Ohnišťanský zpravodaj
obec.ohnistany@seznam.cz

Obecní noviny

Přichází léto, sluníčko, dovolená, prázdniny , …
Je za námi první polovina roku a přichází
léto, období dovolených, prázdnin, tepla, sluníčka, delších dnů a věřím, že pro většinu
z nás i více volného času.
Co jsme již stihli zrealizovat nebo na čem
pracujeme? Čekáme na rozhodnutí k podané
žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi, pokračují práce na projektové dokumentaci pro
II. etapu splaškové kanalizace, obdrželi jsme
povolení na odstranění vodní nádrže na
návsi, probíhá úprava prostoru za Obecní
hospodou, připravujeme pasport veřejného
osvětlení, opět jsme doplnili vybavení pro údržbu obce. Přivítali
jsme mezi nás nové občánky naší obce. Zahájili jsme jednání
s Rolnickou a.s. Králíky o výměně pozemků pro případnou přípravu
stavebních pozemků. Připravujeme opravu „uličky“ k nádraží. Jsme
součástí Komplexních pozemkových úprav Loučná Hora, které se
částečně týkají našeho katastrálního území.
O akcích, které proběhly, naleznete informace uvnitř zpravodaje.
A co nás v nejbližším období čeká – během léta několik již tradičních akcí – Turnaj v malé kopané, pouťová zábava, rozloučení
s prázdninami – tentokrát v trochu netradičním stylu, Zetoriáda a
setkání sokolníků, kteří u nás budou slavit 20. výročí. Mělo by pokračovat cvičení jógy, s kterým jsme začali v dubnu, takže všichni,
kdo budou mít zájem, jsou vítáni. O všech těchto akcích vás budou
organizátoři včas informovat.
Co nám však stále chybí a co by nám pomohlo? 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. Všechno, co se v naší vesnici dělá, není pro obecní
zastupitelstvo, ale pro ty, kdo tu žijí. Budeme rádi, pokud za námi
přijdete v úředních hodinách (středa 18:00 – 21:00 hodin), můžete
využít náš email obec.ohnistany@seznam.cz a nebo diskuzní fórum
na webových stránkách www.ohnistany.cz . Již dříve jsme zmiňovali přípravu aplikace pro mobilní telefony, díky které budete mít
téměř okamžitě informace o novinkách na našem webu, pořádaných
akcích, hlášení obecného rozhlasu. Tuto aplikaci V OBRAZE si můžete stáhnout na našich webových stránkách.
Přeji vám krásné léto, příjemně strávenou dovolenou, školákům a
studentům pomalu ubíhající prázdniny a nám všem čas na odpočinek a načerpání nových sil pro další úkoly a aktivity.
Eva Jiříčková

č.31, červenec 2017

Společenská rubrika
Ve třetím čtvrtletí se
budou v naší obci
slavit
dvoje šestaosmdesá tin y,d vo je
třiaosmdesátiny
a
jedny osmdesátiny.
Budeme všichni myslet na paní Zdenu Pickovou, paní Jarušku Syřišťovou,
pana Františka Mejdra a pana Jana a paní Lidmilu
Štraufových.
Hodně zdraví Vám všem , milí oslavenci a milé oslavenkyně!
L.Š.

Pranostiky
Červenec:
Svatý Jakub dává kukuřici klasy - svatá Anna
vlasy.
Co červenec ze dne odtrhne – to na teple přidá.
Červenec žne žita – višně k tomu vítá.
Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
Srpen:
Jak Vavřinec navaří – tak se srpen podaří.
Nejsou-li v srpnu hřiby – nebude v zimě sněhu.
Na svatého Kajetána – otvírá se stodol brána.
Srpen začíná co červenec končil.
Září:
Co srpen nedovařil, září nedosmaží.
Na svatého Štěpána krále, je už zima namále.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý
strom.
Pěkné růže v zahradách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
Po teplém září studený říjen.
Svatá Ludmila deštěm obmyla.
Divoké husy na odletu – konec i babímu létu.
Na svatém Matouši čepici na uši.

Dobrý den, krátce bych se zmínil o účinkování našich mužů v soutěži III. tř. v kopané. Naše mužstvo pokračuje v
nevyrovnaných výkonech, ale i přesto skončilo na třetím místě, což lze považovat jako úspěch, neboť tréninky na
které chodí pět hráčů, na zápasy se sejde tolik, že musí někdy nastoupit trenér, určitě na kvalitě výkonu nepřidá. Připadá mi, že někteří hráči si hrají podle svého. Po ztrátě míče se nesnaží ho vybojovat zpět a pomalou chůzí se vracejí. Když míč vybojuje někdo jiný, ihned se rozeběhnou a nabízejí se. To je jenom malá připomínka k
výkonu našich fotbalistů. Omluvou je to, že je jiná doba, kdy je na prvním místě práce, rodina, atd. Ale i přes to,
při troše snahy, by se dalo pro kopanou udělat víc. Podobné problémy mají i v jiných oddílech a funguje to. Proslýchá se o příchodu mladých hráčů, kteří by mohli posílit tým. Budou určitě přínosem. To naše ženy to vzaly za správný konec
a scházejí se v hojném počtu v hospůdce, ale zcela z jiného důvodu, než k čemu slouží. Pozvali si z Nového Bydžova paní, která
jim předcvičuje jógu na sále a zdá se, že se to ujalo a po prázdninách se bude pokračovat dál. Dále chci požádat spoluobčany,
hlavně ty mladší, aby bio odpad do kontejneru házeli co nejdál k zadnímu čelu. Když posekám hřiště, musím 10-12 košů lopatou házet dozadu, aby se toho vešlo co nejvíce.
Ladislav Hlavatý

V
neděli
dne
14.5.2017, jsme přivítali do řad občanů obce
Ohnišťany naše nové
občánky.
Přivítáno
bylo celkem 7 dětiček
(3 děvčátka – Eliška,
Maruška, Viktorka a 4
chlapci Vojtíšek,
Tomášek, Adámek a
Kryštůfek). Maminky
dostaly z rukou paní
starostky kytičku, miminka zlatý řetízek
s přívěskem a tatínkové
pamětní list a malou
knížku. Všichni se
podepsali do pamětní knihy. Tento slavnostní obřad se všemi náleži-

Vítání občánků 14.5.2017

tostmi, se konal v místním
Hasičském domě. Miminka
přišla v hojném počtu doprovodit jejich babičky,
dědečkové, tety a strýcové,
vždy je to také jedna
z prvních společenských
událostí, které děťátko ve
svém životě absolvuje. Vše
můžete vidět na fotografiích, které jsou uloženy
na stránkách obce.
K přivítání miminek,
bylo vybráno opravdu
příhodné datum, jelikož
v tento den se slaví také DEN MATEK, tatínkové určitě na naše nové maminky doma nezapomněli.
Všem ještě jednou moc gratuluji k narození děťátek a
přeji hodně moc zdraví a
štěstí v životě.
L.Č.

Jóga v Ohnišťanech

Asi se Vám také už stalo, že potkáte známou, známého a začnete si
chvilku povídat. Debata se po chvilce stočí na to, že nás někde něco
bolí – záda, noha, hlava atd.. Jak to nakonec skončí ? Navštívíme
lékaře, ten nám dá „nějaký“ prášek a ono se nám na chvilku uleví. My
jsme spokojení, protože je úleva rychlá a nenáročná, ono zapít pilulku
opravdu nedá moc práce :-/. Možná by bylo dobré, zamyslet
se nad tím, co celý den děláme a děláme něco proto, aby nás to nebolelo? Někdo se celý den stará o děti, rodiče, chodí do práce, ale je to
stále stejný pohyb. Potřebujeme protáhnout celé tělo a naučit
se malinko koncentrovat, proto tedy JÓGA.
Kdo chce vědět, co je vlastně jóga, nezbude nic jiného, než ji na sobě
vyzkoušet :-). Podařilo se domluvit s instruktorkou jógy Petrou Ryplovou z Nového Bydžova, že od 18.4.2017 dojíždí za námi k nám
do Ohnišťan, za což jsme velmi rády. Od září máme přislíbeno,
že bude pokračování, tak kdo budete mít náladu a chuť, přijďte rozšířit
naše řady.
Pro zajímavost se můžete podívat na pár fotek
L.Č.

Každý z nás se při některých
zdravotních promblémech
pokouší o jejich zmírnění bylinkami. Protože se říká, že
vlastnoručně nasbírané mají silnější energii i účinek, je
dobré si zapamatovat termín a některé důležitosti při jejich sběru.

Návrat k bylinkám .

V březnu sbíráme podběl, sedmikrásky a prvosenku.
V dubnu a květnu kopřivu, pampelišku, břízu, jahodník, hloh, hluchavku, přesličku, jitrocel a třezalku.
V červnu květ černého bezu, lípu, maliník, ostružník, měsíček, diviznu
a tužebník.
V červenci dobromysl, mateřídoušku a mátu.
V září šípek, bezinky, jeřabiny a žaludy.
Vše má svůj čas - hlavně doba, kdy jsou v ní účinné látky nejkoncetrovanější. Také musíme bylinky dokonale znát a nezaměňovat je! - Nesbírejme bylinky vlhké, ani za plného slunce! Bylinky skladujeme ve tmě a
v suchu!
Dle odborných článků zpracovala L.Š.

RETRO DISCO PLES DNE 22.4.2017

Co jste dělali dne 22.4.2017 v sobotu večer ? Pokud jste se chtěli vrátit o několik let
zpátky, tím samozřejmě i omládnout, tak jste nemohli chybět na
této akci. Vrátil se
k nám totiž DJ
Milan Kmínek a
DJ Václav Schejbal a pokud by Vás
zajímalo z čeho
hráli, tak to byly cdéčka, která se
musí vložit to přehrávačů (info pro
mladší generace),
vše zvládali na
jedničku. Pokud
jste se posadili a
rozhlédli se kolem
sebe,
atmosféra
Vás vtáhla opravdu
do let dávno minulých. Bylo úžasné

sledovat úsilí lidí, sehnat ten nejlepší oblek, aby prostě ladil, tudíž nechyběla šusťáková souprava,
„džíska“ (riflová bunda), čelenka na
čele, stříbrné stíny atd. A k pití ? Pan
hospodský dokonce sehnal Koskenkorvu vodku , kdo pamatuje, tak
ví…
Závěrem bych použila slova z jedné
písničky, která vystihnou asi celý večer:
Diskžokej zas má nás všechny v hrsti, pouští nám, co se nejvíc líbí, muzikou nás
neúnavně hostí, hraje dál ty písně, co nám slíbil.
Ten kdo sem dneska přišel, ten se nenapálil, dneska to tu prostě žije! Udělal by
chybu, kdo by se hned vzdálil, kdo by tuhle diskotéku míjel…………….
Asi tak…….
Lenka Čápová

ČARODĚJNICE
NEBO
MODELKY
? ?
ČARODĚJNICE
NEBO
MODELKY

To by mě zajímalo, kdo takto pojmenoval, tyto krásné dámy ? Kde to slovo vzniklo ? Prý Čarodějnice…..pch ?! Že by v rámci emancipace, jsme začaly
my Čarodějnice, bojovat o změnu
názvu ? 
Neuráží nás to ? Nebojte, to asi nehrozí, my tady
v Ohnišťanech jsme snad normální.
Jako již každý rok, tak i letos proběhlo v naší obci
dne 30.4.2017, klasické pálení Čarodějnic, nechyběl
průvod, který byl ukončen na fotbalovém hřišti (viz
přiložené fotografie).
Hasiči zajistili opékání buřtů a zapálení velké „hromady“ klestí po pokácených topolech. Děti
si mohly zapálit svá košťata a vyzkoušet, jestli jsou dostatečně suchá. Poté vždy děti čekají na
tmu, běhají po hřišti a hrají si prý na duchy, co tam vlastně v té tmě dělají ? Nevím, v té tmě
nejsou vidět, jen slyšet, ale dle jejich výrazu, se jim vše snad líbí.

Co jsem chtěla napsat v dubnu , květnu a červnu !!!
Pranostiky na duben, květen a červen.

Svátek matek .

Na duben neměj spěch valný
bývá jasný dnes a zítra kalný.
Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji
vyschne.
V máji vlhko – chladno,
bude vína na dno.
Déšť svaté Žofie – švestky ubije.
Je-li už máj zahradníkem –
není stodol milovníkem.
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začneme kositi.
Co vyroste v červnu na louce za den
roste jindy po týden.
Čím dříve před svatým Janem hřiby rostou
Tím dříve před vánocemi sněží.

První oslava Dne matek se konala na počest Anny Reeves Jarvisové,
bojovnice za práva matek, v Západní Virginii a Filadelfii 10. května
1908. O 5 let později vyhlásil prezident USA Woodrow Wilson první
oficiální oslavu svátku. Připadá vždy na druhou květnovou neděli. Někde mají ovšem jiné datum, třeba v Británii je to čtvrtá postní neděle. U
nás se slaví svátek matek od roku 1923. Jeho propagátorkou byla Alice
Masaryková. Letos připadá tato oslava na 14.května.

Letní slunovrat.
První letní den nastává vždy 20. nebo 21. června. Letos to bude
21.června v 6 hodin a 25 minut.
Slunovrat je moment, kdy slunce na své dráze protíná obratník Raka a
dosáhne své nejsevernější polohy. Během letního slunovratu dopadají
v pravé poledne sluneční paprsky kolmo k zemskému povrchu. Dny
jsou nejdelší v roce – trvají asi 16 hodin a 22 minut. Noc je naopak
nejkratší a astronomická noc nenastává dokonce vůbec. Slunce je totiž
pod obzorem méně než 18 stupňů - nastává tedy jen astronomický soumrak.
L.Š.

Den vzdělanosti.
Připomeňme si, že den 7.dubna je Dnem vzdělanosti. Toho dne – ale roku 1348 – byly podepsány zakládací listiny první vysoké školy ve
střední Evropě.
Pražskou univerzitu založil český král Karel IV.
a její existence byla důležitým základem pro
celé české školství.
L.Š.

Svátek otců .
Den otců je svátek na počest otců. V České republice se tento svátek
slaví jen ojediněle. Pořádají se - za podpory různých občanských sdružení – různé Tátafesty.
Tuto tradici založila Američanka Smart Doddová, která chtěla ocenit
úsilí, s nímž se o ni a o další čtyři sourozence staral její otec po úmrtí
maminky. Poprvé se oslava konala v městečku Spokane dne 19.června
1910, v den narozenin Sonařina otce. V roce 1966 se stala třetí červnová neděle oficielně Dnem otců.
Letos tento svátek připadne na den 18.června.

L.Š.

Co je vlastně Elektronická evidence tržeb (EET)?
EET je nástroj Finanční správy pro evidenci tržeb podnikatelů. Evidují se
pouze tržby, které je povinné
evidovat dle Zákona
o Evidenci tržeb (ZoET).Na
jaké tržby se vztahuje povinnost EET? Vesměs jde téměř
o všechny formy plateb, včetně elektronických:
platba v hotovosti;
platba složenkou;
platba skrze platební bránu,
tedy platba platební kartou,
PayPal, apod.;

Co je nového ?
Jestlipak víte, že výr pana Bohumila Patky se vrátil! A to byl
v roce 1979 prohlášen za mrtvého!
Ale, ne, teď už vážně! Zastavte své
kroky na návsi pod Hasičským domem a uvidíte, že je tam něco jinak!
Něco tam přibylo! Krčí se tam na
zbytku uschlé a proto poražené lípy
velký pták, uši má nastražené, oči
otevřené a pozoruje, co se kolem něj
děje. Sova to není, je to příliš velké a
sova taky nemá tak velké uši.
Určitě je to výr! A já si hned vzpomněla na výra u Kvasničků. Byl to
takový maskot ohnišťanských Hubertů. U pana Patky byl asi sedmnáct let. Doufám, že tento dřevěný
na návsi bude žít taky alespoň tak
dlouho. Snad ho Huberti ošetří nějakým vhodným nátěrem a budou o
něj i jinak pečovat! A může se stát i symbolem setkávání lidí!
Bude to znít dobře ? Tak, ahoj a sejdeme se u vejra!“ L.Š.

skrze EET musíte evidovat
nejen příchozí platby, ale také například dobro-pisy
1. prosince 2016 začal ostrý provoz elektronické evidence tržeb v ČR. V 1. fázi se evidují tržby provedené v hotovosti, platební kartou nebo obdobnou formou z činností v oblasti poskytování stravovacích a ubytovacích služeb. V březnu 2017 se
přidala velká skupina podnikatelů poskytující činnosti v oblasti maloobchodu a velkoobchodu. V roce 2018 by měly do
povinné evidence spadnout tržby z ostatních činností.
Já jsem pořídil ekasu od O2 a od začátku jsou s ní problémy.
Jednou je to slabý signál, nefungující terminál a nebo nejde
tiskárna.
Myslel jsem, že pořízením e-kasy, budu mít ulehčenou práci,
ale zatím tomu je naopak. Zákazníci musejí čekat na účtenky.
Největší problém je s nefunkčním platebním terminálem, to
spoustu lidí zklamalo. Každý týden volám na operátora, který
slibuje odstranění závad, ale bohužel se nic nezměnilo.
CO říci závěrem: nezbývá než čekat na zázrak a nebo změnit
dodavatele služeb.
Pavel Syřiště

Události jednoho květnového týdne v roce 1945 ……..
Zápis z obecní kroniky, pořízený panem Josef Hanušem, tehdejším kronikářem.
Koncem dubna roku 1945 stupňují se sabotáže. Telegrafní sloupy u dráhy jsou podřezané a 2.5. pod Loučnou Horou vykolejený vlak a
skácená lokomotiva pod násep. Pobořené mosty na dráze, u Paky tunel neprůjezdný.
2.5. Padl Berlín, ve Francii a Itálii a v západním Německu je po válce a armády západních mocností jen chytají a odzbrojují rozprchlou
německou armádu. Zde v Čechách je situace jiná. Tudy prchá armáda před ohromným tlakem vojsk SSSR a nechtějí se dát zajmout Rusům. Snaží se probít na západ.
5.5. ve 12,30 hodin volá Praha o pomoc . Zde postaveny hlídky po celou noc. Na výzvu zahraničního rozhlasu jest ustaven „Národní výbor“, ale následující den likvidován, neboť budovu okresního úřadu obsadila německá armáda. Praha stále volá o pomoc v anglickém jazyce, neboť je letecky a dělostřelecky ostřelovaná. Německá armáda za každou cenu chce si probojovat volný průchod. Několik zdejších
občanů se účastnilo za vedení učitele Josefa Rosůlka likvidace sanitního vlaku v Ostroměři. Z něj přivezli vojenské pušky a jiný vojenský
i nevojenský materiál. Puškami byli vyzbrojeni zdejší záložníci, kteří pak hlídkovali u barikád na koncích vesnice.
7.5. ve 14,45, podepsána bezpodmínečná kapitulace. Přesto Praha stále bombardovaná a dělostřelectvem ostřelovaná.
8.5. Churchil oznámil konec války, ale přesto Praha stále volá o pomoc. Německá vojska na svém ústupu blíží se naší obci a i Bydžovu.
Odtud přišel rozkaz odevzdat vojenské zbraně. Starosta neuposlechl a pušky nedal odvézt.
9.5. Mezitím přijíždějí kolony německé armády ke Smrkovicům. Jeden kamion se spletl a vjel ke hřbitovu a až k Javorce. Ve chvilce byly
Smrkovice vylidněny. Vše utíkalo k Ohnišťanům s nářkem a ukrývali se, kde mohli. Úkryt skýtal dvůr pana Františka Procházky , hřbitov
v Ohnišťanech a těleso dráhy. Toho dne odjeli „národní hosté“, když dříve odevzdaly všechny své zbraně.
Navečer promlouvá učitel Rosůlek k shromážděným občanům a ohlášen národní výbor. Předsedou byl jmenován učitel Jaroslav Nechvátal.
11.5. Projíždí ruská armáda. Lid je vítá s jásotem a dává jim jídlo, o které oni už ani nestojí. Přijíždějí od Lískovic a jedou k Loučné Hoře.
Ostrý záhyb u č.p. 56 byl pro mnohé osudným. Pak tam stáli mnoho hodin regulovčíci. Převrácený tank byl několik dnů na návsi. Večer
bylo vysíláno rozhlasem provolání vlády z Košic.
V noci z 8. a 9. května 1945 vstoupily SSSR armády do Prahy. Tím znemožněn útok a únik nacistické armády na západ. V této operaci
bylo zajato 859.000 německých vojáků. Z toho 60 generálů.
Opsala jsem zápisy z tehdejší kroniky alespoň o několika historicky důležitých a významných dnech, aby si čtenáři připomněli, že to
všechno nebylo jen tak –že válka a její důsledky jsou strašné! Lidé se však opět nepoučili a snad se nedá ani spočítat, kolik válek bylo a
právě je jen za těch uplynulých dvaasedmdesát let ! Válce se proto braňte všemi způsoby a prostředky !
Leonardo da Vinci: Válka je nejbestiálnějším šílenstvím .
Jak se slavil konec války v Ohnišťanech .
Když potom válečné běsnění ustalo, radost lidí ze svobody jakoby neznala mezí! Byly to opravdu důvody ke slavení. Lidé nevydrželi být
doma, shromažďovali se a nejčastěji u pošty! Seřadili se, někdo se postavil do čela s kytkou a šlo se k pomníku Padlých. Vedl to obyčejně
pan Antonín Trubač se státní vlajkou a provolával různá hesla, na příklad „Ať žije prezident Beneš“ a „Ať žije sto let!“. Bylo to všechno
radostné a podlehl tomu každý!
Pamatuji se, že takto jsme vedli z domova Františka Müllera , když se vrátil jako pilot z Anglie. Taky se pamatuji, jak jsme takto šli s
panem Ladislavem Šoltysem ze Starých Smrkovic, který přežil svůj pobyt v koncentračním táboře v Sachsenhausenu, kde byl zavřený.
Byla to vše velmi vypjatá vyprávění! Lidé poslouchali a nikdo ničím tyto chvíle nepřerušil! A také se pamatuji, že jedno takové shromáždění vedl pan starosta Hanuš k Smetanovým. Vešel tam a po chvíli vyšel s panem Smetanou a nesli bustu prezidenta T.G.Masaryka. Pan
Smetana ji po celou dobu války ukrýval u sebe doma. Bylo to velké hrdinství, protože za to by byla jistá smrt, kdyby ji tam Němci objevili!
– Kdysi za první republiky ji obec, za přispění Sokolů a Hasičů pořídila . Kampak asi tato památka zmizela? Bývala ve škole a měla tam
své místo!
Nevím, jakou měla materiálovou a uměleckou hodnotu, myslím si, že byla ulitá z bronzu.
Kdo a kam ji odklidil v pozdějších časech? Pamatuji se, že jednou se o tom vedla debata na obecním úřadu. Ale, jediný výsledek toho povídání byla jistota, že o jejím osudu nikdo neví. Škoda – takové věci by se nikdy neměly ztratit a hlavně by nikdy neměly být ukradeny!

V pondělí 15. 5. 2017 jsem v prostorách Karolina UK převzala Cenu učené
společnosti za vědecký přínos v kategorii středoškolský student. Setkání se
kromě oceněných vědců a studentů zúčastnily i další osobnosti politického a kulturního života –
např. soudobý místopředseda vlády pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek. Jsem si vědoma toho, že
bez podpory rodiny a přátel bych se nemohla intenzivně věnovat badatelské činnosti a získat tak toto
ocenění. Moc si vážím vaší přízně a tímto vám vyslovuji ten nejupřímnější dík. Zvláštní poděkování
pak patří mé rodině, a to za jejich takřka bezmeznou trpělivost.
Anička Sedláčková

Poděkování

Za náš Zpravodaj Aničce k jejímu úspěšnému bádání a
za Cenu učené společnosti za vědecký přínos upřimně
blahopřejeme! Jen doplním, že tentokrát její studium bylo věnováno tématu Z historie židovského osídlení v Jičíně v letech 1900 – 1948. Pořádá různé přednášky - jedna, na téma O židovském školství v Jičíně a okolí – se konala 17.května 2017. – Domnívám se, že historie vůbec – jako taková – Aničku zcela pohltila a bude velice zajímavé sledovat, kam se po absolvování Lepařova gymnázia v Jičíně s jejím mimořádným elánem a zájmem o historii zařadí
k dalšímu studiu! Každopádně – ji přejeme, aby ji její nadšení a píle neopustily! L. Štraufová

§

jeho novelizace
začne platit od
1.7.2017 .
1. Zaměstnavatel nebude smět přidělit zaměstnance na jinou práci bez jeho souhlasu.
2. Zpřesní se podmínky výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele.
3. Dovolená se nebude počítat ve dnech, ale –
spravedlivěji – v hodinách.
4. Dojde-li k hromadnému propouštění, musí zaměstnavatel,
který zaměstnává více než 300 zaměstnanců, nejdříve zpracovat tzv. sociální plán.
5. Novela má zaručit návrat po rodičovské dovolené na původní práci a pracoviště.
6. Bude zaveden pojem vrcholového řídícího zaměstnance,
který bude zaveden do zvláštní kategorie vedoucích pracovníků.
Dle Blesku zpracovala L.Š.

Zákoník práce

Kdykoliv se vracíme odněkud do Ohnišťan, vždy
mě naplňuje obdiv k onomu pohledu na severní obzor, kde se
tyčí panorama Kumburku,Tábora, Kozákova a dalších.
Zvlášť Kozákov je nezaměnitelný! Nedávno jsem četla o něm
zajímavé povídání.

Tajemné drahokamy ….

Kozákov býval a stále ještě je nazýván horou plnou vzácných
kamenů. Jejich nálezy zdobily ve své době korunovační klenoty i většinu kaplí – zámeckých včetně katedrály svatého
Víta a Svatováclavskou kapli. Z písemných pramenů je známo, že drahokamenová výzdoba vznikala na příkaz Karla
IV.. Odkud však vzácné kameny pocházely zůstávalo utajeno. Sám Karel IV. byl přesvědčen, že jsou z tehdy velmi známého naleziště u vrchu Kozákov. Také kronikář Václav Hájek z Libočan psal, že drahokamy jako ametyst, jaspis a další
pocházejí odtud. Později se přišlo na to, že tyto jaspisy mají
jinou barvu a strukturu než jaspisy na Kozákově. Hlavním
důkazem však je, že na Kozákově se nachází vzácný druh
jaspisu – heliotrop, ve středověku nejvzácnější z kamenů,
srovnatelný s nejvzácnějšími relikviemi. A ten ve výzdobě
kaple není! Způsob vytvoření oslňujícího lesku kamenů doposud není zcela znám. Téměř filigránská práce čekala řemeslníky při zasazování drahokamů do zdí kaple. Nejdřív se musela ze zdí odtesat třícentimetrová vrstva a utvořit tak zvaná
lůžka přesných tvarů dosazovaných polodrahokamů. Poté se
spáry zlatily. Lesku se snad docilovalo zvláštním řezáním a
broušením, zařízením podobným katru s vodním pohonem a
následně leštěním brusnou směsí.Odkud tedy drahokamy
pocházejí se podařilo vysvětlit až ve 20. století, kdy se zjistilo, že naleziště se nachází v Ciboušově u Klášterce nad Ohří.
z týdeníku Táborsko převzala L.Š
Na chvíli jsem ztratila řeč nad jednou
zprávou ze sdělovacích prostředků, ale pak
jsem začala hledat! Našla jsem článek
v novinách, objevila jsem a sledovala televizní
pořad Reportéři a teď o tom napíši hlavně pro
vás ostatní, kteří jste to také zachytili a také
si s tím nevíte rady !

A proč ne …….?

Bylo nám – zcela bez přípravy – sděleno, že
Tomáš G.Masaryk je vlastně někdo úplně jiný,
než jsme se učili v jeho životopisu ve škole. Že
je to levoboček císaře Franze Josefa! Císař,
prý, byl v době jeho zplození na soukromé návštěvě na jižní Moravě – a to už jsem napětím
nad tím, co se dozvím dál, sotva dýchala - a ono nic! Víc toho
už není! Pak všechna pátrání zastavil email Masarykovy
vnučky Charlotty Kotíkové z USA. Tato paní zablokovala
zkoumání DNA. Prý je to, dle jejího vyjádření, neuctivé
k Masarykovi i českému národu! Dost dobře nechápu, co je
na tom neuctivého – vždyť být synem císaře rozhodně není
tak nejhorší …!

To má skoro každý – my
tedy ano! Sledujeme je,
krmíme, fotografujeme a dokonce o nich píšeme různé poznámky. Sháníme o nich odbornou literaturu, díváme se na
televizní pořady o nich a někdy z nich úplně blbneme! Chráníme je, jak jen dovolují naše možnosti, hledáme pro ně různé
pochoutky a truchlíme nad jejich mrtvolkami. A kdo je vlastně
tím naším oblíbeným objektem? No, přeci ptáčci! Se zájmem
jsem si přečetla novinový článek paní z Janova u Hřenska.
Objevila na svém krmítku podivuhodného ptáčka, který vypadal a choval se jako sýkorka a nebyla to sýkorka. Požádala
o radu nebo posudek specialisty ze Správy Národního parku.
Ti vyslali své ornitology na místo výskytu a milý ptáček byl
prověřován ze všech možných stran a úhlů. Byl fotografován a
zkoumán, protože vzbudil naději, že by mohl patřit
k cizokrajnému ptačímu druhu. – Závěr byl však mnohem
prozaičtější! Ornitologové rozhodli, že je to přeci jenom sýkorka modřinka, ale vše na ní, co mělo být bílé a je černé, je
genovou mutací. No, nic – chvíli se nám zatřepalo srdce nadějí
na něco nového – třeba i převratného, ale i tak máme
z modřinky velkou radost! Dál krmíme naše vrabce, kosy, sýkorky a další druhy – jsou u nás vítáni! Jen ať dávají pozor na
kočky, kterých máme plný dvůr, jako by to byl kočkodrom –
naše není ani jedna a po těch našich ptačích kamarádech jsou
jako vzteklé. My je vyháníme, ale když vidím, jak v tlamičce
žvýkají ptačí křidélko, tak bych je snad nejraději taky zakousla……!

Máte taky svého koníčka?

Fantazii se meze nekladou

Zpracováno dle novinových zpráv Blesku.

Už dlouho se nepsalo v novinách o astronomii a nových objevech tolik jako nyní! A některé jsou natolik zajímavé, že se
s vámi o ně podělím. Hned loni v březnu mě zaujal článek
nazvaný „Slyšeli mimozemskou hudbu“. Po téměř 50 letech
konečně vyplouvá na povrch, co se odehrálo v kabině velícího
modulu Apolla 10. Jeho posádka prý z odvrácené strany Měsíce slyšela podivnou mimozemskou hudbu. Svědkem velké záhady na cestě k Měsíci se stali Thomas Stafford , John W.
Young
a astronaut československého původu
Eugene
A.Cernan. V květnu 1969 byli členy poslední pilotované mise
před Armstrongovým přistáním v měsíčním prachu. Když se
pohybovali kolem odvrácené strany Měsíce, zažili něco, co je
dost vykolejilo! V kabině jejich lodi začala znít hudba! Podivné zvuky jsou slyšet zcela zřetelně a téměř hodinu, experti už
dávno vyloučili, že by mohlo jít o signály ze Země nebo jejich
odrazy….. Další zajímavý článek byl publikován v květnu.
Jeho titulek zní „Našli 3 nové Země!“ Je to objev tohoto století? Astrologové tvrdí, že v souhvězdí Vodnáře možná existuje
život. Vědci vypátrali mimo naši sluneční soustavu tři planety
podobně velké jako Země, na nichž možná existuje život – a co
víc, jsou poměrně blízko. Pojmenovali je Trappist- 1d, Trappist
– 1b a Trappist – 1c. Planety byly pojmenovány podle dalekohledu, který se tak jmenuje a na objevení planet se kromě
Američanů podílejí i Belgičané. Třetí článek je rovněž z května
minulého roku „Co to sakra je“, se píše . Po zveřejnění snímků z NASA si lidé na celém světě lámou hlavu nad záhadnou
černou krychlí, která se objevila u Slunce. Naši astronomové
tvrdí, že se objekt neobjevuje poprvé a NASA černým čtverečkem na snímcích záměrně maskuje přítomnost UFO. Jiní zase
věří, že kolem Slunce létají mimozemské koráby větší než naše
Země.
A v těchto říjnových dnech byla vydána zpráva Evropskou
vesmírnou agenturou, že Evropská sonda Schiaparelli přistála na Marsu. Ale její padák nefungoval zrovna šetrně a signál
této sondy se dosud neozval. Není to však až tak důležité jako
to, že zároveň byla na oběžnou dráhu Marsu navedena družice
TGO a ta bude – ve výšce 400 km fungovat tak dlouho, aby
podala zprávy o výskytu plynů a o všem co souvisí s možností
života na Marsu.
Věřte nebo nevěřte …..! L.Š.

Jarní období jsme zahájili stejně jako většina lidí - jarním úklidem. Jak jsem již
avizoval v minulém čísle zpravodaje, tak se jednalo o svoz kupek klestí, které zbyly po skácených topolech podél Ohnišťanského potoka. Brigáda byla avizována na
neděli 9. dubna, kdy také proběhla. Vzhledem k tomu, že pan Šimurda zajistil před
brigádou nakladač, který většinu klestí svozil na jednu velkou hromadu, proběhl
nedělní úklid rychle. Naložily se a odvezly zbytky, na které byla technika krátká.
Spálení nakupeného klestí neproběhlo při brigádě, ale spojili jsme to s druhou jarní
akcí, kterou bylo pořádání pálení čarodějnic.
To se konalo, kdy jindy, než posledního dubna. O velký oheň bylo postaráno
pálením hromady klestí a větví, a na opékaní špekáčků se připravil jen malý táboráček. Zapálení obou ohňů předcházel průvod
„čarodějnic“, který začínal u Hasičského domu a vedl obcí na místní hřiště. Po příchodu vzplály ohně, shořely připravené figuríny čarodějnic a všichni se mohli oddávat zábavě. A že se akce těší velké oblibě lze poznat z velké návštěvnosti, potvrzené množstvím snězeného jídla – 13kg špekáčků, klobás a párků. O množství zkonzumovaného pití raději nemluvit.
Činnost se netočila pouze kolem zmíněných akcí, ale pustili jsme se i do úpravy naší techniky. Konkrétně do celkové rekonstrukce a úpravu staré boudy na zásahovou mašinu, aby se do ní mohlo uložit nové vybavení. Opravu bude potřebovat i naše
CASka – konkrétně přetěsnění motoru a oprava čerpadla. Na to už jsou naše síly a možnosti krátké, tak musíme opravu
svěřit do odborných rukou. Proběhnout by měla během letních prázdnin.
Koncem jara, ve středu 7.června, jsme prověřili akceschopnost naší
jednotky při „požáru“ staré jabloně u cesty mezi Ohnišťany a Paškou.
Po deváté hodině večerní se rozezněla siréna a členům výjezdové
jednotky přišla zpráva, že hoří strom za vesnicí. Naše jednotka vyrazila, na místě byla jako první a oheň uhasila. Poté ještě dorazily jednotky z Nového Bydžova a Smidar. Náš zásah byl dostatečný a dalších
jednotek by nebylo třeba, ale když je vyhlášen poplach, tak musí také
vyrazit k požáru. Oheň pravděpodobně vznikl tím, že se někdo pokoušel vypálit vosí či sršní hnízdo, případně úmyslně zapálil ztrouchnivělý kmen. A aby vlivem ohořelého vnitřku kmenu se strom na nikoho neskácel, tak ho Bydžováci pokáceli.
Z.Ch.

Hasiči

Asi před dvěmi měsíci přišel na obecní zasedání „hospodský“ Pavel Syřiště s požadavkem (a zároveň s nabídkou zajištění) na úpravu prostoru
za hospodou. Jednalo se o vydláždění plochy pro venkovní zahrádku, zatravnění
okolí, vybudování dětského pískoviště a úpravu oprýskané zdi po zbourané promítací kabině. Po několikrát změněném požadavku a plánu, jak má prostor za hospodou vypadat, rozhodlo zastupitelstvo na minulém zasedání, že akce bude provedena vlastními silami.

Zahrádka za hospodou

Organizačně bude vše zajišťovat obecní údržbář Ignác Šimurda. Koncem května
zajistil malý bagřík řízený Pavlem Mrákotou. S ním má obec zatím velmi dobré
zkušenosti. S tímto víceúčelovým bagříkem se zhruba urovnal terén, odstranily
se velké nerovnosti, odvezly se hromady stavební suti, vytáhly a odvezly nepotřebné betonové sloupky. Potom Ignác Šimurda zajistil míchačku, Haki lešení, přivezl
písek, cement a vápno. Následně se s přidavačem dali do práce. Prostříkli celou zeď
cementem. Nato už za pomocí
malty, rozbitých tašek a cihel

provedli hrubé srovnání zdi.V
pondělí 5.6.2017 přišli další
pomocníci. Martin Jeřábek pomohl se zaměřením výšky terénu, pak i s podáváním
malty. Ignácovi Šimurdovi přišel na pomoc s nahazováním Ondra Skokan. Pohled na jeho práci se zednickou lžící - to byl koncert. Zbytek zdi byl
během chvíle nahozen. Další brigáda se konala v pátek 16.6., a to usazování obrubníků. Je velice potěšitelné, že se sešlo hodně lidí (asi 11) a zapojili se všichni do práce. Na společné fotce chybí Marcela Jeřábková, Ondra Skokan a Dan Koželuh. Jak celá akce dopadla se dozvíte v příštím
čísle Zpravodaje.
Jan Bucek

19.ročník „Ohnišťanského pedálu“ = neuvěřitelné číslo. Je to opravdu neuvěřitelné, jakou dlouholetou tradici má tato cykloturistická akce, pořádaná Mateřskou školou v Ohnišťanech. Všem, kteří se podílejí na
organizaci této akce, bych chtěla z pozice ředitelky mateřské školy, velmi poděkovat. Všichni to totiž dělají ve
svém volném čase, a to pro lidi, pro účastníky, pro cyklisty, pro rodiny s dětmi, prostě pro všechny, kteří se chtějí bavit,
sportovat a něco prožít. V letošním roce se nám to opravdu povedlo. Bylo zapsaných krásných 101 účastníků. Kromě
místních, přijeli účastníci z blízkého i vzdálenějšího okolí. Dětské kolo, které se
již losovalo po desáté a jehož sponzorem je p. Luňák z cykloprodejny
v Hořicích vyhrál Sebík Hlavatý, který momentálně navštěvuje naši školku. Ostatní ceny zůstaly tentokrát také u našich bývalých školáčků / helmu – Péťa Končický, helmu –
Julinka Kleinová, cyklopumpičku – Ondra Šoltys a cyklotaštičku Esterka Deylová /. Každý účastník obdržel ještě malý dárek – stojánek ke kolu, který nám sponzorovala cykloprodejna Schaffer z Nového Bydžova. Finanční příspěvky jsme získali od p.Havla +p.Vavrince, V.M.Kovo s.r.o.,
Nová Paka /firma sídlí v družstvě Ohnišťany – stříkání korb/, p. Durrer, HC Net, Hořice, Obec
Ohnišťany, Nadační fond při Město Nový Bydžov. Výborný guláš nám uvařila pro všechny
účastníky naše paní kuchařka ze školky. Děkujeme také za otevřené občerstvení na hřišti, kterého se
tentokrát ujala paní Nyklová. Panu Čápovi děkujeme za ozvučení. Než se nadějeme, bude mít tato
akce jubileum, a to 20 let. Věříme, že se příští rok opět sejdeme na hřišti v Ohnišťanech a dorazí i
Ti, kterým to letos nevyšlo. Budeme se těšit.

Mateřská škola

Školní rok 2016/2017 nám ulétl, jak „vlaštovky do teplých krajin“ a již na
nás čekají krásné letní prázdniny. Než se na ně vydáme, vzpomeneme si na to, co
jsme ve školce od začátku jara prožili. Byla to „jarní velikonoční dílna“ pro rodiče
s dětmi, dvakrát jsme se vydali vlakem do Jiráskova divadla v Novém Bydžově,
zalétali jsme si jako „čarodějnice“, prošli jsme se „pohádkovým lesem“ v Prasku,
MDD jsme oslavili „jízdou na elektro-autíčkách“ na hřišti, zúčastnili jsme se
„Olympiády MŠ“ v Novém Bydžově. Velmi zajímavá byla i přednáška Mgr. Radky Drobné „Zdravá strava v MŠ s ochutnávkou“ pro rodiče. Prošli jsme projektem studentky Karolíny Kleinové z Ohnišťan „Zdravý úsměv“, kde se děti seznamovaly, jak správně pečovat o své zoubky.
Rozloučení s předškoláky nás ještě čeká. Letošní téma „Z pohádky do pohádky“ je spojeno i s pohádkou „Školička víly Pohádky“, kterou nám přijedou
zahrát herci z Pernštejna. Pasovat na školáky budeme letos Štěpánku Ernstovou ze St.Smrkovic a Sandru Hájkovou ze Šaplavy. Všem
čtenářům „Ohnišťanského zpravodaje“ přejeme krásné letní dny. Více se o nás můžete dozvědět na www.ohnistany.cz
Tučková Ilona řed.školy

Upozorňujeme, že uzávěrka příštího čísla bude 15. září 2017
Vydává Obecní úřad Ohnišťany. Zpracovali Štraufová L., Bucek J., další fotografie M. Košvanec ml., L. Čápová

