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Společenská rubrika
Ve druhém čtvrtletí roku 2019 se budou slavit
nebo se už slavily v naší obci sedmdesátiny,
pětasedmdesátiny, osmdesátiny, jednadevadesátiny, dvaadevadesátiny, pětadevadesátiny a
jedny sedmadevadesátiny.

Jak jsme vás již informovali v minulém
zpravodaji, pokračujeme v zahájených
aktivitách a projektech. Pokročili jsme
v projektu kanalizace obce – I. etapa je již
ve stádium žádosti o stavební povolení. Na
začátku dubna pro vás připravujeme veřejnou schůzi, kde vám celý projekt kanalizace představíme a budeme vás informovat o
dalším plánovaném postupu a možnostech.
Je dokončena projektová dokumentace na
II. a zpracovává se dokumentace na III.
etapu kanalizace. Na obě jsme získali
dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 300.000,- Kč na každou.
Podali jsme žádost o dotaci na opravu vichřicí poškozené plastiky
Kříže na křižovatce směrem na Šaplavu. Máme domluvenou úpravu/
prořezání stromů na návsi. Podařilo se nám zajistit projektanta na přípravu projektu úpravy návsi – likvidace požární nádrže, podle již představené studie. I na tuto akci hledáme vhodný dotační program. Během
druhého čtvrtletí bude realizována rekonstrukce veřejného osvětlení.
V jarních měsících pak vybudování nového dětského hřiště na návsi a
doplnění hracích prvků na fotbalovém hřišti. Jak jsme již informovali,
žádost mikroregionu Pocidlinsko o dotaci na domovní kompostéry
byla úspěšná a jejich dodání by mělo proběhnout v letních měsících. O
konkrétním termínu obdržíte informace. Pokračují práce v obecním
lese, opět jsme, za pomoci pana Štěpána Tobolky, podali žádost o dotaci na novou výsadbu. Probíhají jednání o výměně obecních pozemků
za pozemky vhodné pro budoucí výstavbu a o odkoupení pozemků
potřebných pro realizaci obecních plánů. Máme nového pracovníka
údržby obce - pana Ladislava Hlavatého. Tímto bych chtěla poděkovat
původnímu údržbáři panu Ignácovi Šimurdovi za jeho práci před odchodem do důchodu.
Velmi dobře funguje spolupráce s Mateřskou školou a paní ředitelce
Radce Skořepové patří poděkování za její přístup a aktivity, které jste
určitě také zaregistrovali. Více se o nich dozvíte uvnitř zpravodaje.
Dále bychom vás chtěli informovat, že na žádost společnosti EUFI
Holding a.s. bude zpracovávána změna Územního plánu obce.
V případě jakýchkoli požadavků na nějaké změny nás informujte.
Od začátku roku již proběhlo několik akcí pořádaných našimi spolky.
Mohu potvrdit, že byly všechny velmi vydařené a více informací o
nich naleznete v jednotlivých příspěvcích v tomto zpravodaji. A jak již
začíná být v Ohnišťanech tradicí, nudit se nebudeme , protože nás těch
akcí čeká letos opravdu hodně – 6.4. jsme se opět připojili
k celorepublikové akci Ukliďme svět, ukliďme Česko. Věřím, že se
nás letos na úklid sejde více než loni. Dále již tradiční průvod a pálení
čarodějnic 30.4. V květnu plánujeme vítání občánků, 19.5. pořádáme
zájezd do divadla Palace Praha a 25.5. se bude konat v Obecní hospodě Retro Disco ples. V červnu máme zaplněny všechny víkendy – 8.6.
Crossfit games, 15.6. jsme naplánovali - pro zájemce všech věkových
kategorií - účast na Avon pochodu v Praze, 22.6. již tradiční Ohnišťanský pedál pořádaný MŠ a 29.6. zahájení prázdnin.
Samozřejmě budeme pracovat na dalších plánovaných projektech,
sledovat případné vhodné dotace, zajišťovat provoz obce, řešit nutné
opravy a vše potřebné.
I nadále platí, že uvítáme, 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
Přeji vám krásné a slunečné jarní dny, plné pohody a těším se na společně strávený čas.

Přejeme našim oslavencům všechno jenom to
nejlepší, hlavně hodně zdraví a srdečně zdravíme pana Františka Riegra,
paní Vlastimilu Hanušovou, paní Marii Kuntovou, paní Jiřinu Šubrtovou
a paní Zdeňku Rosůlkovou,paní Růženu Havelkovou, paní Jaroslavu
Bydžovskou a paní Hanu Kmínkovou.

Pranostiky na 2.čtvrtletí
Dne 31. 3 ve 02,00 hodiny začíná letní čas – posuňte si hodiny!
Duben:
1. 4 . Prší –li na 1. dubna bývá mokrý máj.
24. 4. Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
Jasný Jiří, pěkný podzimek.
Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za kamny dobře.
25. 4. Na svatého Marka deštivo – sedm týdnů blátivo.
7. 4. Den vzdělanosti
19. 4. Velký pátek
21. 4. Velikonoční neděle
22. 4. Velikonoční pondělí
Květen:
13. 5. Před Servácem není léta – po Serváci mrazům veta.
25. 5. Na Urbana pěkný teplý den. Bude suchý červenec i srpen.
1. 5. Svátek práce
Květnové povstání českého lidu
7.5.
Den vítězství
12.5. Svátek matek
5.
Den rodin
Červen:
24. 6. Když prší na Jana Křtitele – prší pak čtyři neděle.
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících – koroptvích –
mít řídko.
1. 6. Mezinárodní den dětí
Vyhlazení obce Lidice
Den otců
21. 6. První letní den

Je již sice jaro, ale připomeňme si krásy loňského
podzimu.
Fotila L. Štraufová

Eva Jiříčková
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bude

V křesťanském
náboženství
není větší svátek než velikonoce! Je to slavnost Zmrtvýchvstání Páně, ke kterému dojde třetí den po jeho ukřižování.

Velikonoce

Co vy na to – milí čtenáři?
V minulém čísle Zpravodaje se
objevily dva články, které měly
zapůsobit na čtenáře. První byl o
psím útulku v Trutnově, který –
doufám – ovlivnil ke štědrosti naše
pejskaře.

Velikonoce jsou svátky pohyblivé.
Vypočítávají se podle kalendáře lunárního. Je to první neděle po prvním
jarním úplňku. Velikonočními symboly jsou beránek, kříž, vajíčko a kočičky. Nenáboženské velikonoční tradice
jsou hodování a pomlázka.
Z náboženských tradic jsou velmi podstatné návštěvy bohoslužeb.
Hezké prožití velikonoc ve zdraví a pokojné pohodě vám
přeje Ohnišťanský zpravodaj
P. S. Zajímá vás, jak se slaví velikonoční svátky jinde ve
světě? Na příklad v Polsku si nechávají věřící v kostele
jídlo posvětit . Ve Španělsku mají v pečivu zapečené
figurky Marie, Josefa nebo Ježíše a kdo je nalezne, přinese mu to štěstí. V Americe se slaví pouze Velký pátek a
pak začne hledání čokoládových vajíček, které podle
pověsti schoval zajíček v domě i na zahradě. V Anglii
velikonoce začínají už masopustním úterkem, který se
drží jako den palačinkový. A hlavně se tam nešlehá –
v této zemi gentlemanů se to bere jako násilnický akt!
V Řecku si vzájemně koledníci rozbíjejí vajíčka a při
úspěšném zásahu se pronáší věta: Kristus vstal z mrtvých.
A v Itálii? Tam pečou bábovku ve tvaru holubice a také
preclíky, jejichž zakroucený tvar má představovat založené ruce při modlitbě .
L. Š.
V minulých dnech jsem
šla kolem Večerky a
tam na parkovišti u
kontejnerů právě zastavila dodávka a pan řidič vyklopil kontejner, který tam má
– na odložené oblečení – Charita. Vyvalila se taková
spousta různých pytlů, že snad ani není možné, že se to
do kontejneru vešlo. Protože jsem tuhle četla v tisku článek od někoho z Charity o tom, že tam lidi dávají špinavý
odpad, tak jsem s tímto panem řidičem dala řeč. On mi
řekl, že to se netýká Ohnišťan, že sem – naopak – jezdí
rád a věci odtud rád odváží. Že jsou ale místa, kde lidi do
jejich kontejnerů sypou odpad, ba i popel a že se potom
musí vše vyhodit. Velice ráda jsem toto vyslechla a málem jsem se radostí nafukovala! Jak je vidět, všichni jsme
tady správně pochopili smysl těchto sběrných míst!

Charita je ráda …!

S potěšením jsem se s pánem rozloučila a rychle jsem ty
kontejnery oběhla druhou stranou, jen abych nemusela jít
kolem té povalující se hromady lahví u kontejneru na
sklo. To by má radost rychle zhasla! Ale, třeba až vyjde
tento článek, bude vše už vyřešené a odvezené! L. Š.

Ale – ono to trochu bolí …….!

Druhý nám připomněl, že reklamu na nadaci Dobrý
anděl vídáme často v televizi i s konkrétními případy
pomoci. Víme tedy, jak tato organizace potřebným
pomáhá.
Ráda bych věděla, zda někdo, kdo má nějaké peníze navíc, se do těchto projektů
zapojil, což bych celé věci moc přála! Jsou skutečně situace, kdy se někdo dostane
do zdánlivě neřešitelných problémů a jedině pomoc Dobrých andělů ukáže, že se
téměř všechno nechá napravit, zvládnout nebo aspoň usnadnit.
Přiznám se, že už dlouho myslím na podobnou věc tady u nás v Ohnišťanech! Pořád
jsem váhala s tím začít – ale – zkusím to! Zeptám se, zda by se dala dohromady parta
lidí, kteří mají rádi historii a staré památky! Kteří by ty památky pomohli udržovat.
Nemyslím finančně! Ale, obešli by je, vše o nich by sepsali a zjistili tak, co by se na
nich mělo upravit nebo opravit. Potom by si sjednali jednání s obecním zastupitelstvem a seznámili je se situací. Dohodou nebo zamítnutím by se dalo takto pokračovat. Ta parta by se mohla jmenovat – třeba – Přátelé historie – nebo by vymyslela
jiný název. Obec pomáhá finančně v obci různým spolkům a takto by jí to jejich
členové mohli oplatit. Vidíte, pracovitých lidských rukou a otevřených srdcí je všude
třeba!Kdo nehoří – nezapálí!
L. Š.
Na závěr plesové sezóny se
Jára Cimrman : Lepší pivo v žaludku, nežli
vždy chodím na
celý její průběh voda na plicích aneb Společenská sezóna
pozeptat pana
v Ohnišťanech.
hostinského
Pavla. Tentokrát jsem vyzpovídala přímého účastníka a pořadatele posledního plesu, který se konal
dne 23. února 2019.
Hovořil vcelku nadšeně – vždy byla dobrá nálada, i když počty hostů nepřesahují
průměr. Ani jeden z pořadatelů finančně netratil. Kromě místních si přijelo sem zatančit i dost hostů.
Vždy byla připravená tombola, v té poslední bylo asi 180 cen. Hudba hrála do 3,00 hodin – neúnavně a bez přestávek. Tančili všichni a
s velkou vervou.
Předepsanou normu plnilo i společenské oblečení – pánové byli
v oblecích a s kravatami – dámy také vypadaly báječně. Mnohé byly
oblečené vskutku plesově.
Pokud někomu vyhládlo, mohl se posilnit do dalšího kola! V tuto
sobotu bylo menu opravdu výběrové a bylo možné si vybrat ze sedmi
druhů jídel. A byla samostatně i polévka, pokud chtěl někdo něco menšího.
Co říci k nápojům? Jak se hasila žízeň? Nejvíc se pila peprmintka a brusinka. Pilo se
mnoho nápojů nealkoholických. Ale, všemu vévodilo víno a hlavně – pivo.
Na závěr jsem se dozvěděla, že se už tradičně, zkonzumovalo úplně všechno! A tak to
má být!
Takže – ať žije příští plesová sezóna – ať žije masopust!
Toto své krátké zhodnocení zakončím citátem pana Benjamina Franklina:
Pivo je důkazem toho, že nás Bůh miluje a chce, abychom byli šťastni!
L. Š.

Jít s dítětem na očkování, to je vždycky nepříjemná událost! Hodně rodičů to odmítá podstoupit vůbec! Vedou se o tom více či méně odborné
diskuze a protože jsem nedávno podstoupila s Toníkem očkování proti neštovicím, tak se o tento problém zajímám víc než bych v mém věku asi
měla. Čtu o tom všechno! Třeba – že už Marie Terezie v roce 1767 – po úmrtí své snachy Marie Josefy Bavorské na černé neštovice, velice razantně nařídila očkování. A lidi to odmítali a to tak důrazně, že i praktický lékař Edward Jenner, který očkování vymyslil, pochyboval, je-li jeho
objev správný.
Potom se začala tímto způsobem léčit i jiná onemocnění. V roce 1885 vynalezl pan Paster očkování proti vzteklině, prasečímu moru, slepičí
choleře a sněti slezinné. Lékař Robert Koch sérum proti tuberkulóze, americký virolog Jonáš Salk proti obrně. Mohla bych takto pokračovat ve
vyhledávání dalších významných osobností.
Pan profesor Josef Thomayer chválil očkování proti neštovicím a říkal: „V Praze jsme měli v roce 1893 až 205 případů neštovic. Z těch zemřelo 52, to je 25 % a z nich bylo 97% očkováno a z těch zemřelo pouze 6.“
Ovšem i dnes jsou lékaři, kteří se očkování brání, ale většině lékařů se zdá tento postoj – svých kolegů – nepochopitelný!
Nejzajímavější jsou však údaje z roku 1919, kdy se začaly psát o zdravotnictví statistické údaje. Na základě získaných a velmi cenných dat mohou po 100 letech experti přesně určit, kolik životů očkování skutečně zachránilo. Dobrou zprávou je, že počet úmrtí klesá. Hrobníkovi z lopaty
uteklo na 1,5 milionu osob. První místo si zaslouží očkování proti tuberkulóze – úspěch 80%. Druhé místo obsadil záškrt, který mohl bez očkování zabít 83.000 dětí. Třetí místo, je očkování proti černému kašli, které zachránilo 22.000 životů.
Ještě je třeba dodat, že očkování proti tuberkulóze je od roku 2010 dobrovolné.
Taky si musíme připomenout, že lidí je na světě 7,5 miliardy. A také že se očekává, že do roku 2020 se TBC nakazí miliarda lidí!
Tak – není lepší a rozumnější, dovedou-li rodiče své děti v klidu na očkování, bolístku pak pofoukají a zakoupí mu za statečnost autíčko, jako
jsem to já udělala s Toníčkem?
L. Š.
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Důvodem, proč víc a víc myslím na to, jaká
úleva by to byla, kdyby nad rybníkem
v Malej nebyl most, je vysoký počet kamionů, které tu denně projíždí. Začalo to před několika měsíci a jejich počet stále
stoupá. Jednou si dám tu práci a budu je počítat! Jezdí ve dne i v noci, až se celý
náš barák klepe! Proč jen je jim – najednou – dobrá naše už tak vymlácená
okreska? A co se tu asi bude dít teď, až bude neprůjezdná Ostroměř? Ne, nebudu
na to raději ani myslet! Budu si představovat, jaký by byl klid, kdyby koňské
povozy jezdily přes rybník brodem, který je tam pořád vidět. A pěší by stále přecházeli po dřevěné
lávce. Vcházelo se na ni za popisným číslem 121 – dnes Šulcovi a ústila by u čísla popisného 130
– dnes Vrbovi a Čápovi.

Když jsem v minulém Zpravodaji četla v článku paní
starostky Ing. Jiříčkové, že
obec bude pokračovat v péči
o obecní les a že jsme získali na tuto činnost
dotaci ve výši 75.600 Kč, zaradovala jsem se a
poděkování panu Štěpánu Tobolkovi za pomoc
při získání této dotace jistě náleží. Jen bych si
přála, aby pan Tobolka sdělil, jakou formou se
do obnovy lesa pustí, bude-li mít v činnosti
nějaké priority a jak se jeho péče o les projeví.

Zlaté brody a lávka!

Je toho mnoho, co bych ráda k našemu lesíčku
řekla, ale asi začnu úplně od začátku. Tehdy –
až kam naše paměť sahá – patřil les majiteli
celého panství – Dreslerovi. Ten vše nejdříve
koupil od královské koruny a pak, po mnoha
letech kompletně prodal, Edmundu Kadlíkovi.
Ten měl plány veliké, ale ty mu zhatil jeho jediný syn. Odmítl stát se zemědělským producentem. Otec Kadlík pochopil, že nemá smysl, aby
v práci na statku pokračoval a vše prodal.

Ovšem – to se psal rok 1850. K Oboře taky nebyl most – dřevěný tam byl postaven roku 1851. Do
té doby se jezdilo taky brodem a ten vedl přes Krajovku.

Hořeník

Novým majitelem se stal pán ze Smidar – Felix
Cizsek. Přešly však roky – nastal rok 1922 a
v naší – už republice, vyšel záborový zákon.
Protože Cizsek nebyl občanem ČSR, byl jeho
majetek zabrán. Ohnišťany toho využily a požádaly o přidělení lesa Hořeníka a domů č. p. 8, 9
a 35. Pak se dlouho nic nedělo, vedení obce se
občas pokusilo o určité intervence, ale bylo
„ticho po pěšině“. Po několika letech, až v roce
1925, bylo obci sděleno, že jí bylo z této parcelace přiděleno vše, o co žádala. Předně – Hořeník o výměře 45,32 ha s třešňovkou. Budova č.
p. 8 se šesti místnostmi a 4 ha drobných pozemků rozptýlených. Cesty, příkopy, vodoteče – to
vše za 70.000 Kč. Což byl tehdy velký balík
peněz!
Ale, vrátím se k Hořeníku – nejsem geodet, ale
domnívám se, vlastně, jsem o tom přesvědčena,
že kdyby se dnes les přeměřil, tak by hodně do
té původní výměry chybělo. To, co z něj dnes
zbývá, to je takový větší zpustošený remízek!
A jaký to byl les! Krásný a bohatý! Plný lesních
plodů – jahod, malin, ostružin a hub! Co tam
rostlo květin – dnes chráněných druhů! Vše
bylo zarostlé krásnou šťavnatou trávou, která se
až vyžínala, co jí tam bylo! Taky v něm bylo
několik rybníčků, říkalo se jim dolíky. Jednak
udržovaly vlhkost a hlavně chodila tam pít lesní
zvěř. Na straně lesa směrem k třešňovce – na
jeho pokraji – rostly verpány – modříny. Protože jsou to stromy velice ranné, tak vždycky už
koncem zimy, dostávaly žlutozelenou barvu a
do daleka svítily a oznamovaly, že už bude jaro.
Bylo to tak milé!
Hořeník – to byla chlouba Ohnišťan! Přijela-li
k někomu návštěva, vedli ji do lesa! Bylo to
místo příjemné a odehrávalo se tam mnoho
různých setkání, ba – troufám si říci, že i mnoho
dětí tam bylo počato.
Tento les má však i svou temnou tajemnou
stránku. Měl ji vždy a má stále! Asi nás už není
mnoho, kdo ji zná nebo pamatuje! A i já mám
nejvyšší čas předat ji dál! Nesu ji sebou celý
život a už delší dobu hledám člověka, který ji
ode mne převezme, uschová ji v sobě a opět ji
jednou předá dál.
Ale, to už je historie a ta má ve všech dobách
svá temná místa.
Našemu Hořeníku přeji, aby se stal opět vyhledávaným místem! Oázou klidu, míru a přírodního bohatství, kde se pozdraví duše i tělo člověka…!
L. Š.

Když jsem u těch rybníků, musím se vrátit ještě k našemu Ohnišťanskému rybníčku na návsi –
před hasičským domem. Na jednom veřejném zasedání obecního zastupitelstva se mne paní starostka ptala, odkud do něj přitéká voda a já to nevěděla a hluboce jsem se za to styděla! Ale podvědomě jsem si vzpomínala, že strýček Sedláčků říkal něco o Hořeníku a to samé si pamatoval
Milan Purma. Až jsem něco objevila a více méně to chci napravit a napíši to! O rybníčku není
známo, kdy vznikl, ale asi to bylo v roce 1804, kdy shořelo 19 domů a kostel. Původně byl rybníček vyrouben dřevem a roubení bylo ukotveno dále za břehy. Rovněž vyzdění úhelníky a výdlažba
nemá známé datum. V roce 1925 bylo tehdejším zastupitelstvem konstatováno, že je rybník
v bídném stavu, vyzdění padá, není přítok žádné vody, ta co tam je, je černá a páchne. Po delších
úvahách bylo přikročeno k opravě. Práce byly zadány panu Josefu Műllerovi z čísla popisné 59 a
panu Josefu Šubrtovi z čísla popisného 66 za 2.350 Kč.
Materiál dodala obec. Voda byla přivedena trubkami z příkopu od Hořeníka, přes Píšovu a Suchardovu zahradu a pod silnicí. V roce 1935 byl rybníček opět bezvadně upravený a na čelní
straně – k faře – byl usazen výpustný kohout a potrubí uvedeno do kanalizace.
Paní starostko, omlouvám se, že přicházím „s křížkem po funuse“, ale asi by nic stejně věci nezměnilo.
A toto povídání zakončím tím, čím jsem začala! Proč jen ty kamiony tudy jezdí? Nebylo by možné zakázat jejich průjezd obcí?
L. Š.

Život tropí hlouposti

a my se jim smějeme nebo nad nimi pláčeme! Nedá mi to
a musím o tom napsat!

Stalo se to o posledních vánocích. O Štědrém dnu nás
většina navštíví hřbitov. Během dne nebo večera tam zajdeme, rozsvítíme svíčky a tak nějak
potichu si s našimi pohřbenými popovídáme. Probíhá to každý rok stejně, my živí se tam
pozdravíme a popřejeme si tam navzájem spokojené prožití svátků.
O posledních vánocích to proběhlo trochu překvapivě! Procházím hřbitovem a najednou – pozor – tady je něco jinak! Kde vlastně jsem? Doma u prostřeného stolu nebo na hřbitově? Protřu
si oči a zírám! Na náhrobní desce je miska bramborového salátu, na něm usmažený řízek. A aby
k dobré pohodě nic nechybělo, tak vedle misky leží krabička cigaret. Rychle se probírám
k reálnému uvažování. Ano, někde se to tak dělá, že živí přinášejí svým zemřelým jídlo – ale u
nás? V Ohnišťanech? Navíc – jedinou pozůstalou je v tomto případě vysokoškolsky vzdělaná
žena! Zdůrazňuji to proto, že ta asi o potřebách duchů na hřbitově nějaké vědomosti má! Mohlo
to být ale taky úplně jinak s tím, kdo to tam prostřel! No, hodně lidí se tam zastavilo – lecos se
o tom povědělo!
Nejdřív zmizely cigarety! Potom řízek! Salát je tam ještě teď – v polovině ledna, kdy o tom –
podle vyprávění své milé A… - píši.
Druhý – podobně tragikomický příběh se stal na začátku tohoto roku našemu známému. Jeho
manželka mi o tom vyprávěla. Mirek pracuje v jedné škole jako její správce.
Toto ráno bylo umrzlo. Děti našly kdejakou zamrzlou kaluž a klouzaly se na ní. Mirek to všechno sledoval a najednou – bum – a děti ječely: „ Paní učitelka se smekla, paní učitelka upadla!“
Seběhl se skoro celý učitelský sbor, všechny děti, ale k paní učitelce se nesměl nikdo ani přiblížit! Hned křičela: „Nesahejte na mne!“ Jeden pan učitel volal sanitku, ale bylo mu sděleno, že
to bude trvat dlouho, prý těch úrazů je zrovna moc. Někdo z učitelů dostal spásný nápad!
„Ať ji odveze pan školník, má tu auto a je šikovný!“ Než se Mirek vzpamatoval, měl paní učitelku v autu a frčel. Velice těžce a hlučně ji v nemocnici dostal z auta a vlekl ji k ordinacím.
Posadil ji a běžel k příjmu. Rychle sestře, která tam měla službu, sdělil, že přivezl raněnou paní
učitelku a sestra zavelela – „Kabinka číslo 1 a svlékněte ji!“ Mirek zamumlal nějakou odpověď
a zase se nic nedělo.
Paní učitelka zmučeně Mirka poprosila: „ Tak mě svlékněte - mě už to je jedno!“ Ve vedlejší
místnosti sestra znovu netrpělivě zaječela: „ Už jste ji svlékl?“ A Mirek se naštval, otevřel dveře
a zařval: „Já svlékám jen svou manželku – paní učitelku svlékat nebudu!“ A nastalo ticho! Pak
se ozval tlumený smích, který sílil až se řehtal každý, kdo byl této události svědkem. Mirek se
krčil někde za rohem, paní učitelka měla zlomené rameno a zdravotnický personál konal dál své
povinnosti.
L. Š.

3

Hasiči

Jaro nám už buší na dveře a tak nastal čas se s vámi podělit o několik informací, jejž se udály během
uplynulého půl roku v našem sboru. Loňský rok byl ve znamení oslav 100. výročí republiky. I naše obec
se připojila a uspořádala 27. října slavnostní průvod s položením věnce u pomníku Padlých a vysazením
lípy svobody. My hasiči jsme přišli ve vycházkových uniformách, čímž jsme průvodu i celé akci dodali
větší noblesu. V uniformě se nás sešlo celkem 15, což je na velikost našeho sboru skvělé číslo, protože
procento našich uniformovaných členů a jejich účast na akci, je v okolí bezkonkurenční. Po vysazení lípy
a vypuštění holubice jsme se přesunuli do salónku Obecní hospody, kde proběhla slavnostní schůze k 135.
výročí založení našeho sboru. Po krátkém proslovu starosty sboru, byly předány ocenění aktivním a zasloužilým členům. Následovala večeře a volná zábava.

Před koncem roku jsme se zaregistrovali do projektu „Recyklujte s hasiči“. Jak už většina z vás ví, tak se
jedná se o vybírání starého elektro-odpadu. Sběrem umožníme místím se ekologicky zbavit starého elektrozařízení a současně
získat drobnou finanční odměnu. První sběr proběhl 6. ledna a celkem se vybralo 8 kusů velkých spotřebičů (ledničky, pračky,..), 26 televizí, monitorů a LCD displejů a 4 plné vaky drobných spotřebičů. Z toho vyplývá, že tato aktivita měla smysl a budeme v ní pokračovat. Pro informaci - další
sběr bude v sobotu 6.dubna od 10:00 do 11:00 opět u obecního úřadu.
Další aktivitou bylo 2. ledna odstranění ze silnice větrem vyvráceného stromu na křižovatce za Hasičským domem. A dále pak 13. března téměř to
samé – odstranění částečně vyvrácené borovice na návsi u požární nádrže.
První čtvrtina roku byla vždy ve znamení výročních schůzí – sborové, okrskové a okresní, které jsou sice formální, ale nedílnou součástí chodu
sboru. Stejně tomu bylo i letos a formalitám bylo učiněno za dost.
Posledním a největším soustem, se kterým jsme si museli poradit, byla příprava a organizace plesu. Vzhledem k tomu, že to dělají každý rok téměř
ti samí, tak to šlo jak na drátkách, vše se povedlo a ples se vydařil. Jen letos byla menší návštěvnost než v minulých letech.
Závěrem bych chtěl všechny pozvat na okrskovou hasičskou soutěž ve Smidarech, která se koná 4. května. A především k nám do Ohnišťan na 2.
ročník Crossfit games, dne 8. června na místím hřišti. Podrobnější informace budou včas oznámeny.
Z.Chalupa

Při loňských Ohnišťanských slavnostech mě vyhledal pán, který je odborník – archeolog a nabídl mi písemné materiály o nálezech z našeho
ohnišťanského katastru. Což o to, povídání je to úžasné, ale tak odborné,
že jsem si vše musela přečíst mnohokrát, abych pochopila, o co jde. Přesto cítím, že si to nemohu nechat jen tak pro sebe. A tak
vám z toho musím alespoň některé věci sdělit.

Historie – která mi nedá spát !

Ohnišťanské pohřebiště se svými nálezy řadí k velmi významným – ba – je nejvýznamnější ve východních Čechách. Byly zde
nalezeny předměty, které dokazují kontakty se vzdálenými zeměmi, s římským prostředím i baltským a germánským. Potvrzuje
se tím teorie o Polské dálkové stezce, která vedla přes Poděbrady a Jaroměř, kde byly významné labské brody. Kolem této stezky vedly různé a hojné komunikace, jedna z nich probíhala i přes Ohnišťany. Tato síť komunikací spojovala naši oblast se světem římským na jihu
a západě, tak i východními a severovýchodními oblastmi. Oblast je vymezena na jihu Novým Bydžovem, na severu Lázněmi Bělohrad, na východě
Hořicemi v Podkrkonoší a na západě hradištěm Češov .
V Novém Bydžově – Chudonicích bylo rozsáhlé sídliště z období laténského, pozdně laténského až časně římského. Menší sídliště bylo objeveno
v Janovicích u Hlušic. Rozsáhlé sídliště ve Slavhosticích, v Hradištku u Žeretic, v Loučné Hoře, v Červeněvsi a ve Smidarech.
Nálezy z pohřebiště v Ohnišťanech jsou rozděleny do skupiny Germánské provenience a Římské importy. Nalezených fragmentů různých předmětů je mnoho. Všechny jsou odborně ohodnoceny a zařazeny. Hlavní část je uložena ve Sbírce Národního muzea pod lokalitou „Ohnišťany (u Nového Bydžova) – a silnice při Zálesí“. Celkem jde o 56 bronzových a železných předmětů. Zachováno je 8 hrobových celků s 18 milodary. Ostatní
předměty pocházejí z rozrušených žárových hrobů.
Ve „Staré sbírce“ Národního muzea je ze stejného naleziště od cesty do Podlesí několik střepů z „Ohnišťan – Podlesí.“ Další předměty jsou zde
deponovány z blíže neurčeného místa katastru, ale ze stejného pohřebiště.
Významný je také hrobový celek s několika milodary z „Podlesí u Ohnišťan“, uložený v Městském muzeu v Novém Bydžově. Tento hrob je zatím
nepublikovaný.
Vše, o čem právě píši, je podrobně popisováno na téměř 300 stránkách dvou knih. Mezi archeologickými odborníky se však dodržuje tradice o
těchto věcech a hlavně místech, moc nemluvit. Nejsem archeolog, jsem jen obyčejný amatér, který se o svém rodišti snaží zjistit co možná nejvíce
informací. A myslím, že je velká škoda neříci to i všem ostatním spoluobčanům, které historie zajímá.
L. Š.

Zanedlouho se po zimní pauze rozběhne jarní část sezóny a opět budeme
moci být zvědaví, jak si domácí tým
povede. Od podzimní části změny v
kádru nenastaly, žádní hráči nepřišli,
ale také nikdo neodešel, případně neskončil. Příprava probíhá v rámci
možností, společně jsme trénovali
každý týden v hale v Novém Bydžově,
občas jsme se sešli na umělé trávě ve
Smidarech. Jelikož spousta hráčů chodí do školy, pracují na směny, nebo
nebydlí poblíž, je obtížné sejít se častěji v hojném počtu. Proto je na každém, aby si podle svého svědomí hlídal kondici sám. K tomu nám pomáhá obec vybavením posilovny v místní bývalé školní učebně, kde máme možnost protáhnout a posílit celé tělo. Čekají nás dvě přátelská utkání, s Chomuticemi a týden poté se Žlunicemi. První jarní mistrovské
utkání sehrajeme 31.3.2019 od 16:30 hodin v Hradci Králové s
týmem Lokomotiva HK "B".
Filip Matějka

TJ Ohnišťany

Jóga v OH od 14.2.2019
My ženy, nezahálíme a už 14.2.2019, jsme začaly opět s cvičením jógy
v naší hospůdce.
Stále se učíme nové a nové věci, Víťa nás moc odpočinout nenechá. Každé
cvičení se snažíme zpříjemnit uklidňující hudbou a hlavně dobrou náladou.
Pokud máte zájem, přijďte mezi nás ☺, cvičíme každý čtvrtek od 18 hod.
Někdo se přijde možná jen protáhnou, ale odnáší si mnohem víc….
Při každém ukončení jógy, se s námi naše jogínka loučí pozdravem Namasté, pokud někdo nevíte význam toho slova, tak malé vysvětlení.
Nama – poklonit se, As – já, Te – tobě („pokloň se mně“ nebo „já se kloním tobě.“)
Myslím, že ani pánové v zimě nezaháleli, každé pondělí měli fotbálek
v Novém Bydžově. Pro některé netrénované pány, byly návraty domů náročné např. vyjít takové schody dá docela zabrat….., ale o tom si třeba sportovci napíší článek sami. Třeba nás seznámí, jak trénují v místní posilovně na
letošní sezónu ☺.
L.Čápová

4

Dne 16.3.2019 uspořádali „Zetoráci“ výlet do Muzea veteránů, který se nachází v Radovesnici a do Kutné Hory.
V muzeu veteránů naleznete cca 400 exponátů, hlavně pak
historické motocykly a traktory, ale i vestavby dílen. Muzeum bylo připravováno od roku 2010, v tomto roce se bude dále rozšiřovat o další halu s exponáty. Pokud Vás někoho zajímá tato historická technika, navštivte toto muzeum, opravdu stojí za to.
Po obědovém posilnění, výlet pokračoval do Kutné Hory, kde byla prohlídka Kostnice a Chrámu Sv. Barbory, který je opravdu
nádherný. Chrám čekal na své dokončení 500 let, neuvěřitelné….
V malebné uličce vedle chrámu nechyběla malá „hospůdka“ a v ní sladká odměna za celým dnem.
Tento klub má již 13 členů, letos by měl proběhnout již 5. ročník Zetoriády a to dne 14.9.2019. Všichni jste jménem „Zetoráků“
srdečně zváni.
L. Čápová

Zetor klub Ohnišťany (Zetoráci)- výlet
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Možná si někteří řeknete, že tento svátek
se slavil za dob nedávno minulých, ale
vyvedu Vás z omylu, není to pravda.
Jedná se o mezinárodně uznávaný svátek, stanovený OSN k výročí stávky newyorských švadlen v r. 1908, které bojovaly
za rovnoprávnost žen.
Tudíž i díky těmto ženám, máme my ženy práva jako muži.
Naše „dámy“ a D-klub si v tento den, uspořádaly posezení s pohoštěním v Obecní hospodě, jako poděkování
za jejich pomoc a věnovaný čas s přípravou a pořádáním
výstav.
Poklidné odpolední posezení zpestřil svým vystoupením, sboreček Oháječek
pod vedením H. Mejdrové a M. Čápové. Děti začaly písničkou „pátá“ o páté
hodině odpolední, což bylo úsměvné. Mohli jsme vidět, jak se polámal mraveneček, jak se hraje na housličky atd. Děti byly, jak jinak než, úžasné.
Ani paní starostka Eva na ženy nezapomněla a každou ženu obdarovala krásnou růžičkou, která všem ženám určitě udělala radost a hlavně potěšila.
Sešlo se několik věkových generací, což bylo velmi zajímavé a milé. Všechny
tyto ženy můžete znát z výstav nebo pořádaných akcí v OH. (viz přiložené
fotografie).
Nejen v tento den by se měla ženám projevovat úcta a láska, myslím ale, že by
to mělo být vzájemné i od nás žen.
Pokud tento článek čtete vy muži,
tak jen pro Vaši informaci, Vy máte
také svůj MDM (Mezinárodní den
mužů), který slavíte dne 19. listopadu, tak je to na Vás, jak si svůj den
oslavíte ☺.
Organizátorkám této akce, děkujeme za pozvání a příjemné posezení
s milou společností.
L.Čápová

Mezinárodní den žen 8.3.2019 v Ohnišťanech

6

Ani se nechce věřit, že už máme za sebou první tři měsíce nového roku, který u nás
v mateřské škole začal ve čtvrtek 3.1.2019. I s vaší pomocí jsme hned v lednu uskutečnili druhé
kolo sběru starého papíru. Podpora ze strany rodičů i občanů nejen Ohnišťan byla tak velká, že
se během krátké doby podařilo naplnit hned dva kontejnery.
Zima nám a hlavně našim dětem, mnoho zimních radovánek nedopřála. Přesto jsme stihly sáňkování na svahu za školkou,
stavění sněhuláků, klouzání na ledě i spoustu „koulovaček“. Nezapomněli jsme ani na zvířátka, kterým jsme do lesa ke krmelci zavezli nasbírané kaštany a tvrdý chleba. Užily jsme si „Maškarní bál“, se spoustou krásných masek, které dětem přichystali
rodiče. Děti zvládly promenádu v maskách, soutěže o sladké ceny. Těšily se na vylosování tomboly a nechybělo ani tancování
s trochou „výuky“ společenského chování, které se dětem bude jednou určitě hodit.
Po jarních prázdninách jsme se už
nemohli dočkat výletu do Hradce Králové, do Divadla Drak. Nejprve nás čekalo divadelní představení
pohádky „O zlaté rybce“ Po svačince v divadelním klubu, jsme
měli možnost prohlédnout si „Labyrint“ - divadelní zázemí, kde
se děti seznámily s výrobou loutek – navštívily dílnu truhlářů,
řezbáře i krejčovskou dílnu a s hotovou loutkou si mohly i pohrát.
Novou akcí pro nás bylo pozvání seniorů na „Hravé dopoledne“, kde si příchozí mohli s dětmi pohrát, zapojit se do tvoření,
zpívání, čtení pohádek nebo jen sledovat, jak dopoledne v naší
mateřince trávíme a prožíváme. Všem, kdo naše pozvání přijali,
moc děkujeme za návštěvu a věříme, že podobná setkání zase
někdy uskutečníme.
I když počasí je v poslední době opravdu „aprílové“, jaro už

Mateřská škola

klepe na vrátka a nás čekají další nové a určitě krásné zážitky. Jaro jsme přivítali
„Vynášením Smrtky , Zimy či Morany“,
kterou jsme si s dětmi společně vyrobili.
K upevňování lidových zvyků a tradic využijeme i „Velikonoce“ s tradiční „Jarní dílnou“
pro děti a rodiče, a než si stačíme trošku vydechnout, budou tu „Čarodějnice“ ke kterým každoročně patří „čarodějnický průvod“ s opékáním buřtíků na
zahradě školky. Bude toho ještě hodně, co nás v jarních měsících /do prázdnin / ještě čeká – školní výlet, další
ročník Ohnišťanského pedálu, oslava „Dne dětí“ či „rozloučení s předškoláky“.
Největší očekávání ale vzbuzuje pořádání květnové „Školy v přírodě“. Na týden vyrazíme na chatu
v orlických horách a vyzkoušíme si, jak si dokážeme poradit bez rodičů, ve společnosti party dobrých kamarádů. Pak už pro nás bude červnové „spaní ve školce“ jen příjemným zakončením školního roku.
Všem čtenářům přejeme krásné jaro a spoustu nových zážitků. Děti a zaměstnanci mateřské školy Ohnišťany .
Jana Štanclová, učitelka MŠ.
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Vzpomínka na celou tuto událost mi ještě dnes vyvolává mrazení po celém těle!
to vlastně tenkrát vše začalo? Psal se rok 1966 – ohnišťanská škola plná dětí –
Julinčino údolí – po 53 letech! Jak
prázdniny na dosah! Ředitelem školy byl tehdy p. Jiří Drábek, učitelkou pí. Milena
Drábková a ti, společně se mnou, byla jsem tehdy předsedkyní SRPŠ, jsme vymysleli, že by děti mohly z vesnice na pár dnů vypadnout a že pro ně zřídíme letní tábor. V letech, kdy nám bylo kolem třiceti let, šlo
všechno snadno, nic nebylo problémem, bude to fajn a také se to s většími či menšími překážkami, uskutečnilo. Jen blázen mohl toto
podniknout a nemyslet na všechna možná úskalí, která mohou nastat! A která také nastala a teprve později mi došlo, že to byl vlastně zázrak a nad námi že byla ruka boží, že jsme všech těch 50 dětí přivezli zpátky zdravých. Což, místo to bylo krásné! Orlické hory, hájenka, která
sloužila jako kuchyně a skladiště, potok Říčka a latrýny – jediné sociální zařízení! Jinak lesy, krásné nádherné lesy, na jaké jsme od nás nebyli
zvyklí! Bylo s námi několik dospěláků, kteří se starali o nasycení a pohlídání našich „skautíků“ – Drábkovi, Kubánkovi, Zdeněk Holý, pí. Rosůlková – farská, pí. Hana Bydžovská z Darů, pí. Aninka Müllerová, pí. Zdena Francová a ještě se tam někteří přidávali a střídali.

Vše plynulo jakoby dobře – až, najednou onemocněl
Vlastík Křepelů. Měl horečky a musela jsem s ním
k lékaři. Protože jsem s podobným podnikáním neměla
žádné zkušenosti, řekla jsem p. doktorovi, že jsme tam
pod stany, když se ptal na bydliště. A už to jelo! Druhý
den na nás vystartovala hygiena a těm se hlavy točily na
krku údivem nad naším tamním životem, kterému by
tleskal asi jedině pan Foglar! No, Vlastík měl angínu, ta
mu brzy přešla, ale nás chtěli poslat šupem domů. Až se nás zastal pan nadlesní z Rokytnice, se kterým jsem se trochu znala. To byl však začátek
nepříjemných událostí!
Jednoho dne se přitrousily děti a říkaly mi: „On tam zase je“. Hned jsem zareagovala a dozvěděla
jsem se, že v lese za hájenkou je denně pán, který děti sleduje. Kývla jsem na Zdeňka Holých a učitele
Drábka a vyrazili jsme. Pán se snažil utéci, ale my ho dostihli a chtěli jsme vědět, co vůbec chce! No,
byl takový divný a polosvlečený – celkem to bylo jasné. Nechtěl říci své příjmení ani bydliště a nám
nezbylo než ho nechat odejít. Ale náš klid byl pryč! Všichni dospělí jsme se dohodli, že vždy musí
v noci někdo držet hlídku a druhý den ráno mně p. Kubánek odvezl na tehdejší VB do Rokytnice. Tam
mě vyslechli, koukli se po sobě a pravili: „Tak to je určitě p.
D., ale musíte ho identifikovat. Ve 14 hodin přijeďte na nádraží, to on přijíždí.“ Tak jsem tam byla. Za mnou stáli dva
příslušníci VB. Vlak přijel, lidé vystoupili a také onen pán
z lesa. A jakoby jsme spolu byli domluveni, hnal se rovnou ke mně! Ti esenbáci se postavili přede mne a
pána si odvedli.
Ale, to už toho měly mé nervy dost a sesypaly se! Už jsem se jen modlila, aby náš pobyt tam skončil a
věděla jsem stoprocentně, že už nikdy nebudu organizovat podobnou věc. Bylo mi jasné, že na tento zážitek nikdy nezapomenu. Nikdy jsem o těchto prožitých dnech nechtěla mluvit, ale nikdy jsem na ně nezapomněla. Nemohu stále pochopit, že jsme byli všichni dospělí tak naivní a nedomýšleli jsme možné následky! Ale, víte, že dost lidí – dnes už dospělých, ba také už starých, na to naše trampování vzpomíná a dokonce mi vyprávěli, že se tam někteří, už
zase se svými dětmi, byli znovu podívat?
L. Š.
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80 let od nacistické okupace (15.3.1939)
2.světová válka
15.3.2019 uplynulo 80 let od německé okupace a vzniku Protektorátu Čechy a Morava. Začíná nejtemnější období české historie.
Známe příběhy lidí z knih, televize, rádií,
možná i z vyprávění našich spoluobčanů,
někteří ani po letech o tomto hrůzném období mluvit nedokáží. Jsou to příběhy neskutečně silné, neuvěřitelné…
Vyprávění obyčejného člověka z pohledu
malého dítěte z této doby:
„jó, to četník z nedaleké vesnice, informoval občany, když se k někomu chystalo gestapo. Mě maminka zastlala do postele a já ani nedutala, strašně jsem se bála, byla jsem
malá. Pustilo všechen dobytek, vytrhalo podlahu,..a já ani nedýchala. Dobře to dopadlo, bylo pryč.“
„ při mobilizaci ženy s dětmi v náručí se slzami v očích a strašným
strachem, vyprovázely muže k vlaku, nikdo nevěděl, jestli se ještě
někdy uvidí...“
Toto jsou slabé úryvky z běžného života za války lidí z vesnice, vy,
kteří jste toto období prožili, máte své příběhy uloženy ve svých
hrůzných vzpomínkách.
Pokud někoho toto období zajímá, možná nemusíte chodit daleko,
stačí naslouchat lidem, pamětníkům, kteří žijí okolo nás, pokud mají
sílu o tom mluvit, tak vypráví. Myslím, že každý příběh z této válečné doby je velmi silný.
Možná bychom se občas měli ohlédnout za sebe a ne brát vše jako
samozřejmost, ono to tak vždy nebylo a být nemusí…, což nám
dokazuje dnešní dění ve světě.
Nezapomínejme na své hrdiny.
L.Čápová

Jak to bylo loni
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Vážení spoluobčané!

Již po několikáté jsme byli požádáni naší paní starostkou, abychom sepsali nějaký
článek do obecního zpravodaje, tak jak to činí ostatní spolky a zájmové skupiny
v naší obci!

Myslivecké sdružení Hubert Ohnišťany má v naší obci dlouholetou tradici a sdružuje myslivce
převážně z okolních obcí a to hlavně z Ohnišťan, Šaplavy, Myštěvse, Starých Smrkovic a také
z Petrovic případně i ze vzdálenějších míst, ale vždy to byli lidé, kteří měli vztah k naší obci nebo
k honitbě našimi členy obhospodařované. V současnosti má naše sdružení celkem 14 členů.
Honitba Ohnišťany, ve které naši členové vykonávají právo myslivosti, je společenstevní honitbou, která měla při jejím uznání výměru 1154ha. Tato výměra se bohužel vzhledem ke změnám
majitele Podlesí postupně snižuje, další snížení výměry honitby znamenalo v minulosti také vytvoření Golfového areálu v Myštěvsi. Honitba se nachází v katastrech obcí Ohnišťany, Šaplava a
Myštěves. Členové se starají o cca devět desítek mysliveckých zařízení sloužících k péči o zvěř.
K výkonu práva myslivosti mají dále ve svém vlastnictví celkem 13 psů loveckých plemen ve stáří od tří měsíců po 14 let.
Z těchto třinácti jedinců je prozatím deset jedinců lovecky upotřebitelných, což v praxi znamená, že mají složeny od jedné
až po několik zkoušek z lovecké upotřebitelnosti a tím pádem mohou být využíváni v praxi s ohledem na platnou legislativu ( tyto zkoušky jsou obdobou řidičského průkazu včetně skupin a ty nejvyšší má taktéž pouze několik málo vyvolených).
Co se týče jednotlivých plemen, tak členové vlastní čtyři České fousky, dva Německé krátkosrsté ohaře, jednoho Německého křepeláka, jednoho Alpského brakýře jezevčíkovitého, dva Jagdteriéry a čtyři Jezevčíky drsnosrsté standardního rázu.
Co se týče zvěře myslivecky obhospodařované, tak se v honitbě Ohnišťany vyskytuje ze spárkaté zvěře hlavě zvěř srnčí, dále daňčí a také zvěř černá tj.
Prase divoké, ze zvěře drobné pak
Zajíc polní, Kachna divoká, Bažant
obecný
a
Koroptev
polní.
Z ostatních druhů zvěře a zvířat je
to několik druhů šelem a dravců a
mnoho dalších druhů savců a ptáků
včetně druhů vzácných, které se
v našem blízkém okolí pravidelně
rozmnožují.
Sdružení svolává pravidelně
jednou za rok Výroční členskou
schůzi, na níž se vyhodnocuje hospodaření v předchozím mysliveckém roce, který se počítá od 1.4.do
31.3. následujícího roku. Dále proběhne během roku od tří do pěti
členských a zároveň i výborových
schůzí, na kterých se řeší provozní
záležitosti. V průběhu celého roku
se konají společné brigády, na kterých si zajišťujeme objemová krmiva, materiál potřebný k budování
případně
k opravám
zařízení
v honitbě, v posledních dvou letech jsme měli několik brigád v obecním lese na úklid klestu po těžbě, stavění oplocenek a výsadbu sazenic lesních
dřevin. S těmito pracemi máme bohaté zkušenosti z brigád na majetcích jiných vlastníků, zejména státu, kdy jsme v lesích spravovaných státním podnikem LČR prováděli celkem pravidelně v období minimálně 15 let nazpět, až do doby nedávno minulé. Další pravidelnou činností v honitbě, kterou
jsme s našimi členy prováděli poprvé již před více než dvaceti lety, je sběr odpadků v celé honitbě. Loni jsme tuto činnost prováděli poprvé s vaší
pomocí v rámci celorepublikové akce. V neposlední řadě také pravidelně instalujeme pachové ohradníky kolem rizikových úseků silnic, kde dochází
bohužel k pravidelným střetům s motorovými vozidly. Dalšími činnostmi, směřujícími k ochraně zvěře, je vyhánění zvěře z porostů
víceletých pícnin a v posledních letech i z porostů obilovin určených
k senážování v období těsně před sklizní. V loňském roce jsme nejvíce času věnovali ochraně založených kultur kukuřice na pozemcích
užívaných Rolnickou a.s. Králíky a firmou Česká osiva a.s. Činnost
spočívala v tom, že v období čtrnácti dnů členové od setmění do ranního rozbřesku, vždy v cca dvouhodinových intervalech, objížděli
pole s nasetou kukuřicí ve snaze zabránit černé zvěři v konzumaci
osiva. Tato opatření skončila až po vzejití osiva na všech polích. A
byla 100% účinná. Opatření také spočívala v tom, že jsme instalovali
a obnovovali pachové ohradníky v celkové délce 15 km !!! včetně
těch kolem komunikací.
Pravidelným završením celoroční práce v honitbě a to nejen v naší
jsou vždy společné lovecké akce. Co se týče našeho sdružení, tak naší
první společnou loveckou akcí na konci září je každoročně, dnes již
tradiční, setkání s přáteli ze Sokolnického střediska Jičín, kterého se
my myslivci účastníme jako diváci. Loví naši přátelé za pomoci svých
svěřenců a my si během této akce „uděláme obrázek“ o skutečných
stavech nejen drobné zvěře v honitbě a její kondici. Toto setkání
proběhlo v loňském roce v naší honitbě již po jedenadvacáté! Na
letošní rok je akce naplánována na 21.září.
Největším problémem při ochraně zvěře a zvířat je mechanizace a chemizace v zemědělství, zvýšený provoz na komunikacích a nadměrný pohyb
lidí ve volné přírodě. Co se týče zemědělství, tak jediná věc, kterou můžeme z naší stany udělat, je ochrana mláďat těsně před sklizní, kterou provádíme pravidelně a úspěšně, ale to pouze v případě, že nám uživatelé pozemků dají včas vědět. Činí tak bohužel pouze někteří a to ještě ne vždy, přes to,
že jim to zákon ukládá! S provozem na komunikacích je to taktéž obtížné. Pomáhají z části pachové ohradníky, ale to pouze v případech, že k nim
zvěř přijde, nikoliv přiběhne tryskem!
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Kamenem úrazu je v dnešní době to, že zvěř nemá ve volné přírodě klid. V zimním období, pokud v našem okolí náhodou napadne dostatečné
množství sněhu, tak je srnčí zvěř rušena běžkaři, kteří nevědomky a většinou neúmyslně způsobí opakovaným rušením zvěře předčasné spotřebování tukových zásob a tím pádem v lepším případě zhoršení kondice zvěře, v horším pak úhyn, často dochází k úhynům následkem prodělání
zápalu plic. Od jara do podzimu, vyjma dní se špatným počasím, pak dochází k pravidelnému rušení zvěře motorkáři, kteří letos již od začátku
března používají louky kolem Javorky jako závodiště a dále pak neukázněnými majiteli psů, kteří venčí svoje miláčky na honebních pozemcích,
na kterých je tato činnost přímo zakázána ze zákona!
A tady jsme zpět u střetů vozidel se zvěří. V mnoha případech totiž takto vyplašená zvěř prchá na bezpečnější místo, při tom samozřejmě
překonává místní komunikace a tady vznikají výše uvedené problémy. Určitě nehodláme nikomu zakazovat pohyb v přírodě a to i se psy, ale vše
musí mít určitá pravidla. Pokud se lidé a psi pohybují po cestách, je vše v pořádku. Pokud však majitel nechá běhat psa po louce nebo poli a
klidně štvát zvěř, což se bohužel děje i u nás, tak to rozhodně není dobré. Neuvědomují si totiž to, že i jejich svěřenec si může díky neukázněnosti majitele ublížit. Nebyl by to totiž první případ, kdy by pes pronásledující zvěř skončil pod koly nějakého dopravního prostředku, nebo kdy byl
volně pobíhající pes napaden matkou bránící mládě či mláďata a to nemusí být pouze ze strany černé zvěře, neboť každá matka se snaží ochránit
mláďata a rozdíl mezi malým psem a liškou rozhodně v daný moment neřeší.
V neposlední řadě je třeba brát na zřetel a rozhodně nepodceňovat při venčení svých miláčků v přírodě možnost nákazy prašivinou, kterou
způsobuje zákožka svrabová. Zpráva o výskytu této nákazy v přírodě se nedávno objevila v televizi ve večerních zprávách a upozorňovala na
výskyt tohoto onemocnění někde v oblasti Českobudějovicka. Nutno podotknout, že přímo v katastru naší obce a přímo v naší obci řešíme tuto
nákazu již cca 5 let. Pravidelně v honitbě lovíme touto chorobou nakažené lišky, jejichž těla následně asanujeme, nalezené nakažené lišky, ať
ještě živé nebo již uhynulé,jsme odstraňovali z pozemků několika občanů obce, jednalo se o zahrady nebo i dvorky. Proto je na místě přemýšlet,
kam pustím svého psa a jaká místa ho nechám při venčení prolézat. Neberte prosím toto varování na lehkou váhu a chovejte se při návštěvách přírody patřičně s ohledem na tuto skutečnost!
Na závěr bychom vás chtěli seznámit s činnostmi naplánovanými na letošní rok. V nejbližší době nás čeká, stejně jako v loňském roce, společný úklid nejen okolí obce, ale celé honitby od odpadků, poté instalace nových pachových ohradníků a jejich průběžné doplňování. Následovat
bude Výroční členská schůze, několik brigád na zajištění krmiv, opravy a výstavby, případně výměny, mysliveckých zařízení a práce v obecním
lese.
21. září by mělo, podle plánu, proběhnout 22. setkání se sokolníky ze Sokolnického střediska v Jičíně, v průběhu listopadu a prosince pak pravděpodobně dvě společné lovecké akce, na které jsou pravidelně zváni zástupci okolních mysliveckých spolků a sdružení.
Výbor Mysliveckého sdružení Hubert Ohnišťany z.s.

Štěpán Tobolka

Potřebujete pomoc nebo radu? Máte v rodině seniora nebo tělesně postiženého a musíte do práce? Jste
po nemoci nebo vám váš věk či zdravotní stav nedovoluje péči o sebe sama nebo domácnost nebo potřebujete pomoc s péčí o vašeho blízkého? Využijte pečovatelskou službu, centrum denních služeb nebo
odlehčovací službu. Naše obec již od loňského roku finančně přispívá na provoz Neziskové organizace DUHA o.p.s. Nový Bydžov, která provozuje domy s pečovatelskou službou, terénní pečovatelskou
službu, denní centrum a odlehčovací službu pro seniory, či občany se zdravotním postižením, kteří
k životu nepotřebují komplexní péči, ale různý stupeň pomoci, jenž jim umožní vést relativně samostatný život. Služby je možno si sjednat na telefonu : 495 491 180 nebo 736 601 096 nebo na emailové
adrese sHolmanova@seznam.cz. Podrobné informace včetně ceníku služeb naleznete na webových
stránkách: www.pomocseniorum.cz

Mimozemské civilizace nebo silné magnetické pole?
Vědci narazili na další záblesky rádiového signálu
uvolněného ze stejného místa do otevřeného vesmíru.
Něco takového se stalo teprve podruhé v historii.
Jednorázové záblesky rádiového signálu, které trvají
pouze milisekundu, nejsou ve vesmíru ničím neobvyklým. Vědci na ně narážejí vcelku pravidelně. Nález, který představili na konferenci v americkém Seattlu, je ale výjímečný tím, že se záblesky signálu
opakovaly. Opakující se signál putující vesmírem
vědci a jejich přístroje zachytili teprve podruhé v celé historii. Poprvé to
bylo roku 2015. O tři roky později vědci zjistili, že jeden takový záblesk
produkuje množství energie porovnatelné s produkcí Slunce za 24 hodin.
Vzhledem k opakování signálu před čtyřmi roky vyvstaly otázky co,
případně kdo, za jejich původem stojí!
Vědci to zatím nedokáží říci. Vědí pouze, odkud signál do vesmíru proudí – z místa vzdáleného 1,5 miliardy světelných let daleko. Což jsou pro
nás zcela nepředstavitelné pojmy!
Dle tisk. zpráv – L. Š.
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„Kde se berou děti?“ zní
jedna z nejobávanějších
otázek dětí kladených
rodičům. Naštěstí mají po
ruce báchorku s čapím dodavatelem! Kde se vlastně vzala? Odkdy
čápi nosí děti? Čápi se do domu lákali na mák nasypaný na parapetech, vrány zase na zrní.

Létající babybox …..!

Čáp – tříkilový pták s ostrým zobákem, nosí stejně tolik vážící
děti vysoko nad střechami domů od pradávna. A to v celé Evropě,
v severní Africe, na Blízkém východě, v Americe, ba i
v legendách indiánských kmenů. Jenom tam ten pták není čáp, ale
nesyt a ten je také z čeledi čápovitých. Podle germánské mytologie duše nenarozených přebývají v močálech a bažinách, kde čápi
duši dítěte loví a nosí ji rodičům. V řeckých bájích se zase vypráví, že červen a červenec je obdobím, kdy jsou čápi na odletu do
teplých krajin a vrátí se zase zpět za devět měsíců.
Báchorka, že čáp nosí děti, je směsicí tisíců let pozorování přírody, vyprávění starých mýtů a sledování života čápů. Proč se u nás
na děvčátka specializuje vrána – to není zcela jasné!
Dle článku V.Tyrkové zpracovala L. Š.

OBEC OHNIŠŤANY DNE 19.5.2019 POŘÁDÁ VÝLET NA DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ DO PRAHY:
MILÁČEK ANNA .
CENA: 500 Kč/ 1 ks (včetně dopravy).
ZAČÁTEK PŘEDSTAVENÍ: 19 hod.
ODJEZD OD OBECNÍHO ÚŘADU: čas bude upřesněn
DIVADLO PALACE (Václavské náměstí).
Po příjezdu do Prahy rozchod, každý dle svého uvážení.
Nahlásit se můžete u p. Košvancové (604 467 749) na
Obecním úřadě v úředních hodinách, nebo na
e-mail: obec.ohnistany@seznam.cz
(počet lístků omezen).
Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné přivést si
domů milence právě, když má váš manžel v ložnici svou přítelkyni. Ještě, že je tu služka Anna...

Délka představení: 155 minut (včetně přestávky)

Marc Camoletti: Miláček Anna, PŘE-

KLAD:Jaromír Janeček,
Režie: Zdeněk Tyc, Scéna: Martin
Černý, Hudba: Jan Ponocný.

Obecní hospoda v Ohnišťanech

Oznámení obecního úřadu
Poplatek za svoz komunálního odpadu
a poplatek ze psů na rok 2019
bude vybírán dne:

Vás zve na

RETRO DISCO

V sobotu 25. května 2019 od 20:00

24. dubna 2019

od 8:00 do 12:00 hodin
od 17:00 do 20:00 hodin
Dle vyhlášky číslo 1/2012 je stanovena výše
ročního poplatku za svoz komunálního odpadu
500,- Kč/osobu.
Dle vyhlášky číslo 2/2012 je stanoven poplatek 50,- Kč za jednoho
psa a za každého dalšího 100,- Kč.
Poplatky je možné také uhradit každou středu v úředních hodinách od 18:00 do 21:00 hodin.
Dále je možné poplatky uhradit převodem
na účet
obce číslo 1080805339/0800, jako variabilní
symbol
uveďte číslo popisné domu.

Uzávěrka příštího Zpravodaje bude 20.6.2019

Vydává Obecní úřad Ohnišťany. Zpracovali a vyfotografovali Štraufová L., Bucek Jan, další fotky Lenka Čápová, Eva Jiříčková,
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