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Společenská rubrika

POJĎME SPOLEČNĚ ROZHODNOUT …
V každém zpravodaji jsme se vás doposud snažili informovat o tom, co už proběhlo, případně o tom, co plánujeme
nebo bychom chtěli. V tom dnešním bych ráda zmínila dvě
akce, které nás čekají a na které bychom chtěli znát váš
názor a vaše návrhy.
Tou první z nich je naše náves, kde je v současné době poškozená, sáknoucí a ne zrovna dobře vypadající „požární
nádrž“. Otázka zní, co bychom s ní měli udělat? Zda se
pokusit ji zachránit, tzn. ji za nemalé finanční investice
opravit a každoročně utratit peníze za její napuštění z vodovodního řadu, tedy
pokud nám to vodoprávní instituce, vzhledem ke stále se zpřísňujícím opatřením k hospodaření s pitnou vodou, dovolí. Nebo na jejím místě vytvořit něco
nového. Již v minulém zpravodaji jsem psala, že uvítáme vaše návrhy. Zkusili
jsme zatím prověřit, jaké jsou možnosti, které jsme projednávali na zasedání
zastupitelstva. Naše představa je taková, že bychom na místě stávající nádrže
vytvořili v první polovině návsi částečně park, pokud to bude možné realizovat,
tak včetně nějakého jezírka, abychom zachovali alespoň částečně vodní plochu.
V druhé polovině návsi bychom rádi vytvořili hřiště pro outdoorové aktivity, a
tak by, nejen pro naše děti, vzniklo další místo v obci, které by sloužilo ke společné zábavě, sportu a vzájemnému setkávání. A snad by konečně i majitelé
psů, kteří využívají v současnosti náves pro venčení svých mazlíčků, pochopili,
že tato je určena pro zcela jiné účely.
Druhá akce nás sice čeká až v roce 2018, ale přesto se již od září chceme začít
intenzivně věnovat jejímu plánování. Znalci historie, ale nejen oni, již jistě
vědí, že řeč je o oslavách 700. výročí založení naší obce. I tady bychom uvítali
vaše nápady a návrhy, jak toto výročí důstojně oslavit. Již během konání valných hromad jednotlivých spolků v obci jsem informovala, že bude vytvořen
přípravný výbor, do kterého by měly nominovat své zástupce, abychom společně pracovali na přípravách a oni si pak koordinovali potřebné aktivity v rámci
svých spolků. Samozřejmě uvítáme každého, kdo by se chtěl do příprav aktivně
zapojit. A stejně tak bychom rádi získali maximum návrhů, co vše zajistit, co
prezentovat, jak vše připravit, na co bychom určitě neměli zapomenout a jak
připravit celou obec na tak významnou událost.
Pojďme tedy společně rozhodnout…
Eva Jiříčková

Dne 30.7.2016 uplyne dlouhých deset let, kdy nás nečekaně
opustila naše milovaná maminka a babička
paní Drahomíra Nízká.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Eva Jiříčková

Dne 30.dubna – při pálení čarodějnic, jsme se
na hřišti potkali s panem Šimurdou. Přisedl si
k nám a protože byl celý posmutnělý, zeptala jsem se , co se mu stalo. „Ále – pani!
Napište to do novin! Chtěl jsem obsekat hřbitovní zdi směrem od polí, ale to si nedovedete představit, co všechno tam je! Napište, ať tam lidi nic neházejí, vždyť mají
na hřbitově tři odpadkové koše a před vraty kontejner, proč jen to házejí přes zeď?
Vždyť je to potom k nevysbírání! Dělal jsem to celé hodiny, to byste nevěřila! A
napište to tak, aby to každý pochopil a už to doopravdy nedělal!“

Slyšte – slyšte ……….

Tak to tedy píši a už po několikáté, opakovaně, bojím se, že to stejně budou návštěvníci hřbitova dělat a nic je nedonutí k uklizení na správné místo. Pana Šimurdu
plně chápu a přála bych si najít tak pádná slova, která by každého přesvědčila a
správně ho nasměrovala!
Prosím, neházejte odpadky z hrobů přes hřbitovní zeď, ale tam, kam patří !
L.Š.
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V nadcházejícím čtvrtletí se budou v naší obci
slavit jedny sedmdesátiny, dvoje dvaaosmdesátiny a dvoje pětaosmdesátiny.
Budeme všichni myslet
na paní Zdenu Pickovou, pana Františka Šlechtu, paní Jarušku Syřišťovou, na Jana Štraufa a Lidmilu Štraufovou.
Hodně zdraví Vám všem – milí oslavenci!
Oznamujeme, že dne 21.března 2016 zemřela paní
Růžena Bydžovská z čísla popisného 22. Byla to nejstarší občanka naší obce – 96 let.

Pranostiky

Je docela zajímavé, že právě tato rubrika se těší od začátku
značné pozornosti našich čtenářů! Říká se, že pranostiky
znamenají moudrost a zkušenost. Někteří meteorologové je
přirovnávají k uzamčené truhlici, ke které ale nemáme
klíče. Řada pranostik je sice výstižná, ale také se mění a to
podle mnoha ukazatelů. Některé pranostiky se dělí na hospodářské a povětrnostní.
Připomeňme si tentokrát známá úsloví alespoň na jednotlivé měsíce.
Leden – Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva
poroste.
Únor – V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med.
Březen – Suchý březen, mokrý máj, bude humno, jako ráj.
Duben – Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl
přece jen zasněžívá.
Květen – Když se v máji blýská, sedlák si výská.
Červen – Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících koroptvích budeme mít řídko.
Červenec - Červenec nese parna, krupobití a medovice,
jest-li hojný na bouřky a vichřice.
Srpen – Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sníh.
Září – Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý
strom.
Říjen – V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Listopad – Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více
než hnůj polím prospěje.
Prosinec – Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
L.Š.

Závěrečný účet za rok 2015
P ř í j m y:
Daňové příjmy od F.Ú. Nový Bydžov
Daň z nemovitostí
Daň z příjmů právnických osob za obce
Poplatek za svoz kom.odpadu
Poplatek ze psů
Správní poplatky
Odvod z loterií a her
Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu
Pěstební činnost – těžba v lese
Územní plánování
Prodej pozemků
Příjem z pronájmu hrobového místa
Příjem z pronájmu pozemků
Příjem z pronájmu nemovitostí (byt, pošta)
Příjem z pronájmu - hostinec
Příjem za vytříděný odpad (EKO-KOM)
Splátky půjček
Úroky z běžného účtu
Dividendy (Veolia H.K.)

V ý d a j e:
3.019.858,-- Kč
569.462,-- Kč
23.370,-- Kč
151.545,--Kč
4.900,-- Kč
800,-- Kč
12.952,-- Kč
54.400,-- Kč
109.736,-- Kč
223.850,-- Kč
560,-- Kč
64.876,-- Kč
79.975,-- Kč
13.380,-- Kč
33.520,-- Kč
22.893,-- Kč
6.000,-- Kč
241,-- Kč
2.909,-- Kč

-----------------------------------------------------------------------------C E L K E M:

Obec Ohnišťany

4.395.227,-- Kč

Příspěvky pro Mateřskou školu Ohnišťany
350.000,-- Kč
Příspěvky pro Z.Š.
8.880,-- Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu
354.295,-- Kč
Veřejné osvětlení v obci
61.244,-- Kč
Oprava silnic
76.602,-- Kč
Kanalizace – čištění a oprava
174.640,-- Kč
Činnost knihovny
12.500,--Kč
Záležitosti kultury
31.430,-- Kč
Tělovýchovná činnost
77.329,-- Kč
Vybavení venkovního posezení + dětské hřiště
245.589,-- Kč
Bytové hospodářství
8.601,-- Kč
Nebytové hospodářství
70.265,-- Kč
Pohřebnictví
11.570,-- Kč
Územní plánování
223.850,-- Kč
Péče o veřejnou zeleň
319.530,-- Kč
SDH
106.540,-- Kč
Činnost místní správy
508.548,-- Kč
Poplatky za vedení účtů
10.389,-- Kč
Zastupitelstva obcí
510.640,-- Kč
Vypořádání minul. let
19.733,-- Kč
Ostatní výdaje
27.170,-- Kč
------------------------------------------------------------------------------------CELKEM
3.209.345,-- Kč

Vítání občánků v Ohnišťanech dne 15.5.2016
Je spousta krásných okamžiků v životě člověka, ale
není nic krásnějšího, než narození malého děťátka.
Jelikož se nám v poslední době narodilo požehnaně
děťátek, obecní zastupitelsto se usneslo, že bude znovu
obnoveno Vítání občánků. Termín byl stanoven na
15.5.2016, z důvodu velkého počtu dětiček a omezeného
prostoru, se konalo ve 2 etapách ( od 10 a 11 hod.)
V zasedací místnosti Hasičského domu byla připravena
malá „obřadní síň“ kde nechyběla vlajka, kolébka a
v neposlední řadě paní starostka. Když byly dětičky
s rodiči a příbuznými usazeny, záhajila p. starostka proslov a vyzývala jednotlivé dětičky a jejich rodiče
k podepsaní do pamětní knihy. Bylo přivítáno 12 dětiček
Sebastianek, Šimonek, Vítek, Honzík, Anička, Elenka,
Zdenda, Kačenka, Adélka, Tonny, Jonny a Matyášek ( 4
děvčata a 8 chlapců). Pro dětičky byly připraveny dárečky v podobě zlatého řetízku s přívěskem, knížka a pamětní list. Pro maminky samozřejmě nechyběla kytička a tatínkové maminkám mohli se vším pomoci :-). Pro menší děti následovalo focení v kolébce, pro
větší před kolébkou. Přejeme všem přivítaným dětičkám i jejich rodičům, aby byly šťastné, zdravé a spokojené.
Lenka Čápová
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Z historie Vítání občánků obce Ohnišťany

Čarodějnice ( Filipojakubská noc) 30.4.2016

Byla jsem pověřena napsat článek z vítání občánků. Přemýšlela jsem, co
by Vás, čtenáře, mohlo tak zajímat, aby to bylo alespoň trochu poutavé.
Požádala jsem tedy o zapůjčení Pamětní knihy Vítání občánků
z minulých let, kde jsou uvedena jména vítaných dětiček, dnešních „
dospěláků „ – z velké části tzv. Husákových dětí. V knize je zapsáno 90
dětí v rozmezí cca 17 let ( 1973 – 1990), což si myslím, že je velmi mnoho. Dozvěděla jsem se tam, že prvním občánkem zaneseným v této knize
je děvčátko Hana a naposledy vítaným občánkem byl v roce 1990 chlapeček Filip - místní fotbalista. Další pátrání mě dovedlo k malé statistice:
nejvíce dětí ( čerpáno z Pamětní knihy ), bylo narozeno v měsíci prosinci
a listopadu, což jsou všechno zimní měsíce. Z nově vítaných občánků r.
2016, měsíc březen. Někde jsem slyšela, že dříve se děti rodily spíše
z jara, aby byly silnější a větší na zimu, což naše Pamětní kniha vylučuje.
Také jsem zjistila, že nejvíce dětí od r. 1948, bylo narozeno r. 1974. Tak
nevím, jak to tehdy bylo, že by nějaký příspěvek od státu ? Samozřejmě
se to ukázalo i v současné době, že nejen „Husákovy děti“, ale i
„Havlovy děti“ aj., mají v současné době už své děti, které jsou nově
vítanými občánky. Doufám, že tento trend bude dále pokračovat, aby
obec měla koho vítat a paní vrána s panem čápem bude naši obec navštěvovat velmi často.
Lenka Čápová

Tak jako předešlé roky, tak i letos se místní dámy, děti, slečny a také
pán, mávnutím kouzelného proutku změnili na krásné čarodějnice a
čaroděje. Čarodějnický pochod začínal u hasičské zbrojnice a pokračoval na místní hřiště, kde se dohrával první poločas fotbalového utkání
místních mužů. I přes čarodějnické fandění a pokus rozptýlit brankáře
soupeře, se nepodařilo místním vyhrát, ale to nevadí, určitě se to povede
příště.
Na hřišti bylo připraveno opékání buřtů, které zajišťovali místní hasiči,
dále nealko pití pro děti, které daroval p. Hlavatý, sladkosti poskytl
Obecní úřad. Místní čarodějnice se také nenechaly zahanbit a opět předvedly svá kouzelnická kouzla, která dovedou vyčarovat při pečení všelijakých specialit ( koláče – sladké/slané, useknuté prsty, krásně barevné
pomazánky , z kterých přecházel zrak :-)).
Masky čarodějnic byly opravdu dokonalé, myslím, že by se velmi snadno uchytily v nějaké té pohádce a bylo by na co koukat.
Pro lepší hledání dětí, kdyby se v té tmě náhodou ztratily, dostaly svítící
náramky na ruku.
1 čarodějnice byla obětována a dána do spárů ohnivým plamenům, alespoň se ohřála.
Tak čarodějnice a čarodějové, zase za ROK !
Lenka Čápová

Huberti – prosím – slyšíte mne ……?

Hovory přes plot ……
Téměř každý máme sousedy! My také a jsou to ze všech stran
sousedé dobří! Ovšem, nastane období, kdy se třeba celé týdny
nevidíme. Když se pak konečně sejdeme na zahrádce, má naše vzájemná konverzace následující průběh - jak se máme a
jak jsme se měli, jaké je nebo by mělo být počasí. Potom pomalu zmlkneme, protože to už obě – mluvím o setkání s paní Jůzovou – myslíme na něco úplně jiného, konkrétního, co nás už
delší dobu spojuje a naše besedování k tomu skoro vždy
sklouzne. Nakonec to nevydržíme a tak paní Jůzová řekne:
„Liduško, určitě tam byla! Věř tomu! Proč by tam jinak byla
uprostřed kopce, studně? Vždyť já se na ni pamatuji! Později ji
zasypali.“ A já paní Jůzové přikyvuji, protože tomu nejen věřím, ale já tomu věřit chci! A je mnoho indicií, které tomu
nasvědčují! A o čem vlastně mluvíme? Stále nám leží v hlavě,
zda na Procházkově kopci byla kdysi Ohnišťanská Lhota
nebo nebyla! Jedna skupina historiků tuto Lhotu a její existenci obhajuje a dokládá různými náznaky a druzí to vylučují.

Už na podzim minulého roku a pak po celou zimu jsem zaznamenala na polích za vesnicí podivný jev. Vždy jsem měla pocit, že se celá plocha vlní, což byl nesmysl, protože v té roční
době se nemělo na polích co vlnit ! Tak jsem se vybavila dalekohledem, foťákem a ještě jsem se o tom zmínila před synem
Michalem. A ten se mne udiveně zeptal : „To myslíš ten
„rudl“ ? Abych neurážela zbytečně jeho mysliveckou terminologii, už jsem se na nic neptala! No, pak jsem na to konečně
přišla! To vlnění, to byl pohyb vysoké zvěře! Ale bylo jich tolik,
že se nedala ani spočítat! Nejvíc jsem se dopočítala do padesáti kusů, pak už nebylo co počítat! Utekla! To bylo to vlnění! Já
nečekala, že počkají – pěkně v zástupu – až je spočítám! Spíše
mě ohromovalo to, že je jich tolik pohromadě!
A tak se ptám odborníků – páni Huberti – vysvětlete mi to –
prosím! Je a nebo není to množství mimořádné? Bylo to vždycky tak? Nebo je té zvěře víc než dřív? Nebo má na to vliv
průběh těch posledních mírných zim? Určitě nás bude hodně,
které to zajímá !
Na odpověď a vysvětlení čeká

Tak nevíme, ale rády si o tom povídáme, toto téma nás podivuhodně nabíjí energií a hluboce přitom paní Jůzovou obdivuji! Její přehled, zájmy a názory! Doufám, že o tom budeme
diskutovat dál a že k nějakému závěru dojdeme…….
L.Š.

L.Š.
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Nedávno se mně zeptal pan
Bucek,
zda
vím,
že
v Horních Počernicích je Ohnišťanská ulice. Při své cestě
z Prahy ji tam viděli. On sám si to ověřil na internetu. Tak
jsme zapřemýšleli, kde se tam vzala a mne ihned napadlo, že
by se mohl v dávné minulosti některý ze zemanů Ohništků
tam někam zatoulat a my o tom zatím ani nevíme! Nelenila
jsem, napsala jsem na jejich Městský úřad a požádala jsem
je o vysvětlení, jak k tomu pojmenování došli. Referentka
oddělení správních agend paní Hana Vostrá mi poslala odpověď, kterou zpracoval pan Ing. Antes – jejich kronikář.
Velmi si cením, že vyřídili mou žádost, moc jim za to děkuji a
vás – milí čtenáři, seznámím s tím, jak to bylo.

Hej – páni konšelé …..

Ohnišťanská ulice …….

Samozřejmě, že by bylo nejlepší, kdyby se občané plenárních zasedání účastnili osobně a tak se všechno dozvěděli „z první ruky“, případně si dotazem
doplnili, co by je zajímalo. Ale tady každý říká – proč není veřejná schůze,
abychom tam mohli jít a říci si své? A to je ten hluboký omyl! Každé zasedání je veřejné a každý účastník by byl vítán ! Nenechte se mýlit tím, že je
místem konání schůze obecní úřad a ne hospoda ! Ale kdyby na to přišlo, tak
si myslím, že by tam pan hostinský přišel,vzal si sebou nějaký přenosný bar a
obsloužil by vás! Zkuste to – obětujte tomu své pohodlí a ty dvě hodiny svého času a uvidíte, že se vždycky něco nového dozvíte!

Ale žádný zatoulaný zeman Ohništko tam nebyl !

Tímto povídáním se
vrátím k článku ze
Zpravodaje č.26, který napsala paní starostka pod titulkem
„ Co bychom letos chtěli“. Z něj jsme se dozvěděli mnoho
zpráv , podle kterých by se v obci měla udělat spousta
zajímavých a potřebných věcí. Jen aby tomu pomohly
vypsané dotační tituly a hlavně, aby nám byly vůbec přidělené. To se snad postupně dozvíme. Podíváme se na onen článek paní starostky znovu!

A zpět k článku! O budování splaškové kanalizace opravdu – my, občané –
moc nevíme, ale snad se časem vše dozvíme! – Zatím se jedná pouze o dokumentaci, takže postupně s tím budeme seznamováni.
Zateplení budovy školky – výborná věc, z prvního pohledu nákladná , by
nakonec měla přinést úspory!
Oprava hřbitovní zdi – spíš by se mělo mluvit v množném čísle – hřbitovních
zdí – protože kromě zdi čelní jsou všechny tři zbývající v dezolátním stavu.
Chodník k autobusové zastávce ? Výborně – už se na něj těším – rozhodně
to přidá na vzhledu, ať už povede kudykoliv !
Veřejné osvětlení – ono to snad není ani osvětlení, co tu večer bliká – velice
nutně by bylo třeba s ním něco dělat!
Stromořadí podél Ohnišťanského potoka – o tom moc nevím – jaké stromy
by se měly vysazovat, atd.,– ale zajímavý záměr!
Ověřování opisů a podpisů na obecním úřadu! Veliká pomoc občanům –
nemuseli by s každým papírem jezdit do města!
Hodně mě ale zaujala víra paní starostky, že si každý majitel nemovitosti
udělá pořádek před svým domem – samozřejmě, že všichni víme, o kterou
ulici se jedná – ale tomu nevěřím! Navíc, celá ona ulice je někdy úplně neprůjezdná odstavenými auty a asi by se to tam mělo řešit značkou zákazu
stání.
No, každopádně myslím, že je to bohatý plán a uvidíme, co se z toho podaří
zrealizovat!
Vy – milí zastupitelé – se prosím, snažte a vy, milí občané, se také někdy
laskavě těchto jednání osobně účastněte!
L.Š.

Mezinárodní den dětí …..
Mezinárodní den dětí se slaví vždy 1.června. Není to svátek
„starý“ – je mu teprve 67 let. Začal v roce 1949. Dítě je společensky
středem pozornosti až od příchodu 20. století, kdy se jím začala
zabývat věda, zdravotníci a i praktici, kteří na ně zaměřili i své
výrobky – sklo, porcelán, textil, grafiku, hygienické potřeby, hračky
i nábytek. Až do 2.světové války se děti většinou rodily doma za
pomoci porodních asistentek. V Praze i jiných velkých městech se
však postupně zařizovala porodní sanatoria. Rodičky tam dostávaly na památku deníček s podpisy ošetřujících lékařů a sester a byl
v něm prostor, který se mohl postupně doplňovat vším, co se
s dítětem od jeho narození dělo.
Je dobré, že se svátek dětí slaví a nebo alespoň vzpomíná – však se
kdysi říkalo, že děti jsou bohatstvím národa a je to svatá pravda!
Je velice chvályhodné, že i v naší obci se děti opět, po létech, oficiálně uvítaly do obce a navíc – takto - až velkoryse!
Píši o tom ne proto, že by toto květnové vítání mělo vztah
k 1.červnu , ale každopádně to byla povedená náhoda! Díky za tuto
akci Obecnímu úřadu a díky rodičům za jejich děti …..!!
L.Š.
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K názvu ulice Ohnišťanská :
Nejstarší název této ulice z dvacátých let minulého století
v původní osadě Čertousy zněl „Žižkova“. Po spojení
s nejbližší obcí Horní Počernice, kde již byla ulice se stejným
pojmenováním, byla v roce 1927 přejmenována na
„Sládkova“. V roce 1947 se Horní Počernice spojily ještě
s obcemi Chvaly a Svépravice spolu s osadou Xaverov do jednoho celku s názvem Horní Počernice, který byl k 1.ledna
1969 povýšen na město. Při vytvoření velké Prahy v roce 1974
bylo město Horní Počernice spolu s dalšími obcemi připojeno
ku Praze, k tehdejšímu devátému obvodu. Jedním z důsledků
tohoto připojení bylo znásobení stejných názvů ulic v různých
částech Prahy. K odstranění stejnosti názvů byla jednotlivým
připojeným obcím určena oblast v nejbližším přiléhajícím
kraji a okresu, kde podle názvů obcí v této oblasti byly vybírány názvy obcí k přejmenování ulic. K přejmenování výše uvedené ulice u nás byl tak vybrán název obce Vaší. Po schválení
Magistrátem hlavního města Prahy od roku 1976 má ulice
pojmenování názvem obce Vaší. L.Š.

Řidičák může být na místě fuč …..!

§

Od května platí prováděcí vyhláška, která zpřísnila postihy
za technické závady, za kterou mohou dopraváci zabavit
malý technický průkaz.
Kdy se toto může stát:

chybí-li částečně nebo úplně výfukové zařízení poškození
brzdového systému vylučující jeho použití, zejména vyřazení jeho části z provozu, destrukce brzdových kotoučů
a obložení
chybí-li čelní sklo nebo jeho poškození na více než 50% plochy
zjevné nadměrné úniky provozních kapalin
koroze nebo praskliny nosných částí zjevně narušující pevnost
rámu nebo karoserie

nebo poškození pneumatik odhalující nosné vrstvy
deformace nápravy včetně jejího uložení mající vliv na její pevnost
deformace rámu nebo karoserie dosahujícího sloupku
zjevná deformace uložení motoru
zjevné deformace nebo praskliny kol
zjevný únik výfukových nebo jiných jedovatých plynů
dle Blesku zpracovala L.Š.

Velký kulturní zážitek – málo zájemců o něj

Senioři …..

Dne 14.května odpoledne se v našem kostele konala kulturní událost,
která se asi hned nebude opakovat! Pod patronací Obecního úřadu
v Ohnišťanech a římsko- katolické farnosti nám přivezl ARS VIVA,
spolek Nechanice – Ženský komorní sbor CANTUS FEMINAE - ,
pod vedením sbormistra Petra Semeráka své koncertní vystoupení.
Celou tuto mimořádnou akci zahájila paní starostka Jiřičková. Zvlášť
působivě zněla druhá část koncertu, ve které zpíval barytonista Karel
Jakubů, uměleckým přednesem provázel František Janza a hrálo
houslové trio.

Ve sdělovacích prostředcích se různě dozvídáme, co se jinde
dělá pro seniory. Víme, že na příklad v Olomouci jsou popelnice pro držitele nad 80 let zcela zdarma. Ve Zlíně platí za
svoz odpadu místo 500 Kč jen 300 Kč. Jinde je snížené vstupné do knihoven, divadla nebo na zámky, do akvaparku , nebo zvýhodněné podmínky pro vedení bankovních účtů. Také
cestovky mají v nabídce finanční zvýhodnění nebo zvýhodněné jízdné v MHD nebo i taxislužby. Jsoutaké firmy, které
nabízejí elektrické vozíky pro seniory až se 40% slevou.

Velmi zajímavé je, že členkou tohoto sboru je Ohnišťačka Miluška
Dědková a to už 4 roky. Jak nás upozornil sbormistr pan Semerák,
Miluška vybrala zvlášť pro tento koncert skladbu Regina Coeli španělského skladatele Ramera Real a tu zde sbor zazpíval.

Ale, co my tady? Nemáme zde ani MHD, ani akvapark, ani
kino, ani taxi, za to ale je nás hodně ! Určitě 1/3 občanů je
zde starší 60 let. Myslím, že by měli zastupitelé intenzivně
myslet na to, jak těmto lidem usnadnit život.
Pokud vím,
dosud se tím nikdo nezabýval a přitom je mnoho věcí, které
by mohly být pro tuto věkovou kategorii pomocí a důkazem,
že se osudy těchto lidí někdo zabývá a přemýšlí o nich.

Celé toto odpoledne bylo velmi krásné, škoda jen, že účinkujících
bylo víc než posluchačů! Upozornění na tento pořad bylo na vývěsce a
na internetových stránkách obce od 29.4., vyhlášeno místním rozhlasem 5 x. I tak za tuto hezkou chvilku děkujeme !L.Š.

Víte, dost těžko se mi o tom píše, protože mezi ně taky
s manželem patříme, ale přiznám se, že by to udělalo radost, kdyby nějaká nabídka nebo pomoc nám byla občas
dána! Myslím, že by měla být utvořena komise z několika
zastupitelů, která by se potřebami nás – starých lidí –
dlouhodobě zabývala!
L.Š.
Evidence obyvatel říká:
60 let a více - 23 mužů a 26 žen
70 let a více - 10 mužů a 20 žen

Karel IV.

80 let a více -

3 muži a 11 žen

90 let a více -

3 ženy

Jana Košvancová

Všude, ve všech sdělovacích prostředcích, se vzpomíná jeho sedmistých narozenin. A tak jich vzpomeneme i my!

Karel IV. je – bezesporu jednou z nejvýznamnější postavou našich dějin, syn českého krále Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Protože prošel výborným vzděláním u francouzského dvora, ovládal německý, francouzský, latinský a italský jazyk. Ještě za života
svého otce byl zvolen – roku 1346 – římským králem.
Po smrti otce u Kresčaku převzal vládu po svém otci. Na císaře
byl korunován roku 1355 a rok potom vydal říšský zákoník. Z české
země učinil střed římské říše. Hlásil se k přemyslovské a zejména
svatováclavské tradici. Z Prahy udělal evropskou kulturní metropoli.
Založil zde univerzitu, nechal vybudovat kamenný most přes Vltavu,
dal postavit Nové Město Pražské, Karlštejn a řadu dalších hradů.
Nám se „polidštil“ – poněkud zavádějícím způsobem – když Jaroslav
Vrchlický napsal hru Noc na Karlštejně. Ale, ani to nebylo úplně marné, přivřeme-li alespoň jedno oko – no, raději obě! Z této hry jsme
sice poznali spoustu historických postav, které skutečně žily , na
příklad Arnošta z Pardubic a další pány této doby - ale také vzešlo
mylné přesvědčení, že Karel IV. neměl rád ženy. Opak byl pravdou!
Byl čtyřikrát ženatý – a to s Blankou z Valois, Annou Falckou, Annou Svidnickou a Eliškou Pomořanskou.

Já za to opravdu nemohu ……!
Ve Zpravodaji číslo 21 jsem napsala článek, ve kterém jsem
projevila dost důrazně svou nespokojenost nad výsadbou osmi habrových keřů u pomníku Padlých. Chtěla jsem tam osm
tůjí ! A ty habry zašly! Asi se urazily, že jsem je označila za
nevhodné! Pořád jsem čekala, kdy teď na jaře obrazí, ale nic
se nedělo. Došla jsem k nim a zjistila, že jsou úplně uschlé –
mrtvé! Na všechny jsem sáhla a všem se omluvila! Manžel
mě uklidňoval a vysvětlil mi, že v loňském extrémně suchém
l é t u
z k r á t k a
u s c h l y !
Takže
–
já
za
to
asi
opravdu
nemohu…!
L.Š.

Když si nechceš hubu spálit, musíš mlčet
nebo chválit !!Karel Havlíček Borovský.

Zemřel na zápal plic roku 1378.
Vrátím se však k jeho narození roku 1316. Když se Karel IV. batolil
jako dvouletý chlapeček, byla v té době pojmenována naše obec.
Ne, že by byla teprve založena – byla tu dávno předtím, ale teprve
roku 1318 je o ní učiněn první písemný zápis v zemských deskách!
A to je to, co nás s Karlem IV. malinko spojuje – čas ! Žil v době,
kdy naši praprapředkové pojmenovali náš domov a byl jen o dva
roky starší než název - Ohnišťany ………..
Ještě něco bychom našli, co by nám mělo znít známě – v životopisech se objevují zápisy jeho kronikáře Beneše Krabice z Weitmile,
což je postava spojována s Benešovou rodnou tvrzí ve Starých Smrkovicích.
Svět je – prostě – malý ………..L.Š.

Toto známé české přísloví se mi mnohokrát v životě potvrdilo a ve vztahu k Zpravodaji naposledy při minule vydaném
čísle. Ale všechno zlé je pro něco dobré! Zpravodaj vychází
od roku 2009 a celé ty roky jsem měla pochybnosti o tom,
že je tady vůbec čten! Výjímečně nebo v hodně málo případech se o něm někdo přede mnou zmínil.
Ale, opak je asi pravdou ! Na Zpravodaj číslo 26 reakce
byla a dost výrazná! Samozřejmě, pro mne ne nijak příznivá! Dokonce šikanózní! Beru si z této zkušenosti jediné
poučení – Zpravodaj se čte !!!
L.Š.
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Trochu od kultury a sportu.
V posledním zpravodaji Adam Jiříček seznámil čtenáře se zimní přípravou jak mužů, tak žáků, a já
napíši něco málo o soutěži obou týmů. Muži první mistr.zápas vyhráli, ale v dalších zápasech to nebyla žádná
sláva. Z deseti zápasů získali jen 13 bodů a pasivní skóre19:21. Nemohu hodnotit domácí zápasy, zápasy u
soupeřů bych mohl, ty jsem viděl. Ale nebudu hodnotit žádné.Trenér i hráči jistě vědí co je příčinou nevyrovnaných výkonů v letošním roce a jistě se vynasnaží s tím něco udělat.
Žáci v letošním roce ještě neprohráli. Mám z nich radost, ale někdy to jsou nervy, když nejsou v určeném
čase na hřišti nebo nemohou, a navíc jich je málo, to jsou nervy. Ale zatím jsme to zvládali, tak to dotáhneme do konce. Získali 17 bodů a mají aktivní skóre 14:5 .Doposud odehráli šest utkání a zbývají odehrát dvě. V tabulce jsou druzí
za Kunčicemi..
Něco málo o údržbě kabin a hrací plochy. Bylo potřeba opravit vodoinstalaci a tak v březnu dal vše do pořádku Milan Novotný, za co mu moc děkuji. Ještě ale je potřeba vyměnit dvě splachovadla na WC, která jsou prasklá.
A také hrací plocha potřebovala údržbu po zimě. Pomohl Roman Tobolka, který vyvláčel starou trávu a také provzdušnil zem. Traktůrkem se posekalo a tím se i sebrala stará tráva.Vašek Vrba ml. hřiště popráškoval a bylo potřeba
zakropit prášek, ale závlaha nešla.Štěstí, že občas zapršelo.Co dál, vyčistil se filtr, ale čerpadlo vodu nedávalo. Bylo potřeba zajistit opravu, ale někde nastala chyba. Od 24.3. až do 12.5. se nic nedělo. Konečně 13.5. přijeli dva mladíci z firmy
která závlahu dělala a čerpadlo si odvezli na přezkoušení. 26.5. závlahu zprovoznili. Ještě v březnu provedl Jan Mydlář se
svými syny obložení kabin u mužů a zvládli to skvěle. Je to moc pěkné. Děkujeme moc.

Pohled do kabin

Na konci dubna SDH Ohnišťany pořádal akci ,,SLET ČARODĚJNIC" u hasičské zbrojnice s následným pochodem na
hřiště, kde si děti opekly párky, pití měly, co kdo vypil. Tato akce našim fotbalistům nepomohla, prohráli s Roudnicí, přesto že jim čarodějnice hodně fandily.
Na jednom zasedání obecního zastupitelstva se dohodlo, obnovit akci ,,VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ".Vítání dětí se konalo 15.5.2016 . Bylo to moc hezké a
bylo koho vítat.Je zde hodně miminek a vypadá to, že mimina budou přibývat i nadále.
Dále bych chtěl navázat na článek pana Šimurdy. Je to smutné, když si občan pořídí čtyřnohého mazlíčka, chodí s ním po obci, nechá ho udělat
potřebu, ale dál ho to nezajímá. O to smutnější je, že hromádky nacházím i na dětském hřišti u pergoly, kam si chodí děti hrát.
Nepomáhá ani nařízení obce podepsané paní starostkou přímo u dětského hřiště. Je to smutné a stálo by zato opravdu někoho potrestat.
Napsal L.Hlavatý
Dne 9.6.2016 starší žáci odehráli poslední zápas této sezóny, který pro nás
skončil výhrou.
Žáci v této sezóně předvedli velmi dobrou práci, což jim vyneslo 2 místo v tabulce. Většinou bývali poslední, no někdy i před
poslední…
K tomuto úspěchu vedla velmi dlouhá a trnitá cesta, děti končily se skoré např. 0 : 12 pro soupeře nebo také tak, že jim ani
počítadlo už nestačilo. I přesto se vždy odhodlaně pustily do dalšího zápasu a tak to trvalo pár let. Tudíž tento výsledek mají
opravdu zasloužený. Starší žáci - DĚKUJEM !
Kdo je trenér ? Trenér je ten, kdo se snaží naučit děti nějakému stylu, technice, pravidla atd., ale hlavně to je člověk, který má
velkou trpělivost. Vše tyto děti učí od základu, často musí zvednout hlas, zvýší si tlak a v neposlední řadě obětuje spoustu svého času pro tyto děti.
Velký dík patří trenérům, kteří odvedli poctivou práci. Trenéři - DĚKUJEM !
V týmu také hrálo několik děvčat, myslím, že se jim dařilo s chlapci držet krok. Někdy byla od kluků pořádně otlučená a možná i slzička ukápla, ale
nevzdala to. Děvčata - DĚKUJEM !
Tady je vidět, že to má smysl, děti nemusí hrát někde v lize, ale stačí, že se jim někdo věnuje a hlavně se hýbou a utužují kolektiv. Není to počítačová hra, ale je to realita, s kterou se musí poprat bez mačkání tlačítek, ale musí „bojovat“ svým vlastním tělem. Lenka Čápová

Poslední zápas – STARŠÍ ŽÁCI
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Hasiči
Jako každý rok, přinesly jarní měsíce do našeho sboru více života a tím i
zvýšenou aktivitu. Navíc se letos přenesl vzruch i na jednotku, která musela zasahovat u požáru ve Starých Smrkovicích. Nedbalostí pracovníků
při zacházení s bruskou chytnul stoh slámy v zemědělském družstvu. Po
příjezdu jednotek byl požár v takovém rozsahu, že bylo zbytečné s ním
začít bojovat, a tak se pouze zabezpečilo okolí, aby se zabránilo šíření plamenů. Po dvou hodinách byl požár lokalizován a na místě zůstala hlídkovat do druhého dne naše jednotka společně s hasiči ze Smrkovic.
Ale zpět od jednotky ke sboru. Pominu-li organizaci tradičních akcí jako pálení čarodějnic
a sběr železného šrotu (u kterého si ob rok říkáme, že už nic nebude a pokaždé je plný
vlek), tak jsme se soustředili především na přípravu na okrskovou soutěž. Ta se konala
4.června ve Smidarech společně se soutěží O pohár starostky obce. Letos jsme chtěli obsazovat přední příčky a neskončit na chvostu jako minulý rok, proto se s přípravou začalo již na začátku května. Důvodem byl
také fakt, že jak u týmu mužů, tak i žen, bylo několik nováčků. Z počátku nás zlobila technika, ale nakonec se vše vyladilo a
mohlo se potrénovat. Při tréninku jsme žádné zázraky nepředváděli, ale ani to nebyla žádná tragédie a tak nezbývalo než
doufat, že vše klapne.
Co se týče samotné soutěže, tak se běželo na dva útoky bez štafety. Jasným favoritem byli Smidaráci, kteří pravidelně jezdí
po soutěžích a jsou oproti ostatním týmům „někde jinde“. Svoji roli potvrdili, zaběhli bezkonkurenční časy a právem získali
první místa. Našim mužům se oba útoky také povedli a tak zaslouženě získali dva poháry za druhé místo. U žen to bylo 50
na 50. První útok se vydařil, druhý bohužel ne, ale ve výsledku dosáhli na poháry za druhé místo stejně jako muži. Pokud
soutěž zhodnotím, tak počasí přálo, trať byla dobře připravená a naše výsledky skvělé, atmosféra velice příjemná (žádné
dohady a protesty) a pozitivem byl i fakt, že jsme měli dostatek soutěžících, kteří mohli vypomoci ostatním družstvům
v okrsku. Jedinou skvrnkou na soutěži byla absence hasičů ze Šaplavy.
Každopádně týmy mají po delší době chuť závodit a tak se chceme do prázdnin ještě zúčastnit soutěží ve Starých Smrkovicích a Humburkách.
Ale aby to nevypadalo, že se chceme jen bavit na soutěžích, tak dodávám, že se pracuje na opravách hasičského domu a
čtyři členové si dělají Základní kurz hasiče. Až vyjde zpravodaj, tak snad už budou mít úspěšně zvládnuté zkoušky.
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Kolotoč školního roku 2015/2016 se pomalu zastavuje a nás čekají letní
prázdniny. Rozloučení s předškoláky, letos na téma „Z pohádky do
pohádky“, nás ještě čeká. Loučit se budeme se Sofií Vlasákovou a Samuelem Malichem z Ohnišťan, s Amálií Zummerovou, Tomášem Holcem, Martinkou Sajkršmídovou, Kačenkou Hejcmanovou ze
St.Smrkovic, Vanesou Vondráčkovou z Nevrátic a Janem Brezinou z Nového Bydžova. Všem přejeme, aby se jim v základní škole líbilo a rády vzpomínaly na Mateřskou školu v Ohnišťanech. Na rozloučenou přijedou dětem zahrát divadlo herci z Pernštejna
pohádku „Pohádka dračí, aneb trable s princeznou.“
Určitě jste již zaznamenali, že se
snažíme
s dětmi svátky oslavovat a
prožívat tak, aby si je děti
užily. Možná se někomu bude
zdát, že si stále něco vymýšlíme, ale proč ne? My i děti se
vždy radujeme, těšíme se a
prožíváme vše na plno. To je
v dnešní uspěchané době to
nejdůležitější. Týká se to
všech akcí, které nás školním
rokem provázely, jako je například návštěvy Jiráskova
divadla v Novém Bydžově,
loutkové
divadélko
v Ostroměři, vánoční besídky
pro rodiče a důchodce, maškarní karneval, oslava svátků čarodějnic, plavecký
výcvik, tvořivé dílny s rodiči
a jejich dětmi, školní výlet na
zámek Loučeň a ZOO Chleby,
účast na „Olympiádě dětí
z mateřských škol“ v Novém
Bydžově, výlet do Sloupna na
zámek za „pirátským dobrodružstvím“ ke Dni dětí, cykloturistická
akce
„Ohnišťanský pedál“, na
kterém jsme losovali hlavní
cenu – dětské kolo – která
letos opět putovala již po třetí do Chomutic. Cyklistům z Chomutic to přejeme, neboť nám zůstávají v hojném počtu věrni. Ovšem letos nás zklamali cyklisté z Ohnišťan, jejichž účast byla slabá. Tato akce má již 18 letou tradici a při tom, jak je organizačně náročná, by bylo dobré zvážit, zda v ní
vůbec pokračovat. Počasí nás nezklamalo, ale cyklisté z Ohnišťan ano. Letos jsme ji museli zvládnout bez pomoci rodičů, neboť se nám žádní dobrovolníci nepřihlásili. Ovšem děkujeme moc manželům Hlavatým za přípravu prostředí na hřišti a paní Čápové za ozvučení. Také našim sponzorům
p.Schafer, cyklo-prodejna, Nový Bydžov /finanční příspěvek na lahvičky/, Datwyler Rubber CZ,s.r.o.,Nový Bydžov, p.Havel +p.Vavrinec,
V.M.Kovo s.r.o., Nová Paka /firma sídlí v družstvě Ohnišťany – stříkání korb/ a hlavně panu Luňákovi z cykloprodejny Hořice / u kruhového
objezdu /, od kterého jsme dostali již osmé dětské kolo.
Do mateřské školy jsme letos přijali 10 nových dětí, přesto nám ještě zůstávají volná místa. Děti i zaměstnanci Mateřské školy
v Ohnišťanech přejí všem krásné letní dny!
Tučková Ilona řed.MŠ

Mateřská škola

Upozorňujeme, že uzávěrka příštího čísla bude 15. září 2016
___________________________________________________________________________________________________
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