36. pěšímu pluku Mladá Boleslav. Po rozpuštění tohoto pluku byl převelen k 96. pěšímu pluku, se kterým odejel na italskou frontu, kde byl zajat 01.11.1916 u vesničky Lokvica na Krasu (nyní Slovinsko) a následně spolu s ostatními
Čechoslováky umístěn do zajateckého tábora. Kvůli zdlouhavým jednáním o formování československých legií v Itálii zůstávala situace Čechů velmi žalostná. Přes jejich snahu zapojit
se do bojů po boku Italů byla většina z nich i nadále umístěna
v zajateckých táborech, paradoxně často spolu s Němci a Rakušany, proti kterým chtěli bojovat. Italové měli zájem jen o část
zajatců, které využívali pro nebezpečné výzvědné úkoly na
frontě. Václav Bradna, i přesto do nově se formujících výzvědných rot, dobrovolně vstoupil. Do československého vojska se
přihlásil 05.03.1918, přijat byl v Janově 03.04.1918 k 31. pluku jako střelec.
V dubnu 1918 odešel z padulského tábora a po prodělání krátkého výcviku ho
poslali na frontu. Nadřízení rozhodli o jeho zařazení k 9. výzvědné rotě, která
operovala v obasti Montella a vykonávala průzkumné akce pro VIII. italskou
armádu na Piavě. Montello je rozsáhlá plochá výšina 13 x 5 km, jejíž svahy se
strmě zvedají od břehů
Piavy, tekoucí zde velkým obloukem mezi Crocettou a Nervesou. Na západě jí vévodí kóta 368 m.n.m. Colesel Val delle Acqua, na
východě kt. 226 m.n.m. Colesel delle Zorle. Při výzvědné akci montellské průzkumné
hlídky čítající 40 mužů zahájili dne 15. června 1918 ve 3 hodiny ráno Rakušané poslední ofenzívu v úseku fronty na řece Piavě. Ačkoliv se Italové o přesné době zahájení
od přeběhlíků dozvěděli, nepodnikli pro zajištění vlastní fronty téměř nic. A tak při
zahájení ostré bubnové palby, spojené s rakouským obchvatovým útokem, nastal naprostý zmatek. Zatímco ostatní průzkumné hlídky, složené z legionářů, dostaly rozkaz,
aby se vrátily, montellská hlídka, jejímž členem byl i Václav Bradna, tento rozkaz
nedostala. Byli ostrou palbou odříznuti od ostatních, obklíčeni a po urputném boji muže proti muži 25 jejích příslušníků, bez možnosti stáhnout se, padlo do rukou Schutzenovy 13. divize. Mnozí z nich byli zraněni, včetně Václava Bradny. Ostatní v boji padli, některým se podařilo uprchnout. Po spěšném, více než desetikilometrovém pochodu, bylo 15 průkumníků,včetně Bradny, odvedeno do Conegliana a souzeno
v kasárnách Vittoria Emanuela II. Zbývajících deset vyzvědačů bylo zavedeno ke Casa
Montone, sídlu rakousko-uherského velení, na návrší Collalto. Téhož večera, po rychlém soudu, bylo všech 10 legionářů zastřeleno a na místě pohřbeno. Druhý den, tj. 16.6.1918, byl sestaven polní soud v Coneglianu. Státní
návladní navrhl všem trest smrti. Jako obhájce promluvil krátce několik slov mladý maďarský poručík a navrhoval, aby byla popravena pouze část Čechoslováků. Rozsudek však zněl na všechny, a měl být hned vykonán. Zněl původně na oběšení, ale byl změněn na zastřelení, a to
vždy po dvou. Všech 15 legionářů hrdě a sebevědomě odpovídalo na otázky maďarského šikovatele a stejně se vyjádřilo, že umírají pro svobodu vlasti. Před odvedení z kasáren se s ostatními objali a rozloučili. Kněz přítomen nebyl. Hrdinské chování odsouzenců před popravou
vzbudilo obdiv i u některých přítomných Maďarů a Němců. Poprava se konala na cvičišti u kasáren,
přesně v sedm hodin večer, kdy vyšel z kasáren vojenský oddíl vedoucí pouze první dva odsouzence.
Popraviště uzavíral řetěz vojska a četnictva. Přístup byl povolen pouze vojákům a některým představitelům místního zastupitelstva. Odsouzenci šli klidně, sebevědomě, majíce ruce na zádech spoutány drátem a vedeni asi 20 četníky. Poté museli pokleknout a přitom jim rozvázali ruce. Oči na vlastní žádost
nechtěli zakrýt. Čtyři zastřelené vojáky navíc pro výstrahu pověsili s papírovými cedulemi s nápisem
„Zrádci vlasti, Čechoslováci“ na platany stojící u hlavní silnice. Následně legionáře uložili do masového
hrobu. Dnes tyto legionáře připomíná mramorová pamětní deska v ulici „Via dei Martiri Cecoslovacchi“.
Podobný osud potkal za první světové války celou řadu dalších zajatých legionářů. O to více si zaslouží
náš obdiv, neboť dobrovolným vstupem do československého vojska se legionáři vědomě vystavovali
mnohem většímu nebezpečí, než jaké hrozilo řadovému vojáku Dohody. Na počátku 20. let byli popravení legionáři převezeni do vlasti a při velkolepém pohřbu, za účasti prezidenta republiky T. G. Masaryka a přihlížení desetitisíců
občanů mladé republiky, byli uloženi do
hrobů na Olšanském pohřebišti v Praze.
Zde jsou uloženy i ostatky Václava Bradny, který po celou dobu bojoval za
samostatný československý stát.
Z iniciativy Československé obce legionářské v Novém Bydžově a místního
obecního zastupitelstva byla v obci Křičov v roce 1928 slavnostně odhalena
jeho pamětní deska.

Italský legionář Václav Bradna

Italští legionáři z Ohnišťan: Chmelík Josef - 31střelecký pluk "Arco"; Páv Josef 32. střelecký pluk "Gardský"; Kvasnička Rudolf - 34.střelecký pluk "střelce Jana
Čapka"; Chalupa Josef a Rosůlek Josef - 7.polní dělostřelecký pluk; Gabriel Václav - 9.střelecký pluk "Výzvědný", 7.zdravotní oddíl.
Při zpracování bylo použito materiálů a dokumentů VHÚ a článku Hradeckého
deníku.
V dalším čísle zpravodaje bude článek o legionáři Janu Bradnovi ze Smidar.
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Ing. Libor Mareš

Vítáme tě …..!

Dne 8. srpna se otevřely – po dlouhých
měsících – dveře
našeho kostela. Byla zde sloužena pouťová mše a učiněno
upřímné díkůvzdání za to, že naši obec koronavirus zatím minul! Třetím důvodem byla mše svatá za naše zemřelé spoluobčany, kterým jsme nemohli jít na pohřeb pro zákaz shromažďování. Snad to paní Purmové, paní Hanušové a panu Müllerovi bylo
na „onom světě“, taky
milé a tato vzpomínka je
potěšila! Sešlo se nás
v tuto chvíli v kostele
jednadvacet. Pan farář
ThMgr. Artur Kamil
Róžański měl dlouhé
kázání, ale mluví tak
potichu, že jsem nerozuměla ani slovo a totéž
mi potvrdili i další
účastníci. Škoda! Příště si sednu na jiné místo, třeba to pomůže!
Pan farář snad byl příjemně překvapen, že se nás tolik sešlo –
zdál se spokojen! V kostele vše perfektně připravili manželé
Riegrovi. Chyběl tam však zvuk varhan – což byla velká škoda!
Osobně jsem si však užila svou chvilku klidu a rozjímání a děkuji za to!
L.Š.

Co nového v kostele?

Tak – už je zpátky a je krásná! Svítí zdaleka
jako by byla zlatá! Jen doufám, že při některé
vhodné příležitosti bude i oficiálně přivítaná!
Mluvím o soše, kterou uhlodal zub času a
dodělal její zkázu orkán Herward. Stojí za
vsí u silnice do Šaplavy. Kdysi dávno – asi
před více než sto lety – ji nechali postavit
členové místního divadelního spolku Klicpera. Byla v ní soška Panny Marie, která se
některým lidem tak líbila, že si ji brali domů.
Pak už tam nebylo nic. Když se nad Českem
v roce 2017 přehnal Herward, horní část
zlomil a rozbil na mnoho kusů. Byla jsem
z toho tenkrát docela nešťastná a pamatuji se,
jak tehdejší správce veřejných prostor pan Šimurda ve snaze mě uklidnit
řekl: Já už Ježíškovi složil ručičky i nožičky a chci to slepit. Jenomže,
ono to potřebovalo pomoc odbornou! Je to už třetí památkový objekt,
který dalo obecní zastupitelstvo zrestaurovat - díky jim za to! Ale je to
přímo nekonečný příběh – další tři sochy na restaurování ještě čekají.
A teď už si jen kladu otázku – jak dlouho se na nás bude Panenka Marie
laskavě dívat? Kdy si ji někdo opět přivlastní? Sázím – do roka
L. Š.

Slovo
pošta
vzniklo z
latinského jména posita, což bylo součástí římského názvu stati oposita – to znamená – položená zřízená stanice. Ale i dávno před tím
bylo třeba, aby lidé měli možnost nějak se na dálku dorozumět.
Nejdřív k tomu sloužil oheň, zapalovaný na zdaleka viditelných
místech. Ve dne tuto službu poskytly kouřové signály. Staří Češi
měli vždy po ruce zásoby dřeva, klestí nebo slámy. Mohli tak poslat zprávu, že se blíží nepřítel. Říkalo se jim „ohňoví lidé“ – mohli to být i Ohništkové? Teprve po objevení nových
materiálů jako je kůže, pergamen a papír, dostalo se předávání zpráv na vyšší úroveň. O
tom, jak se doručovaly zprávy u nás neexistují věrohodné informace. To, co se dnes tady
provozuje, to už taky není pošta! Ale funguje to dobře a jsme tomu moc rádi! Jen tuto poskytovanou službu, která se jmenuje Partner, všichni využívejme, aby pro nedostatek zájmu
nezanikla!

Jede, jede poštovský panáček !

Obecní úřad Ohnišťany oznamuje, že
Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR se konají ve dnech:
2.října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin a 3. října 2020 od 8:00 do 14:00 hodin
A druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech:
9.října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin a 10. října 2020 od 8:00 do 14:00 hodin

Dětský maškarní 2019

Mateřská škola Ohnišťany
oznamuje zájemcům,
že
od
2.11.2020 nabízí
možnost odebírání
obědů
z jídelny MŠ.
Cena za oběd je
66,- Kč a kapacita je omezena.
Zájemci o obědy se mohou hlásit
na telefonním čísle 602 423 653
nebo prostřednictvím e-mailu
ms.ohnistany@centrum.cz . Jídla jsou vařena podle norem pro
dětské stravování, nejsou kořeněná, jsou chutná a zdravá. Odběratelé obědů budou potřebovat dva jídlonosiče. Obědy budou vydávány v časovém rozmezí od 11.30 do 12.00 hodin.

Místo konání: volební místnost v budově Obecního úřadu Ohnišťany

Šťastné a veselé …….
Ohnišťanský Zpravodaj přeje všem svým čtenářům krásné vánoce! Prožijte je hlavně ve zdraví, klidu a dobré pohodě!
P. S.
Při psaní tohoto přání mě napadá, proč se vlastně vánoce jmenují Vánoce. Podíváme-li se do jazykovědmy, tak se dozvíme, že vánoce mají
v českém a slovenském prostředí zvláštní postavení. Nejen
proto, že je mnozí z nás považují za nejvýznamnější svátky
v roce, ale také proto, že se pojmenování „Vánoce“ vyskytuje
pouze v češtině a ve slovenštině – Vianoce. Jiné slovanské
jazyky nazývají zimní svátky odkazem na narození Krista.
V ruštině Ražděstvo, v polštině Bože Narodzenie a podobně.
Výraz „Vánoce“ jsme převzali z německého Weihnachten.
Druhou část slova – tedy Nachten neboli „noci“ – jsme totiž
doslova přeložili a tu první, to je „světit“ jsme pouze přizpůsobili češtině. Slovo
„vánoce“ tak označuje svaté noci.
L. Š

Obecní úřad Ohnišťany vás
zve na tradiční rozsvícení
vánočního stromečku
v sobotu
28.11.2020 od
14:30 hodin u
Hasičkého domu

Uzávěrka příštího Zpravodaje bude 15. 12. 2020
Vydává Obecní úřad Ohnišťany. Zpracovali a vyfotografovali Štraufová L., J. Bucek, další fotky L. Čápová, E. Jiříčková, D. Snopko
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