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Obecní noviny

OSLAVY 700. VÝROČÍ ZALOŽENÍ OBCE OHNIŠŤANY
A SJEZD RODÁKŮ
V minulém vydání zpravodaje jsem slibovala podrobnější
informace k největší akci tohoto roku, která nás čeká, k
oslavám 700. výročí založení obce a Sjezdu rodáků obce.
Oslavy proběhnou v sobotu 11.8. 22018 a v neděli
12.8.2018. Program bude zahájen v sobotu v 9:00 hodin u
Hasičského domu (sraz od 8:30 hodin). Následovat bude
průvod obcí k Pomníku padlých a na místní hřbitov. Odtud se přesuneme na fotbalové hřiště, kde se bude odehrávat zbývající část programu – vystoupení dechové hudby
Májovanka, projev o historii obce, vystoupení Sokolníků
z Jičína, módní přehlídka našeho D-klubu, vystoupení skupiny Kantoři, ukázka práce
našich hasičů, fotbalové utkání našich sportovců, taneční country vystoupení , ohnivá
show a ohňostroj a večerní (i ranní) zábava. V neděli bude program pokračovat mší a
koncertem v místním kostele a dále pak opět na fotbalovém hřišti hudebním vystoupením skupiny Evergreen Dixieland Band, zábavnou show a mistrovským fotbalovým
utkáním našich mužů. Během obou dnů bude k dispozici jednak dostatečné množství
občerstvení (pití, jídlo, zmrzlina), na jehož zajištění jsme využili externí firmu, ale také
různé doprovodné aktivity a soutěže pro děti i dospělé. Během oslav si bude možno
prohlédnout otevřené prostory Hasičského domu, obecního úřadu a knihovny, mateřské
školy, fotbalových kabin a obecní hospody. Na všech těchto místech pro vás budou
připraveny různé prezentace, týkající se historie a činnosti všech místních spolků a jimi
pořádaných akcí. K vidění bude mimo jiné i přehlídka traktorů místního Zetor klubu a
naší obecní techniky.
Ale ještě před tím nás čeká spousta práce, abychom toto výročí oslavili opravdu důstojně. K tomu bude potřeba spolupráce nás všech. Věřím, že všichni budeme chtít ukázat
nejen obec, ale i naše vlastní domy a okolí upravené a uklizené, prostě reprezentující
své majitele. Někde to půjde rychle, někde to dá trochu víc práce, ale ještě je čas začít.
Přeji vám hezké jarní měsíce a stále platí, že v úředních hodinách (středa 18:00 – 21:00
hodin) nebo na emailu obec.ohnistany@seznam.cz a nebo diskuzním fóru na webových stránkách www.ohnistany.cz uvítáme jakékoli vaše návrhy, požadavky, připomínky k tomu, co vám v naší obci chybí, na co bychom se měli zaměřit, co se pokusit
zajistit nebo zorganizovat, popř. finančně podpořit a aktuálně, co bychom ještě měli
nebo mohli zařadit do programu srpnových oslav.
Eva Jiříčková

KONKURZ NA OBSAZENÍ MÍSTA ŘEDITELE/ŘEDITELKY
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Obec Ohnišťany vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního
místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Ohnišťany s nástupem
od 1.8. 2018 nebo dle dohody.
Požadavky a další podrobné informace jsou k dispozici na vývěsní
tabuli, webových stránkách obce nebo v úředních hodinách
na obecním úřadě. Přihlášky se doručují nejpozději do 27.4.2018 na
adresu Obec Ohnišťany, 503 54 Ohnišťany 91. Obálku označte textem „ KONKURZ-NEOTVÍRAT“.
Eva Jiříčková

č.34, duben 2018

Společenská rubrika
V druhém čtvrtletí tohoto roku se budou v naší
obci slavit obdivuhodné
narozeniny! Šestadevadesátiny, čtyřiadevadesátiny, jednadevadesátiny,devadesátiny a jedny
sedmdesátiny.
Budeme přát všechno jenom to nejlepší – hlavně nejvíc zdraví paní Zdeňce Rosůlkové, paní Jiřině Šubrtové,
paní Marii Kuntové,paní Vlastimile Hanušové
a paní Marii Hiršlové!
Oznamujeme vám, že dne 9.prosince 2017 zemřel pan Josef Vosáhlo – rodák z Ohnišťan číslo
popisné 12. Bylo mu 74 let.
Oznamuje vám, že dne 13.března 2018 zemřela
paní Vlasta Ouzká roz. Myslivečková z čísla popisného 140. Bylo jí 91let.

Pranostiky na 2.čtvrtletí
Duben – Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za
kamny dobře.
Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů. Bouřky
v dubnu zvěstují dobré léto.
Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.
Prší-li na apríla – bývá mokrý máj.
Květen
Sníh v máji – hodně trávy.
Roj včel v máji stojí za fůru sena, červnový nestojí za
námahu.
Červen – Červen mokrý studený – bývají žně zkaženy.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Červen stálý – prosinec dokonalý.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Kdo na Medarda len vysévá a zelí sází – jistě dostatek
toho sklízí.

Významné dny a svátky ve 2.čtvrtletí
Duben začíná Velikonoční nedělí a Velikonočním
pondělí.
Dne 7.dubna si připomeneme Den vzdělanosti.
Dne 1. května se slaví Svátek práce.
Dne 5.května vzpomínáme na Květnové povstání
českého lidu.
Dne 13.5. nezapomeneme na své matky – je to jejich
Den.
Dne 15.května je Dnem rodin.
Dne 1.června se slaví Mezinárodní den dětí.
Den 10.června si připomínáme Vyhlazení obce Lidice.
Dne 17.června oslavíme Den otců.

Rozpočet obce
Ohnišťany
na rok 2018

Výdaje: 2018
1031 Pěstební činnost (les)
2212 Silnice

100.000,00 Kč

2321 Odvádění a čištění odp.vod

100.000,00 Kč

3111 Mateřská škola Ohnišťany

350.000,00 Kč

3113 Základní školy
3314 Knihovna+ dotace H.K.

Příjmy
1111 Daň z př.fyz.os.ze záv.činnosti a funkč.pož.

780.000,00 Kč

100.000,00 Kč

5.000,00 Kč
14.000,00 Kč

3319 Záležitosti kultury

400.000,00 Kč

3419 Tělovýchovná činnost

100.000,00 Kč

1112 Daň z říjmů fyz.osob ze samost.výděl.činnosti 17.000,00 Kč

3612 Bytové hospodářství

1113 Daň z př.fyz.os. z kapitálových výnosů

3613 Nebytové hospodářství (hostinec) 50.000,00 Kč

1121 Daň z příjmů právnických osob

83.109,00 Kč
760.000,00 Kč

3631 Veřejné osvětlení

50.000,00 Kč
60.000,00 Kč

3631 Veřejné osvětlení (obnova)

300.000,00 Kč

150.000,00 Kč

3632 Pohřebnictví

105.000,00 Kč

1341 Poplatek ze psů

4.500,00 Kč

3635 Územní plán

40.000,00 Kč

1361 Správní poplatky

2.000,00 Kč

3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 330.000,00 Kč

1211 Daň z přidané hodnoty

1 700.000,00 Kč

1340 Poplatek za komunální odpad

1381 Daň z hazardních her

18.000,00 Kč

3745 Péče o veřejnou zeleň

500.000,00 Kč

1511 Daň z nemovitostí

650.000,00 Kč

3745 Péče o veřejnou zeleň (náves)

600.000,00 Kč

4112 Nein.přij.dotace ze SR v rámci SDV

64 .100,00 Kč

5212 Rezervy

1031 Pěstební činnost (les)

300.000,00 Kč

5512 Požární ochrana

100.000,00 Kč

6112 Zastupitelstva obcí

600.000,00 Kč

6171 Činnost místní správy

659.100,00 Kč

1012 Příjmy z pronájmu pozemků
1070 Rybářství - pronájem

80.000,00 Kč
1.000,00 Kč

3612 Příjmy z pronájmu byt. hospodářství

60.000,00 Kč

3613 Příjmy z pronájmu nebyt. hospodářství

8.000,00 Kč

3722 Sběr a svoz kom. odpadů (EKO-KOM)

30.000,00 Kč

6310 Příjmy z úroků + dividendy

5.000,00 Kč

Dotace SZIF (oprava - hřbitov)

Příjmy celkem :

6171 Příspěvek – CIDLINA

10.000,00 Kč

5.500,00 Kč

Příspěvek DUHA Nový Bydžov 12.640,00 Kč
6310 Výdaje z finančních operací

9.500,00 Kč

6402 Vratka volby 2017

8.015.00 Kč

246.391,00 Kč

4 979.100,00 Kč

Projektové dokumentace

370.345,00 Kč

Výdaje celkem: 4 979.100,00 Kč

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018

je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo
ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
Uklízíme všichni. Společně. V jeden den. Do úklidových akcí se zapojují lidé ze všech koutů České republiky a
i my jsme se rozhodli k této akci připojit. Sejdeme se v sobotu 7.4.2018 v 9:00 hodin u Hasičského domu a
společnými silami uklidíme obec i její okolí (příkopy podél silnic). Vítáni jsou všichni, bez ohledu na věk.
Více informací naleznete na http://www.uklidmecesko.cz, kde je naše obec již zaregistrována.
Eva Jiříčková

Významné stoleté výročí.

Jak se nám žije v Ohnišťanech?

Připomenutí 100 let od založení samostatného státu
Čechů a Slováků je velmi složitá věc, zvláště proto,
že tento stát dnes v původní podobě, už opět neexistuje. Tak snad připomeneme jenom některé
momenty.
Především, že tomuto politickému a národnímu
aktu předcházela válka! Válka krutá – čtyři roky
trvající a mající na svědomí mnoho lidských životů. Jen v naší obci bylo víc než dvacet rodin, které byly postiženy
tím, že jejich manželé, synové i sourozenci byli v této válce zabiti!
Z některých rodin i dva její členové!
V této válečné době, v roce 1917, se projevuje i činnost českých
odbojářů – T.G.Masaryka, Rostislava Štefánika a Edvarda Beneše.
T.G.Masaryk uprch z Rakouska hned v roce 1914, Štefánik právě
studoval v Itálii a Benešovi umožnil odjezd oficiál Řezníček
z okresního hejtmanství v Novém Bydžově. Vydal mu pas, i když to
tehdy bylo zakázané.
Odboj doma řídili poslanci říšského směnu Kramář, Klofáč, Lysý,
Bechyně a přidali se k nim i někteří spisovatelé, na příklad Alois
Jirásek.
Dne 6. ledna 1918 se sešel generální sněm všech poslanců Čech,
Moravy a Slezska a ten vydal národní deklaraci, která požadovala
pro národy Čech, Moravy a Slovenska svobodu.
Po následujících zdrcujících porážkách rakouských armád v Itálii na
řece Piavě, poznal císař Karel, že pokračování ve válce je sebevražda a prohlásil, že uznává práva Čechoslováků a Jihoslovanů na samostatný stát. Dne 28. října 1918 se Národní výbor v Praze ujímá
správy Československého státu. Za Slováky se postavil do vlády
dr.Vávro Šrobár. Ihned byly ustaveny krajské a okresní Národní
výbory a ty převzaly veškerou vládu a výkonnou moc na celém
území.
V Praze bylo zvoleno Národní shromáždění. To dne 15. listopadu
1918 v budově sněmovny, za přítomnosti 256 členů ze všech politických
stran,
kterým
předsedal
dr.Kramář,
vyhlásilo
„Československou demokratickou republiku“.
Jednomyslně zvolilo prvním prezidentem T.G. Masaryka a jmenovalo první Československou vládu.
Vidíte, milí čtenáři, celá tato zásadní záležitost se mi vešla do tohoto malého odstavce! A přitom znamenala událost nejen politickou,
ekonomickou, národností ale v pravdě historickou změnu!
Toto vše se událo před sto lety!

Čím mám začít? Asi tím dobrým! Především zde výborně funguje společenský
život! Asi je to taky tím, že má kde fungovat. Je tu hospoda a sportovní hřiště
a to má výborné zázemí. Vždy je v provozu bufet a tolik potřebnou „střechu
nad hlavou“ poskytuje velký altán, kde je místo pro posezení . Často se také
využívá Hasičský dům a prostor před ním. Pro určité akce, na příklad hudební, je to kostel.
Má to však jeden zásadní nedostatek a tím je malá účast ohnišťanských občanů. Proč jen lidé nevyužívají možnost se setkávat? Navíc, připravují se o určité kulturní zážitky, které právě pro ně byly připraveny! Paní Čápová vynakládá velké úsilí, aby vše bylo podrobně propracované. Vždy se na to přímo těším a dovolí-li mi to zdravotní stav, nevynechám nic a vždy je mi z toho dobře!
Tyto události nevynechávejte – účastněte se jich a uvidíte, že na ně budete
dlouho a rádi vzpomínat!
Teď bych vyslovila i to negativní. Velice nerada už to znovu připomínám, ale
ta pošta tu opravdu moc chybí! A nejsem sama! Kdykoliv přijedu na poštu do
Smidar, určitě tam někdo z Ohnišťan něco vyřizuje. Společně si postěžujeme,
proč nás toto potkalo, ale to je tak všechno, co můžeme udělat. Už jsem o tom
tolikrát psala a mluvila, ale bylo to stejné, jako kdybych házela na zeď hrách.
Druhou nepříjemnou věcí je, že byl před několika roky zrušen autobus, který
dřív nějak tu ztrátu pošty částečně kompenzoval. Tím se zkomplikovala cesta
nejen na poštu, ale hlavně k lékařům.
Přidám k tomu i několik čísel! V obci je nás asi 300 obyvatel. Kolik lidí z toho
jezdí k praktickému nebo zubnímu lékaři do Smidar mohu jen tak odhadovat,
což může být zavádějící. Asi jedna třetina? Poštu potřebuje skoro každá domácnost. Z našich obyvatel je jich nad 65 let nejméně 80. Možnost jet do Smidar vlakem úplně odpadá, představíme-li si jenom cestu ze smidarského nádraží na poštu a na zdravotnické středisko.
Nebylo by možné vstoupit znovu do jednání s autobusovým dopravcem o
zavedení – třeba minibusové linky, která by jela během dopoledne zpátky do
Ohnišťan?
Asi před šesti roky jsem na zastupitelstvu navrhovala, aby obecní úřad vlastnil
osobní auto, které by tuto dopravu obstarávalo – samozřejmě za určitý poplatek. Ale, tehdy ten návrh neprošel. Myslím, že tyto dvě věci jsou hlavním
problémem, který opravdu zde komplikuje život a nejen nám – seniorům.
Protože se tento problém stále opakuje, tak se nám neustále připomíná a
proto o něm stále píši!
Jinak však na Ohnišťany nedám dopustit a odpovídám na otázku položenou
v názvu článku : DOBŘE !!!
L.Š.

L.Š.

Oznámení obecního úřadu
Na
podzim
nás
čekají
další volby!
Profesionální politici nad nimi mávnou rukou, protože, prý - to jsou jen komunální!
Ale, pro nás, kteří žijeme v menších obcích,
jsou nejdůležitější! Volby do senátu nebo
parlamentu jsou – dá se říci –nám dosti
vzdálené! Senátora nebo poslance, kterým
dáme hlasy, nevidíme celé volební období!
Ale zastupitel do obecního zastupitelstva je někdo z naší obce, takže
tato volba je pro nás velmi důležitá a zajímavá. My voliči bychom
však chtěli, aby předvolební dění proběhlo poněkud jinak, než to
vždy probíhá! Ne, nechci měnit volební zákon, ale měli bychom na
kandidáty určité požadavky. Předně, aby nás tito lidé pozvali před
volbami na veřejnou schůzi, která by se konala jinde než na obecním
úřadu. Každý kandidát by tam měl vystoupit a říci, co bude ve své
práci v zastupitelstvu – bude-li zvolen - kromě práce, která mu
bude ukládána, připraven prosazovat. To znamená, aby předložil
svůj volební program! Na jeho splnění bude mít čtyři roky a na konci této doby by měl i veřejně říci, co se mu podařilo a nebo nepodařilo ze svého slibu splnit.

A opět volby ……

Všem, kdo se pokusí získat při volbách dostatek hlasů a bude zvolen
zastupitelem, přejeme sílu na plnění této práce, trpělivost při jednání
s námi – svými voliči a chápající rodinu, která mu dá dostatek času,
aby se mohl věnovat své obci.
L.Š.

Poplatek za svoz komunálního odpadu a poplatek ze psů na rok 2018
bude vybírán dne:

18. dubna 2018
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.

Pozdrav z Prahy

Pan Ing.Libor Mareš nám poslal milý ale neobvyklý pozdrav!

Hned jsem se ho ptala, kde k těmto obrazům přišel, ale moc mi toho nesdělil!
Jen to, že autorem je Rudolf Peithner, který žil v letech 1895 – 1966.
Obrazy se jmenují „ Rybník v Ohnišťanech“ a „Domy u vody v Ohnišťanech“.
Co víme o autorovi obrazu? Studoval na Uměleckoprůmyslové škole u profesorů Dítěte a Stibrala. Byl především krajinář, i když v jeho tvorbě
najdeme i portréty a zátiší. Po studiu absolvoval cestu po jižní Evropě, kde ho nejvíc zaujala Itálie a italské moře. V Římě navštěvoval během
svého pobytu malířskou Akademii. Věnoval se také grafice.
Ještě dodávám, že obrazy musely být malovány v období první republiky, nebo za 2. světové války. Možná si někdo pamatuje, že se tady tento
malíř pohyboval a třeba má další jeho obraz Ohnišťan doma. Domnívám se, že tady některá svá díla prodal.
Každopádně jsem měla z obrazů velkou radost a chci se s vámi o ni podělit.
Jak tak jdu vesnicí,
uvědomuji si, že ani
nevím,
kdo
v některých domech bydlí! Myslila jsem, že to se může stát jedině v paneláku! Potkáváte tam lidi, o kterých
nevíte, zda jsou to vaši sousedé ani jak se jmenují.
Ale, snad to není důležité, hlavně bychom měli vědět,
jací to jsou lidé a čím se zabývají, jaké mají koníčky.
Někdy mi nad jejich zálibami až „spadne brada“! Vůbec by mě to ani nenapadlo!

Známe se?

Uvedu vám příklad. Paní, která je mou celoživotní
přítelkyní, má velmi zvláštní zálibu! Tak, jako já si jdu
koupit knihu, ona si koupí – jízdní řád! Ve svých volných chvílích si v něm čte a v klidu si tak doma „cestuje“. Získala tím naprostý
zeměpisný přehled, ví, na které trati je kterékoliv město nebo místo, jak se tam
dostat a myslím, že snad zná i časové odjezdy a příjezdy jednotlivých vlaků.
Velice se jí obdivuji! Nejraději bych vám řekla, až někam pojedete, dojděte se jí
zeptat, jak se tam dostanete. Ale raději to neřeknu, aby se na mne nehněvala, že
jsem její zálibu prozradila!
Dalším, velmi zajímavým člověkem, je pan Jiří Syřiště. Je
to sběratel, který je svým koníčkem zcela zaujat a asi to
tak musí být! Jinak by nedošel k žádným výsledkům! Je
filatelista! Vyprávěl mi, že po své pradědečkovi – panu
Řehákovi ze Starých Smrkovic – dostal balík známek.
No, balík – je jich asi 10.000. Byly nezařazené, neroztříděné a to je věc, kterou se pan Jiří už roky zabývá – třídí,
kompletuje, zakládá! Ptala jsem se, zda se specializuje na
určitý stát nebo tématické vyobrazení. Považuje naše –
české a československé poštovní známky za jedinečné a
nejlepší. V nich se zaměřil na pamětihodnosti. Na příklad má kompletní vydané
známky s vyobrazenými rozhlednami. Shodli jsme se spolu na tom, že tak precizně udělané známky má náš stát proto, že je navrhují skuteční umělci.
Ze známek cizích států ho nejvíc zajímají ty, které obrazí zvířata. Vyprávěl mi,
jaké zajímavosti vidí na různých výstavách a burzách, kde stojí třeba i dlouhé
fronty, jen aby se k exponátům, které ho zvlášť zajímají, dostal.
Mluvil i o dalších filatelistech z naší obce, o kterých ani nemáme tušení! Viděla
jsem, že pan Jiří je svým koníčkem zcela pohlcen a mohli bychom se o tom bavit
mnoho hodin. Velmi ho to obohacuje po stránce zeměpisné, výtvarné a navázal
mnoho nových a zajímavých kontaktů.
Držím palec, aby se mu jeho sběratelské plány podařilo uskutečnit! Aby jednou
mohl uspořádat výstavu, kde by své poštovní známky ukázal veřejnosti a dalším
zájemcům.
L.Š.

L.Š.

Konec společenské sezóny
Vyšla jsem si do naší hospůdky podebatovat
s panem hostinským Pavlem o letošní plesové sezóně. Byl to zajímavý a uspokojivý
rozhovor.
Zajímalo mě, zda se oproti jiným rokům
změnila návštěvnost. Prý ani ne – jediný
úbytek hostů způsobil zákaz kouření. To se –
při plesech – projevuje tak, že začne-li hrát
hudba, všichni povstanou a případný divák si řekne – pozor –
jdou tančit! Ale, to je omyl! Všichni si obléknou bundy a jdou
ven – kouřit! Takto to probíhá po celý večer.
Taky mě zajímalo oblečení návštěvníků. Ano, je prý společenské! A v této době nezaznamenal
pan Pavel, že některý tanec je
mimořádně oblíbený. Mladší
generace však netančí valčík ani
polku. A raději tančí ve skupinkách než v páru.
Dozvěděla jsem se také, že se
podává i zcela jiné pohoštění!
Teď tu frčí pizza a hamburgery.
Trouba na jejich přípravu se během večera ani nevypíná!
A co se pije? Vlastně – všechno – pivo, víno, tvrdý alkohol a
hodně nealkoholických nápojů.
Věkové kategorie? U Sportovních plesů převažují mladí účastníci 18 – 23 let.
Hasičský ples navštěvují hosté všech věkových kategorií. Ještě
jeden poznatek mě zaujal! Na Hasičský ples se tu objevují
tanečníci i od jinud než místní! A to je tak téměř každý rok a je
to potěšující! Asi se jim tady líbí – díky za to!
Ten, kdo pije pivo, dobře spí.
Ten, kdo dobře spí, nehřeší.
Ten, kdo nehřeší se dostane do nebe…
Amen.

L.Š.

Zdravím všechny v předjaří a rovnou navážu na minulý článek, který jsem zakončil informací o
opravě motoru výjezdového auta. V současnosti už má naše CASka „nový“ motor, je pojízdná a
přihlášená opět do zásahu. Jen se ještě dolaďují drobnosti, aby bylo vše stoprocentní. Vzhledem
k odhlášení auta z výjezdů jsme v zimním období nebyli nikam povoláni a jednotky nebylo
potřeba ani v obci, a tak jsme se mohli soustředit na kulturně společenské akce.

Hasiči

První byla výroční valná hromada 6. ledna na sále v Obecní hospodě, ale k ní asi netřeba žádných komentářů. Zato hned druhý den ráno jsme šli k vrbě
kousek od železničního mostu přes Ohnišťanský potok, kde
jsme odřezali a vytahali větve z koryta. Ty se pod náporem
silného větru zlomily, spadly do potoka a další připlavené
větve koryto přehradily. Při čistění nám vydatně pomáhali i naši „mini hasiči“ – viz
foto.
9. února se zástupci našeho sboru zúčastnili okrskové výročky v Loučné Hoře. Za zmínku stojí fakt, že
dlouholetý velitel SDH Smidary, J. Frýda, už funkci nezastává a nahradil ho P.Trejbal ml. Následné únorové dny se nesly v duchu příprav na hasičský ples a vyvrcholily v sobotu 24. února samotným plesem.
V té době už v celé republice řádila chřipková epidemie, kterou jsme pocítili i na návštěvnosti plesu a
oproti loňskému roku přišlo asi o dvacet lidí méně. Ale i tak, zhruba 120 přítomných, byla velice slušná
účast.
2. března jsem splnil povinnost a byl jsem v Jeníkovicích na okresním sjezdu představitelů sborů. Je to obdoba naší výroční valné hromady
SDH, jen v okresním měřítku. Jednu důležitou informaci ze sjezdu bych chtěl tímto předat našim členům, kteří nechodí na schůze, že se do
konce roku musí vyměnit členské průkazy. Nebude už jeden typ, ale bude možnost vybrat si ze tří možností. Bližší informace budou podány
na členských schůzích, případně na webu či v dalším zpravodaji.
To byl stručný přehled toho, co bylo, a ještě nastíním plány na následující kvartál.
15. dubna dopoledne provedeme v obci sběr železného šrotu
30. dubna pálení čarodějnic
26. května hasičská soutěž k výročí 135 let založení našeho sboru
9. června sportovní akce CrossFit games. Pro neznalé, je to„namáhavá překážková dráha“. A abychom soutěž přiblížili i širší veřejnosti, tak
bude i modifikovaná varianta pro méně fyzicky zdatné jedince, kteří umí zabodovat v hospodských disciplínách. Na všechny zmíněné akce
Vás srdečně zveme!!!
Z.Chalupa
Rok se s rokem sešel a dne 17. března 2018 se
konal další tradiční maškarní ples pro děti.
V pátek před plesem jsme trochu vyzdobili a připravili sál,
aby z něho dýchala dětská
atmosféra. Na výzdobě se podílelo spíše ženské osazenstvo
jak z řad našich hasiček, tak i
nehasičky, kterým bych chtěl
za pomoc poděkovat. Před
samotnou akcí jsme v sobě
měli takovou malou dušičku,
kolik dětí dorazí, protože chřipka v tu dobu kosila jedno dítě
za druhým. Příkladem je naše
školka, kde v týdnu před maškarním do ní chodilo pouze 6 až 7 dětí. V sobotu, kolem druhé hodiny odpoledne, se začali scházet první účastníci z řad dětí v maskách i se
svými rodiči a prarodiči. I díky přespolním účastníkům se dohromady sešlo 32 dětiček, z toho 27 jich přišlo v krásných kostýmech. Z počátku
se děti trochu ostýchaly, ale Tomáš Čáp, coby DJ maškarního plesu, je správným výběrem hudby dokázal rozpohybovat. Poté Míša Čápová a
Ája Vrbová rozjely připravené hry, při kterých děti získávaly sladkosti. A jak známe děti, tak s jejich konzumací dlouho neotálely a hned se
do nich pustily. Tím jim stoupl cukr v krvi a začalo to pravé „blbnutí“. Z výše popsaného musí být všem jasné, že si to děti užily. Když jsme
chtěli zvolit nejhezčí masku, tak jsme se nemohli shodnout, která by měla vyhrát, a tak všechny masky dostaly čokoládové medaile. Kolem
páté hodiny se vydováděné a unavené děti i s rodiči začaly trousit domů a asi v půl šesté byl bál ukončen. Děkuji všem za pomoc při přípravě
a organizaci, Tomášovi Č. za výborný hudební doprovod a všem zúčastněným za příjemnou atmosféru, kterou vytvořili.
Z. Chalupa

Maškarní bál pro děti

Zimní období je v posledních letech vždy velkým otazníkem. Co dělá radost dospělým, z
toho už z pohledu těch nejmenších, moc potěšení neplyne. Přesto
se nám letos poštěstilo užít si pár pěkných zasněžených dnů, kdy
se děti patřičně vyřádily na kopci za školkou, postavily sněhuláky, prošly se netradičními cestami po zasněžených polích kolem
Ohnišťan a nezapomněly ani na ptáčky a zvířátka v lese, kam
každý rok vyrážíme s nasbíranými kaštany a někdy přidáme i
trochu tvrdého chleba. Mrazy začátkem března dovolily užít si i
pořádnou „klouzanici“ nejen na požární nádrži, ale zamrzl i obecní rybník a to bylo teprve pořádné dobrodružství, když jsme se se
zatajeným dechem procházely pod mostem z jedné části rybníka
na druhou.
Začátkem února jsem si udělali čas na jednu velice milou a
příjemnou návštěvu. Pozvali jsme si do MŠ lektora, který se zabývá muzikoterapií a ten děti i nás seznámil s netradičními hu-

Mateřská škola

debními nástoji, jako jsou například tibetské mísy, šamanské bubny, dešťové hole zvonkohry Koshi a mnoho dalších. Na některé si mohly děti i zahrát.
Nešlo jen o pouhé seznámení s těmito nástroji, ale také o prožitek z ticha,
vnitřního zklidnění, naslouchání různým zvukům, rozlišení hudby a hluku,
rozvoj fantazie a představivosti, relaxace, atd..
Přes ohlašovanou chřipkovou epidemii se nám nemoci v zimním čase
celkem vyhýbaly a tak jsme si začátkem března užili i „Maškarní rej“ se
spoustou povedených masek.
S blížícím se jarem už přemýšlíme, jaké výrobky si budou moci vyrobit
děti a rodiče při již tradiční „Jarní tvořivé dílně“, aby jim zpříjemnily jarní
čas i přípravu na „Velikonoční svátky“, které jsou ve chvíli, kdy pročítáte
tento „zpravodaj“ možná už za námi. Přesto vám všem přejeme hodně krásných jarních dnů se sluníčkem, na které se všichni moc těšíme!
Jana Štanclová, učitelka MŠ

Výročí založení BABINCE
Rok 2018 je
v naší obci ve
znamení oslav.
V tomto
roce
uplyne 15 let od
založení našeho
BABINCE.
Rozhodly jsme
se tedy uspořádat večírek nejen pro členky, ale i pro širokou veřejnost. V sobotu 10.
března se do jarně vyzdobeného sálu obecního hospody přišlo pobavit a zavzpomínat více
jak 85 lidí. Pro všechny návštěvníky připravily naše členky sladké i slané pohoštění.
K nahlédnutí byly fotografie ze
všech pořádaných akcí a návštěvní kniha. Během programu vystoupil Spolek paní a
dívek z Jilemnice s módní přehlídkou plavek z 20-30 let.
Další přehlídka byla ve znamení vycházkových šatů také z tohoto období. Tento spolek navštívil naší obec již potřetí a jejich vystoupení sklidilo opět velký
potlesk.
K tanci i poslechu celý večer hrál pan Deyl z Vysokého Veselí.
Večírek se vydařil, spokojenost na tvářích návštěvníků nám
udělala velkou radost a myslím si, že si to všichni užili.
Děkujeme všem za připravené pohoštění.

Ivana Syřišťová

Z naší pošty
Jitka Chmelíková 25. 12. 2017 17:53
Dobrý den. Moje maminka se jmenovala
Jiřina Hlaváčková, rozená Nízká
a pocházela z Ohnišťan. Maminka zemřela v listopadu 2016. Každý Zpravodaj jsem
ji vytiskla a donesla. Poctivě je všechny
četla a vzpomínala. I když maminka už
není, sleduji i nadále všechny novinky
a čtu pravidelně Zpravodaje. A teď mě
"dostala" příloha se vzpomínkou na mého
strejdu. Děkuji. Děkuji za vaši práci. Přeji
Vám všem hodně zdraví a prosím POKRAČUJTE. Vzpomínky jsou úžasná věc.
A čas pracuje proti nám.

Vážení čtenáři
dovolím si připomenout, že už se spolu setkáváme devátý rok! Když jsem s psaním Ohnišťanského zpravodaje v posledním čtvrtletí roku 2009 začala,
říkala jsem si, že by to bylo fajn, kdyby jeho vydávání vydrželo 10 let. Třeba vydrží, ale já nevydržím! Ani se to nezdá, že čas tak rychle ubíhá, dost
věcí se změnilo. I lidé se změnili!
Tenkrát – samozřejmě, byl u toho pan Bucek, ale byli přitom i dva fajn kluci! Martin Košvanc, který nafotil kdeco a Adam Jiříček, kterému jsem řekla: „Adíku, rozvezeš to?“ On popadl noviny a zabručel : „ No,jó“. A bylo hotovo! Dnes bych si ani nedovolila říci jim – „kluci“ a jsem na rozpacích,
zda jim mohu tykat! Oba jsou to vysokoškoláci a někdy mám dost práce je vůbec poznat!
Tehdy jsem se jich ptala, zda jim obec za tu jejich pomoc něco dává, nebo aspoň poděkuje. Oni odpovídali: „ No,jó“! Do dneška nevím, zda jim za
tuto celkem drobnou, ale dlouhodobou práci někdo řekl aspoň – děkuji!
Taky se usmívám při vzpomínce na hlučnou skupinku mládeže, kterou jsem kdysi viděla u Večerky. Než jsem zašla za tůji, uslyšela jsem:
„Bacha,vole, jde sem ta bába,co píše noviny!“ A než jsem tůji přešla, tak se tam vznášely jen bílé obláčky kouře – jinak nikde nikdo! Snad se báli, že
bych o jejich kuřáckém kroužku psala ve Zpravodaji!
Myslím, že je už ale potřeba, aby se toho pomyslného pera a psaní Zpravodaje chopil zase někdo jiný! Aby do toho vnesl nové způsoby a nápady, jiné
uspořádání, nový slovosled – prostě – změna je život! A vám všem, milí čtenáři, se to bude určitě líbit !
L.Š.

Sotva byl minulý Zpravodaj poslán do tiskárny, zjistila jsem, že k nám do vsi nepřiletí jeden čáp, ale hned čtyři! A ještě další dva
k nám letěli, museli se však vrátit, protože rodiče děťátka, které sem nesli, se mezitím odstěhovali! Škoda, to by byla paráda, kdyby
na stránce našeho Zpravodaje, stálo sedm čápů! Měla jsem z toho velikou radost, ale zároveň mne mrzelo, že to mohu napsat až
v dalším, to je v tomto výtisku.
Páni čápi – omlouvám se vám! Ujišťuji vás, že přiletí-li vás celé hejno, budete vítáni! Ze všech nových dětiček je vždy ve vsi velká
radost a sláva a paní starostka vás všechny přivítá do života ráda a se vší parádou!
L.Š.
P.S.

Dne 20.2. připisuji, že těch čápů už je 8 !!!!!! přibude někdo do uzávěrky?
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