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Obecní noviny

Proč?

č. 3 září 2010

Od 1.9.2010 dochází ke změně autobusového
jízdního řádu:
Ohnišťany
7.11 hod.
Smidary
7.26 hod.
Nový Bydţov
7.35 hod.

Hromada
plastů
vysypaných
na návsi před prodejnou opravdu
není na pohled nic hezkého Je
zaráţející především to, ţe deset
kroků od plného kontejneru
na plast je druhý úplně prázdný.
Těch deset kroků stojí přece za to,
aby naše náves byla hezká
a odlišovala se tak od jiných
vesniček. Zkusili jste někdy spočítat, jak dlouho
pouţíváte kelímek od jogurtu, neţ ho vyhodíte
a kolikrát pouţijete igelitovou tašku, neţ skončí
v koši? Plast se v našem ţivotě objevuje čím dál častěji
a s ním i otázka co s ním po pouţití. 20kusů
dvoulitrových lahví váţí přibliţně 1 kg. A co se dá z 1
kg lahví vyrobit? Např. tři pěkná trička nebo fleesová
bunda i náplň do spacího pytle. To všechno moţná
víme, ale především musíme vědět, kam pouţitý plast
patří. I letos jsme podávali prostřednictvím okresního
úřadu ţádost o dotaci z Programu venkova. Většina
občanů ví, ţe jsme získali finanční prostředky
na restaurování sochy Sv. Jana Nepomuckého, která
v současné době probíhá velmi dobře, a práce jsou
pod stálou kontrolou. Na základě toho, ţe se snaţíme
v naší obci stále něco nejen zlepšovat, ale i pořádat
za coţ děkuji všem, kteří se neustále aktivně zapojují
(škoda, ţe jsou to pořád stejní lidé). Byli jsme také
vyzváni zapojit obec do soutěţe „Vesnice roku“. Tak
by byla moţnost získat další finanční prostředky. Je to
především na nás všech, zda jsme schopni konkurovat
v soutěţi i třeba větším vesnicím neţ je ta naše. Proto
chci všechny vás občany pozvat ke komunálním
volbám (15. -16. října 2010) a svojí účastí vyjádřit, ţe
nám není vzhled naší vesnice a ţivot v ní lhostejný.
Starosta naší vesnice Milan Pešta

Nový Bydţov
Smidary
Ohnišťany

12.20 hod.
12.31 hod.
12.42 hod.

--15.20 hod.
15.32 hod.

Pranostiky na září.
1.9. Jaké počasí o Jiljím panuje, takové celý měsíc
se ukazuje.
Jiljí jasný – podzim krásný.
Prší-li na svatého Jiljí, budou otavy shnilý.
8.9. Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové
potrvá čtyři neděle.
14.9. Po svatém Kříţi podzim se blíţí.
15.9. Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychleji
poklesne.
16.9. Svatá Ludmila deštěm obmyla.
21.9.Pohoda o svatém Matouši čtyři týdny se neruší.
Je-li na svatého Matouše pěkný den, mají vinaři
naději na dobrou sklizeň.
Po svatém Matouši čepici na uši.
26.9. Na svatého Cypriána chladno bývá často zrána.
28.9. Přijde Václav – kamna připrav. Svatý Václav
víno chrání, po něm bude vinobraní.
Na svatého Václava bývá bláta záplava.
29.9. Kdyţ mrazy časně před svatým Michalem
přicházejí, tedy se po svatém Matěji zdlouha zase
navracejí.
30.9.Na svatého Jeronýma, stěhuje se k nám uţ zima.
Vážení,
Vás, které zajímá historie Ohnišťan, upozorňuji, ţe je
pro Vás připravena druhá kniha s názvem –
Ohnišťáci a Ohnišťany. Spolu s první – Historie
popisných čísel v Ohnišťanech – si ji můţete půjčit
v Obecní knihovně nebo přímo u mne.
Lidmila Štraufová

Obecní úřad Ohnišťany sděluje, ţe Veřejná zasedání
obecního zastupitelstva se konala:
31. zasedání
23.6.2010
32. zasedání
21.7.2010
Na kaţdé zasedání jsou občané zváni místním
rozhlasem.Obecní zastupitelstvo uvítá kaţdého, kdo se
tohoto zasedání zúčastní! Zápisy všech zasedání
najdete na www.ohnistany.cz

OZNÁMENÍ
MUDr.Víšek - Zdravotní středisko Skřivany
od 6. září do 12. Září 2010 NEORDINUJE
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Společenská rubrika.
Obecní úřad tímto rád uvítá do ţivota nové občánky naší obce. Jsou to:
Sofie Vlasáková - 5. června 2010 - Ohnišťany č.p. 104
Aneta Půlpánová – 14. července 2010 - Ohnišťany č.p. 13
Obecní úřad přeje svým občanům k jejich ţivotnímu výročí všechno nejlepší!
V měsíci červenci oslavila své 70. narozeniny
paní Hana Rosůlková č.p. 74,
svých 90 let oslavil pan Jaroslav Kunt č.p.90,
v měsíci srpnu slavila svých 86 let paní Alena
Kuntová č.p.150.
Hodně zdraví Vám všem, milí
oslavenci!
Dne 16.května 2010 došlo také, bohuţel, k rozloučení poslednímu s panem
Josefem Hiršlem z č.p.26

Obecní úřad Ohnišťany přeje všem
dětem z naší obce, aby dne 1. září
vykročily do nového školního roku
šťastnou pravou nohou a aby byly
ve škole úspěšné. A i kdyţ se vám,
milé děti, někdy něco nezdaří,
nevěšte hlavu, zkuste to znovu a
uvidíte, ţe to půjde! Šťastnou
cestu, milí školáci!
První třída lelelle,
druhá třída andělé,
třetí třída srnci,
nesú vrabce v hrnci
(Z Valašska)

Mateřská škola.
Letní období je v naší Mateřské škole ve znamení prázdnin a příprav
na nový školní rok 2010-2011. Neuškodí ale malé ohlédnutí za tím,
jak jsme proţily závěr uplynulého školního roku. Měsíc červen je
vţdy plný různých akcí a výletů a i kdyţ počasí nám zpočátku moc
nepřálo, proţily jsme na závěr školního roku hezké společné chvíle.
Náročná byla příprava jiţ 12. ročníku „Ohnišťanského pedálu“. Této
cykloturistické akce se k naší radosti zúčastnilo téměř 90 cyklistů,
z nichţ někteří jezdí pravidelně kaţdý rok, a my budeme rádi, kdyţ
nám zachovají svou přízeň a příště vezmou své přátelé a známé.
Děkujeme touto cestou TJ Ohnišťany, která nám pravidelně poskytuje
útočiště na místním fotbalovém hřišti i s celým zázemím, včetně občerstvení. Podařilo se nám také dodatečně oslavit
Mezinárodní den dětí jiţ tradičním „tajným výletem“ do Měníka. Paní ředitelka přichystala pro děti „Cestu
za pokladem“, která nás zavedla na krásné místo k rybníku uprostřed měnického lesa Boru a samozřejmě nechyběla
jiţ tradiční návštěva místního hřebčína spojená s projíţďkou na koni. O tom, ţe se dětem na výletě líbilo, svědčí i to,
ţe uţ při návratu zjišťovaly, zda se za koníčky pojedeme opět brzy podívat. Poslední tečkou bylo kaţdoroční
„Rozloučení se školáky“ Letos na téma „Pojďte s námi do cirkusu“. Byly jsme mile překvapeny, jak si rodiče
a v tomto případě určitě hlavně maminky s tímto problémem poradily. Mateřská škola se pro tento den proměnila
v cirkusovou manéţ se spoustou klaunů, kouzelnic a kouzelníků, krotitelů a zvířátek a ještě dalších postaviček, které
k cirkusu patří.
Dopoledne prošel cirkusový průvod po vesnici a po odpoledním odpočinku jsme jiţ netrpělivě čekaly, aţ se na školní
zahradě sejdou rodiče i pozvaní hosté a děti budou moci předvést svoje krátké vystoupení, které si pro tento den
nacvičily. Následovalo rozloučení s našimi školáky – do první třídy odchází Honzík Šťastný a Sára Kárová, oba jsou
ze Starých Smrkovic a oba tedy budou navštěvovat ZŠ Chomutice.
Pak uţ nic nebránilo tomu, aby si děti při volné zábavě vyzkoušely různé soutěţe a za svoji snahu byly odměněny
sladkostmi. Kdo chtěl, mohl si na připraveném ohništi opéci párek a posedět v pěkném prostředí naší nově
zrekonstruované školní zahrady. Potěšilo nás, ţe se s dětmi přijela rozloučit také ţákyně 3. ročníku Střední
pedagogické školy v Nové Pace, Věra Sýkorová, která byla v naší mateřské škole v měsíci květnu a červnu čtyři týdny
na „souvislé pedagogické praxi“ a vytvořila si za tu dobu k dětem velice pěkný vztah. Jen tak na okraj – kdyby vám
její příjmení někoho připomínalo, doufám, ţe mohu prozradit, ţe Věrka je vnučkou paní Sýkorové, kterou si mnozí
z nás pamatujeme, jako dlouholetou „paní poštmistrovou“ v Ohnišťanech.
Protoţe čas „letí“ opravdu rychle, v této chvíli jsou uţ prázdniny za námi a my Vás budeme rády informovat o tom,
jak jsme zahájili ten nový školní rok 2010 – 2011.
Jana Štanclová, učitelka
Zahrádkářský tip.
Jak pěstovat krokusy v květináči, jak mají přezimovat a jak je zalévat? Crocus neboli šafrán se pěstuje v několika
druzích neboli skupinách. Ty, které kvetou na podzim, se sází v červenci, ty které kvetou brzy zjara, sázíme v září aţ
říjnu. Nejznámější odrůdy kvetou v měsíci březnu a dubnu. Sází se na záhony, skalky anebo i do trávníku vţdy
ve skupinách. Kdyţ je chceme pěstovat v květináči, musíme si uvědomit, ţe jejich květ netrvá dlouho. Po zataţení
květináč uloţíme na místo, kde je částečné světlo, nebo cibulky vyjmeme, ponecháme je zabalené na suchém místě
a pak je v určenou dobu zasadíme. Vzhledem k tomu, ţe v květináči mají malý prostor k rozmnoţování, musíme je
během květu dvakrát aţ třikrát týdně mírně zalít.
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Plinius:Poněvadţ nám není dopřáno
dlouhého ţití zanechejme něco
po sobě jako svědectví, ţe jsme ţili ….
Co bylo tenkrát …?
Z obecní kroniky, kde je dále mimo jiné zapsáno:
Rok 1916 – 1917: Útrapy 1. světové války pokračovaly. Zásobování obyvatel bylo čím dál víc ohroţeno. Na frontách
umírali lidé.
Rok 1918: Dne 28. října 1918 byla uznána práva Čechoslováků na samostatný stát.
Válka po čtyřech létech skončila.
Rok 1919: Dne 4. srpna 1919 vypukl poţár na Dolením konci ve stodole č.p.23, který se rychle rozšířil na obě strany.
Za oběť mu padly 4 domy – č.p. 21, 22, 23 a 25, dále 6 stodol u č.p. 21, 22, 23, 24, 25 a 76. Celková škoda byla
značná a nebylo moţné ji odhadnout. Na konci října napadlo mnoho sněhu „na zelený list“, na polích zapadly
brambory, řepa, čekanka a nejhůře bylo v lesích a zahradách. Ovocné stromy zatíţené ovocem nesnesly zátěţ sněhu
a lámaly se.
Rok 1920: Dne 27. května 1920 konala se volba prezidenta podle ústavy v poslanecké sněmovně. Zvolen byl T. G.
Masaryk. V obci vyšel návrh na sloučení obou obcí Ohnišťany.
Dne 13. května byla zaloţena obecní knihovna.
Dne 29. září – o posvícenské zábavě – byla uraţena hlava vojína na pomníku Padlých.
Rok 1921: Brzy na jaře byla uraţena hlava soše sv. Jana Nepomuckého na návsi. V roce
1925 při čištění rybníčku se hlava našla.
Rok 1924: Byla provedena stavba záchodů u školy nákladem 36.674 Kč. Stavbu místní školská rada zadala Jindřichu
Bezvodovi z Ostroměře.
Rok 1925: První dny měsíce ledna dostala obec vyrozumění, ţe jí z parcelace byl přidělen les Hořeník ve výměře
45,32 ha i s třešňovkou, dále budova č.p.108 se šesti místnostmi a 4 ha drobných pozemků rozptýlených, jako cesty,
příkopy, vodoteče a podobně. Tento příděl se musí zaplatit výpůjčkou 70.000 Kč a ta musí být v 10 letech splacena.

Hasiči
Co se událo u hasičů za minulé období? Budu navazovat na zprávu z minulého vydání, kde
jsem skončil u pořádání pálení čarodějnic na místním hřišti. Jiţ o víkendu, který následoval hned
po pálení čarodějnic, byla svolána brigáda na úklid okolí hasičského domu, především vyčistění
obrubníků a cest. Tento úklid se provádí kaţdoročně, aby se zkulturnilo okolí hasičského domu.
Následující víkend v sobotu 8. května se konal slavnostní průvod k 65. výročí osvobození a uctění
památky obětem 2. světové války. Průvod začínal
před lípou Svobody u autobusové zastávky a byl
veden členy hasičského sboru. V čele průvodu šel vlajkonoš se
slavnostní historickou vlajkou místních hasičů a členky sboru
s kyticí. Průvod vedl k památníku věnovanému obětem světových
válek. Poloţením kytice za pozoru nastoupené jednotky, projevem
starosty obce pana Pešty a státní hymnou byla uctěna památka.
Nutno podotknout, ţe počasí nám přálo a průvodu se zúčastnilo
mnoho členů v uniformách a ostatních obyvatel obce a okolí, a proto
si myslím, ţe to byla pěkná a důstojná akce k 65. výročí osvobození
a uctění památky obětem války. Krásné fotky z této akce jsou
k vidění na internetových stránkách obce. Dne 22. května se konala
brigáda, při které se uklízelo v hasičském domě. Po několikaletém
zanedbání pořádného úklidu, především oken, dalo dost práce, aby
to prokouklo a proto děkuji všem členům, kteří se do úklidu zapojili.
Týden na to se konala hasičská soutěţ ve Smidarech. Soutěţe se zúčastnil jak tým muţů tak ţen. Vzhledem ke
špatnému terénu se zrušila štafeta a běţelo se na dva poţární útoky a počítal se čas lepšího z nich. Tým ţen měl
v obou případech smůlu. Při prvním se nepodařilo nasát vodu a při druhém byl diskvalifikován pro pouţití
„nedovolené“ hadice. Ţeny tedy skončily celkově na posledním místě, ale pohár si přivezly, protoţe v okrsku byly
třetí. Z okrsku se totiţ daly dohromady pouze 3 týmy ţen – dva smidarské a jeden náš. Tým muţů dopadl lépe.
S časem 23:68 skončil druhý, hned za týmem Smidar a celkově z 11 muţstev pátý, coţ byl úspěch, protoţe zde byla
druţstva, která jezdí pravidelně na soutěţe a jsou lépe technicky vybavená. Poslední akcí v uplynulém období
z pohledu hasičů bylo čistění poţární nádrţe. To probíhalo navečer ve dvou dnech. Nejprve se 29. června odstraňovala
tráva a čistily okolní betonové plochy kolem nádrţe. Druhý den, 30. června, se vypustila a vyčistila samotná nádrţ.
Byl jsem zklamán malou účastí členů sboru na této brigádě na to, kolik je aktivních členů. A na druhou stranu bych
chtěl poděkovat mládeţi a dětem, které aktivně pomáhaly po oba dva dny.
Ing.Zdeněk Chalupa
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Co věděly naše babičky a co jsme my zapomněly.
Z knihy rad pro všechny příleţitosti spisovatelky Heleny Vrábkové - Brejchové.
Citron.
Jeden z nejlepších přírodních prostředků uţívaných k detoxikaci organismu. Mým ranním rituálem je vypít nalačno
sklenici vody se šťávou z poloviny citronu. Nejenţe do sebe dostanu po noci vodu a tolik potřebný vitamín C, ale
tímto jednoduchým opatřením povzbudím k činnosti ledviny a játra, coţ je prima start do nového dne. A navíc mi to
chutná. Pouţívám pouze duţinu plodu, na slupky s chutí zapomínám. Zapomeňte také. Ani sebelepší umytí citronu či
pomeranče nezbaví jejich slupku chemických látek, kterými jsou konzervovány. Máte-li pouţít citronovou kůru
do pečiva či různých jídel, kupte si v obchodě sušenou kůru, která je pro tyto účely speciálně vyrobena a zcela
přírodní.
Kolečka citronu pomáhají účinně od bolesti. Přiloţíme prostě kolečko tam, kde nás něco bolí. Na spánky či čelo při
bolesti hlavy, na loket, kotník či více koleček i na břicho. Máte-li rádi maso a to zejména hovězí, měli byste mít citron
na jídelníčku denně. Táhne totiţ z těla močovinu a na dnu přece vy nechcete ani pomyslet, ţe? Tak skočte do lednice
a dejte si citron.
Čočka.
Hrách a kroupy, to je hloupý, říkaly jsme jako děti ve školní jídelně, kdyţ na nás kuchařky přichystaly útok v podobě
těchto neoblíbených poţivatin. Zvláštní, kdyţ byla čočka, protesty se nekonaly. Proč taky? Nejen ţe je to výborná
luštěnina, mnohem méně agresivní k našim útrobám neţ hrách, ale především obsahuje nezanedbatelné mnoţství
kyseliny křemičité. Pokud vám často teče krev z nosu, máte křehké nehty nebo vám padají vlasy, můţete myslet
i na to, ţe trpíte nedostatkem této kyseliny. Cpěte se čočkou a pijte kopřivový čaj. Uvidíte, ţe se to srovná. Na Nový
rok si uvařte čočku. Budou se vás celý rok drţet peníze.
Divizna.
Uţ v základu slova je div. Ano, popíjejte diviznu a budete se opravdu divit, jak vám její uţívání báječně usnadní
odkašlávání. Takový diviznový čajíček slazený medem s pár kapkami citronu navíc není vůbec špatný. Však ony
včeličky dobře vědí, proč tak rády mlsají nektar právě z divizny.
Záhadná,tajuplná,kouzelná …
Jde o rostlinu symbolickou, kouzelnou,tajuplnou. Její název je rozmarýna lékařská. Ve starověkém Řecku se jí věnčily
sochy bohů a stala se ochrannou rostlinou domácností proti zlým mocem. Jako symbolická rostlina provázela
rozloučení se ţivotem a na druhou stranu ji nosili svatebčané podobně jako myrthu. Byla vţdy
ctěná jako rostlina léčivá a mimořádně účinná. Je typickou rostlinou pro pobřeţní svahy hor kolem
Středozemního moře a v dalších jiţních zemích. Podle staré legendy, kdyţ Svatá rodina na útěku
před Herodesem odpočívala, přehodila Panna Maria svůj modrý plášť přes květ této rostliny. Její
původně bílé květy se změnily a od té doby kvete modře. Byla kdysi nazývána růţí moře. U nás se
pěstuje v hrnkových kulturách, které je nutno chránit v zimě přenesením do chladného místa. Její
uţití je rozmanité, její silice se přidávají do parfémů, v kuchyni má svůj význam jako koření,
přidává se do likérů, koupele s přídavkem této byliny působí povzbudivě, zlepšují krevní oběh
a osvěţují. Léčí exémy a jiné koţní choroby. Její dezinfikující vlastnosti jsou prokázané. Vnitřně se
s ní léčí zaţívací potíţe, zlepšuje vylučování ţluči, mírní ţlučníkové koliky a odstraňuje nadýmání.
Čaj z této byliny je dobrým prostředkem pro dezinfekci močových cest a má také výrazný vliv
na nervovou soustavu.
www.zdraví-vitaminy-doplňky.cz.
Ohnišťanský fotbal ve vzpomínkách
Pavla Šperka.
V roce třicátého výročí ohnišťanské kopané
se stalo uţ dobrým zvykem, ţe si
z dobových referátů trochu oprašujeme
vzpomínky na doby minulé. V předchozím
čísle Zpravodaje jsme se věnovali sezóně
roku 1985 – 86 a byli ke hře a umístění
našich muţů v tabulce velmi kritičtí. Dnes
bude povídání optimističtější – v sezóně
následující – 1986-87 – jsme měli bilanci 8
výher,3 remízy a 7 proher, coţ při tehdejším
bodovém systému znamenalo 19 bodů, skóre
34:27 a 5. místo v tabulce.
zleva stojící: trenér Šoltys L., Šperk Pavel, Picek Pavel, Pour Jiří, Píša Bohumil,
Kumaj,Šmejc, Kloz, Purma Ladislav
sedící: Pastorek, Syřiště M., Náhůnek Miloš, Šimsa, Gernat J.,Matějka M., Žalman M.
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Start byl přímo raketový – byli jsme štikou
soutěţe a po 6. kole se vyhřívali na 2. místě. Jak
jsme se z referátů dočetli, soupeře jsme vyváděli
z míry na tehdejší dobu moderním rozestavěním
4-4-2. Tak byl trenér Láďa Šoltys progresivní!
Ne vţdy se dařilo dle představ, tak např. bylo
psáno, ţe „Matějka vymetl pavučinu, ale ne
vlastní šibenici“, coţ jak všichni víte, znamenalo
krásný vlastní gól. Bylo to v zápase s Kobylicemi
– 1:2-, ve kterém se proti nabitému soupeři krčilo
jen 8 našich vyplašených hráčů, čekajících
pohromu. Teprve v 15 minutě utkání dorazili zbylí
3 hráči a tak nás konečně bylo 11. Uţ tehdy bylo
hráčů málo. V některých referátech se o technické
zleva stojící: Žalman, Šulc Josef, Žalman M., Šperk Pavel, Píša Bohumil, vyspělosti našich borců dočteme, ţe šidili heslem
Pour Jiří, Gernat J., Šmejc. Sedící: Náhůnek Miloš, Kumaj, Hnízdo Z., „kopni, jak umíš“, coţ někdy bylo ku prospěchu –
Matějka, Šoltys, Fichtner A., Bačo Aleš. Vpředu: Syřiště, Pastorek
to kdyţ se bránil dobrý výsledek – ale k převaze
nad soupeřem to tedy nevedlo. Přesto jsme se proti roku minulému opravdu zlepšili a často si vyslouţili od našich
věrných fanoušků, kterých se zpravidla scházelo kolem 50, potlesk na otevřené scéně a nadšené volání „ať ţije
Ruchadlo“. Porazili jsme mimo jiné i rivaly z Červeněvsi, Kobylic i Prasku a i v zápasech venku zanechávali
na hřištích soupeře příznivý dojem. Dokonce jsme deklasovali muţstvo Kunčic na jeho půdě 5:0 a to bylo hodno
obdivu. Výbornou sezónu měli především Havelka, Hnízdo a Hlavatý, ale i ostatní je dobře doplňovali a dalo se na to
koukat.
Ovšem, kapitolou bylo utkání v Prasku – 1: - , na které se vzpomíná dodnes.
V tom zápase se schylovalo k nepřístojnostem celý 2. poločas, padlo několik ţlutých karet
za řečnění. Pak však domácí útočník běţel sám na naši branku, stihal ho obránce Šperk, a kdyţ
zjistil, ţe je zle, poslal ho faulem zezadu s přehledem k zemi. Překvapivě dostal „jen“ ţlutou
kartu, coţ byl signál k hrubostem, které vycházely od jiţ hodně opivněných domácích
fanoušků a funkcionářů. Faulovaný domácí útočník si vybil vztek na nevinném gólmanovi
Šulcovi, jemuţ uštědřil ránu pěstí do dutiny ústní. Šulc utrpěl trţnou ránu a jala se ho bránit
i jeho manţelka v roli diváka. Nastala všeobecná vřava a zápas pokračoval aţ za delší dobu.
Bohuţel pro nás domácí v závěru vyrovnali na 1:1, ale zase se fanoušci i hráči uklidnili a my
mohli bez újmy na zdraví odjet domů.
Výborně vyšla sezóna ţákům, ti postoupili do okresního přeboru – 13 x vyhráli, 1 x prohráli, Šperk Pavel
měli 26 bodů a skóre 66:9 ! Nejlepším střelcem byl Lachman z Ostroměře, M. Kmínek a Petr
Šoltys – dali 7 branek a tak jsme o budoucnost fotbalu v obci nemuseli mít obavy.
Opět budou volby ….!
Přesto, ţe je teprve září, připomeneme všem našim čtenářům, ţe 15. a 16. Října tohoto roku se budou konat volby
do senátu a do místních zastupitelstev. Měli bychom se jich všichni zúčastnit a projevit tak svou důvěru v ty, kteří
za nás budou v příštím volebním období rozhodovat.
A na ty zvolené jsem myslila, kdyţ jsem v novinách četla slova Jana Masaryka, která jeden čtenář tam napsal. No,
řekněte sami, ţe by ti zvolení měli takto uvaţovat! Snad by se nám pak dobře ţilo nejen v naší obci a zemi, ale
na celém světě!
„Věřím tomu, ţe nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý. Jeden je krásný a druhý poďobaný
od neštovic. Ale všem nám je zima, kdyţ je venku mráz a všichni se potíme, kdyţ praţí slunce. Všichni musíme
dýchat, abychom se neudusili, a všechny nás nakonec odvezou na hřbitov. Pro tohle nesmíme jeden z druhého dělat
otroka. Pro tohle, ať jeho táta byl prezident nebo dráteník, musí mít stejnou příleţitost ţít plný ţivot. Nikdo si nesmí
myslet, ţe je něco víc neţ ten druhý. Moţná ţe toho má víc v makovici, nosí lepší košili, má větší svaly. Ale tohle
všechno ho zavazuje, aby udělal tím víc pro ty s menšími svaly a horší košilí. Jenţe, tomu můţe rozumět jenom ten,
kdo má rád lidi. Mít rád lidi, milovat lidi, to je celé tajemství a jediný recept na štěstí. To platí pro mě, pro vás, pro
celý svět.“
Lidmila Štraufová
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OHNIŠŤANSKÝ FOTBAL -Hodnocení sezóny 2009/2010 – Postup
Do ročníku 2009/2010 jsme vstupovali s tím, ţe bychom rádi atakovali přední příčky, ale postavení
v tabulce po podzimu 2009 předčilo naše očekávání. Po polovině soutěţe jsme figurovali na prvním
místě s bilancí 9 vítězství, 4 remízy a ţádná poráţka. Náskok před druhým Převýšovem jsme měli 4
body a věděli jsme, ţe nás čeká velice náročné a dramatické jaro (coţ se potvrdilo ještě větší míře,
neţ jsme vůbec tušili). Zimní příprava proběhla v podobném duchu jako předchozí ročníky - tréninky
v hale a Novobydţovská zimní liga na umělé trávě.
Do jární části jsme odstartovali s vědomím, ţe o první místo se popereme s týmy, jako
jsou Převýšov, Syrovátka, Libčany a Boharyně. Mrzet nás mohou poráţky od Boharyně a Krátonoh,
kde nebyly bodové zisky nereálné. Díky těmto našim zaváháním a bodovým příspěvkům našich
pronásledovatelů dostala soutěţ opět napínavý náboj. A dramatický závěr potvrdil vyrovnanost
soutěţe a detektivka psaná jakoby perem Agathy Christie vyvrcholila závěrečnými zápasy – velice
důleţitá domácí výhra nad Syrovátkou, která přibrzdila našeho soka ve stíhání, dále vybojované 3
body s Libčany (bez 4 hráčů základní sestavy). Po té následovala remíza v Převýšově, kde byl zápas
jako na houpačce a výhra mohla připadnout na obě strany. Vše vyvrcholilo potřebnou remízou
v domácím zápase proti Stěţerům (nakonec se ukázalo, ţe i s prohrou bychom postoupili). Oslavy
postupu do III. třídy tak nakonec mohly propuknout a domácí kapitán Václav Vrba mohl převzít
pohár za 1.místo.
Poděkování patří všem hráčům, kteří se podíleli na této úspěšné sezóně a kteří prokázali svou
příkladnou bojovnost v důleţitých zápasech a také celému realizačnímu týmu v čele s trenérem
Milanem Vlasatým. Svoji roli kanonýra potvrdil Pavel Šoltys - s 39 góly, opět s přehledem nejlepší
střelec soutěţe. Základním stavebním kamenem úspěchu byla spolehlivost brankáře Miroslava
Šoltyse, na kterém jsme díky výkonům ostatních hráčů vybudovali tým, který dosáhl na postupovou
metu. Dále bychom rádi poděkovali našim fanouškům za podporu v celé sezóně a zejména v jejím
hektickém závěru, webmasterovi L. Šoltysovi, který nás vzorně provázel celou sezónu na našich
nových internetových stránkách a našim sponzorům, bez kterých bychom neměli k naší činnosti
takové podmínky.
Poslední sehraná mistrovská utkání:
Konečná tabulka IV.třídy, skupiny B, sezóna
Prasek B-Ohnišťany 1:2 Pavel Šoltys 2x
2009/2010:
Ohnišťany-Libčany B 2:1 O.Koubek, Šulc
1. Ohnišťany
24 16 6 2 67:32 54
Převýšov B-Ohnišťany 4:4 Pavel Šoltys 2x,
2.
Převýšov
B
24 16 3 5 84:45 51
Šulc, O.Koubek
3.
Syrovátka
24 15 3 6 53:32 48
Ohnišťany-Stěžery B 2:2 Šulc, O.Koubek
4. Boharyně
24 12 5 7 48:24 41
5. Libčany B
24 13 2 9 53:38 41
6. Kratonohy B
24 10 6 8 54:37 36
7. Roudnice B
24 10 2 12 59:54 32
8. Lužec
24 9 1 14 42:71 28
9. Stěžery B
24 7 4 13 45:60 25
10. Myštěves B
24 6 6 12 33:53 24
11. Prasek B
24 7 3 14 35:74 24
12. Probluz B
24 6 3 15 33:62 21
13. Lovčice B
24 6 2 16 39:63 20

Turnaj v malé kopané:

Dne 26.6. 2010 proběhl na našem hřišti jiţ
tradiční turnaj v malé kopané za účasti třinácti týmů, rozdělených do tří skupin.
Tento turnaj byl poprvé obohacen také mezinárodní účastí, kdy se u nás
představili hráči z Polska, kteří spolu s ohnišťanskými hráči získali 4. místo. Po
základních skupinách následovala vyřazovací část, z níţ vzešla finálová dvojice
Spejbl Team a Drink Team. Tyto dva týmy si to rozdaly v dramatické bitvě, na
jejímţ konci byl šťastnější hráči Drink Teamu.
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Celkové pořadí:
1.Drink Team
2.Spejbl Team
3.Eva a Vašek
4.Lacnea

Turnaj starých gard:
V sobotu 3.7.2010 se na našem hřišti konal turnaj starých gard. Tentokrát se přihlásilo 7 týmů, které byly
rozlosovány do dvou skupin. Ve skupině A se potkaly muţstva Ohnišťan, Červeněvse, Studence a Skřivan.
Ve skupině B se mezi sebou
utkaly týmy Městce Králové,
Dobřenic a Chlumce n. Cidlinou.
Po základních skupinách následovaly zápasy o umístění a z nich
vzešlo konečné pořadí turnaje,
které mělo tuto podobu:
1.Dobřenice
2.Skřivany
3.Městec Králové
4.Studenec
5.Červeněves
6.Chlumec n./C
7.Ohnišťany
Oslavy 30 let fotbalu v Ohnišťanech:
V sobotu 7. srpna proběhly na našem hřišti spojené oslavy 30 let trvání fotbalu v naší obci a poutě. Oslavy
otevřel zápas ţáků do 12 let mezi domácím výběrem a hosty z Červeněvse (utkání řídil rozhodčí Michal Bezvoda).
Domácí se do svých protivníků pustili s vervou a oslavy rozjeli ve velkém stylu, kdyţ zvítězili 9:0. V domácím
týmu nastoupili tito hráči: Bydţovský, Hlavatý, Vrba, Šoltysové, Vysuček, Vrbová, Kleinová.
Ve druhém zápase dne nastoupil domácí „A“ tým proti Internacionálům reprezentace.Tento zápas byl vrcholem
oslav a domácí v něm po krásném fotbalovém výkonu obou muţstev podlehli svému fotbalově zdatnějšímu soupeři
jen těsně 9:2. V utkání bylo vidět plno krásných gólů i fotbalových akcí.Hrálo se 2x 35 min. Poločas skončil 4:0.
Utkání s přehledem řídil bývalý prvoligový rozhodčí Libor Novák s asistenty Milanem Vlasatým a Jiřím Syřištěm.
Za domácí vstřelili branky P.Šoltys a Šulc. Za hosty se o branky podělili Fiala 3x, Černý 2x, Příloţný, Mičinec,
Jarolím, Štambacher.V domácím týmu se hokejově vystřídali všichni hráči „A“ týmu. V dresu reprezentace se
představili: Jan Fiala, Karel Jarolím, Jiří Kabyl, Tibor Mičinec, Miroslav Mlejnek, Miroslav Příloţný, Petr Rada,
Václav Samek, František Štambacher, Petr Vrabec, Pavel Černý a Jiří Bobok.

V závěrečném utkání dne ještě poměřila síly domácí stará garda se starou gardou Městce Králové. V domácím
dresu nastoupilo mnoho hráčů z naší dlouhé historie (Náhůnek, Píša, Havelka, Futera, Matějka, Šperk, Hlavatý
Ladislav, Petr a Marcel, Plch, Huml a další výborní hráči.) Zápas skončil výhrou hostů (0:3),ale to při oslavách
nebylo to nejdůleţitější. Všichni zúčastnění se fotbalem bavili a oslavy se povedly tak, jak si to všichni přáli.
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V průběhu pouťového odpoledne vystoupili hořičtí
muţoreti – ATRrosa, kteří si svými tanečními kreacemi
získali sympatie všech diváků a byli téţ ozdobou
sobotního programu. Závěrem bychom rádi poděkovali
všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci oslav
a oceňujeme pomoc jak členů, tak i nečlenů TJ, kteří
přispěli ke zdárnému průběhu oslav. I přes velkou
nepřízeň počasí dorazilo hodně diváků, kteří mohli
sledovat fotbalová esa reprezentační a ohnišťanské
kopané.
Ke všem zápasům i závěrečné pouťové zábavě najdete
spoustu fotografií na našem webu: www.tjohnistany.tode.cz v sekci fotogalerie. Naleznete zde téţ zajímavé
rozhovory s internacionály (Jarolím, Fiala, Rada, Černý, Mlejnek, Mičinec – vše téţ v autentické audio podobě)
a samozřejmě průběţné reportáţe z odehraných mistrovských utkání, pohled do historie dle kronikáře Pavla Šperka
a další zajímavé informace o klubovém dění.
III.třída – vstup do sezóny 2010/2011
Po krátké letní přestávce byl zahájen nový ročník III.třídy, kde věříme, ţe se jako nováček vyhneme sestupovým
starostem a budeme hrát atraktivní kopanou pro naše fanoušky. Do podzimní části jsme získali 3 nové akvizice,
které rozšíří náš hráčský kádr a budou jisté vítanou posilou našeho týmu. Jedná se o přestup Martina Sehnala
ze Rtyně a dále jsme získali na přestup Jaroslava Novotného ze sousedních Chomutic a hostování Ondřeje Koubka
z Chomutic bylo proměněno v přestup.
První utkání nové sezóny:
Ohnišťany - Sendraţice
Malšova Lhota – Ohnišťany
Ohnišťany - Skřivany
Kobylice B – Ohnišťany

2-3 (2-1)
2-1 (0-1)
4-1 (1-0)
3-2 (2-1)

O.Koubek, Matějka
Šulc
Pavel Šoltys, Matějka, Šulc, O.Koubek
Pavel Šoltys, Šulc

Zdroj: web TJ Ohnišťany, Ing. Jiří Kmínek MBA, Ladislav Šoltys
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Ti jsou taky naši:
Mgr. Petr Vysuček .
Kdo to je a co dělá? Je odborným asistentem, učitelem předmětu český znakový jazyk,
předsedou Pevnosti – to je České centrum znakového jazyka. Známe ho jako
moderátora v Televizním klubu neslyšících, vyráběného Českou televizí.
Mateřskou a základní školu absolvoval v Hradci Králové se Speciální střední školou
pro sluchově postiţené.
V roce 1998 – 2003 studoval filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor
čeština – bakalářské studium.
Roku 2004 – 2009 absolvoval studium magisterské.
Od roku 2004 pracoval jako učitel předmětu Český znakový jazyk na Speciální
základní škole pro sluchově postiţené v Praze 5 – Radlicích a jako odborný asistent při
výuce. Pořádá přednášky o problematice sluchového postiţení. Je členem Expertní
komise pro řešení otázek tlumočení pro neslyšící, je asistentem ústavu českého jazyka
na filozofické fakultě univerzity Karlovy v Praze. Pořádá přednáškovou činnost
v rámci organizace Pevnost – to je České centrum znakového jazyka na téma Jak mají
neslyšící pouţívat tlumočníka. Spolupracuje na úrovni EU s Finskem a dalšími evropskými partnery. Je
realizačním členem v České komoře tlumočníků znakového jazyka a je předsedou Pevnosti – Institutu neslyšících
pro specializované vzdělávání.
Ve svém oboru je pan Mgr. Petr Vysuček uznávaným odborníkem, ale i významnou osobností nejen pro osoby
neslyšící. My v Ohnišťanech jsme na něho pyšní, ţe dokáţe pomáhat mnoha lidem a ţe mezi nás patří i kdyţ ţije
v Praze.
Jeho rodiče zde ţijí a on se k nim stále vrací.
Šaplava.
Ve více neţ sto let staré literatuře se uvádí název Šlapava – Šlapavá – od slova šlapati – bývalo zde velmi mnoho
bláta. V severovýchodní části stávala tvrz, která byla zaloţena před rokem 1350. Jsou po ní zachovalé příkopy –
valy. Této části obce se říkalo Na valech. Tyto pozůstatky byly ještě dobře znatelné v roce 1912. Stavitelem
tehdejší tvrze byl Jiřík Ostroměřský a ten Šaplavu koupil v roce 1576. V létech 1402 a 1407 byl majitelem vsi
Beneš ze Šaplavy a v létech 1447- 1454 se píše o Janu Šaplavském. Později se zde vystřídalo několik majitelů
a po odebrání majetku Janu Zilvárovi ji získala Magdaléna Trčková z Lípy. Později, v létech 1629 – 1634 Albrecht
z Valdštejna. Tehdejší obyvatelé vsi se ţivili tkalcovstvím a výrobou košťat z březových metel. Ročně se vyvezlo
odtud do hor košťat za 3 – 5.000 zlatých. V roce 1835 byla zde zřízena škola. Šaplava patřila k panství
Smidarskému.
V roce 1902 bylo v obci 286 obyvatel a 57 domů. Starostou byl Zavadil Josef, radními Laušman František
a Bradna Josef. Farou, poštou a dráhou patřila obec do Ohnišťan. Škola byla jednotřídní a řídícím učitelem byl
Cibulka A.. Počet ţáků 46. Budova školy byla postavena roku 1879. V současné době slouţí k jiným účelům neţ
školním, ale je udrţovaná v perfektním stavu a ve svém okolí přímo září! Je radost se na ni podívat!
Na rozhraní století devatenáctého a dvacátého byli provozovateli hostince Hák Josef a Zajíc František.
Obchodníkem byl Zavadil Josef, krejčím Richtera Václav, truhlářem Haltr Bohumil, obuvníkem Bydţovský
František a Fučík František, kominíkem Bydţovský Jan.
V dnešních časech není v Šaplavě po blátu ani památky!
Obec je přímo vzorně upravená a udrţovaná. Ţije zde
126 obyvatel. Starostou obce je pan Šafka František a
zastupiteli paní Štanclová Jana, pan Fučík Milan, paní
Čiperová Ivana, pan Gemza Jaroslav, pan Dvořák Jan
a paní Zavadilová Marie.
Na ono místo Na valech jsem se poptávala několika lidí
a pan Fučík a Ţalman mě odkázali na pana starostu
Šafku. Ani on toto místo nezná, ale slíbil, ţe je bude
hledat ve staré mapě obce.
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Bilancování.
Ohnišťanský zpravodaj bude uţ brzo slavit první rok svého ţivota, ale současně vychází v tomto
volebním období naposled.
V tomto předvolebním čase se všude bilancuje. Kaţdý se ohlíţí zpátky a říká si – udělal jsem vše, co jsem
udělat chtěl a mohl? Pokusme se i my o tento zpětný pohled a připomeňme si, co se v Ohnišťanech
změnilo a zlepšilo.
Velkých změn se dočkal především náš hřbitov. Byla opravena celá hřbitovní zeď, zbudována nová
hlavní cesta, rozvedena voda po hřbitově, důkladně byl zrestaurován pomník uprostřed hřbitova, kolem
něj instalované lavičky a téměř nově byla vystavena hrobka a je tak připravena k dalšímu vyuţití.
U vodní nádrţe na návsi bylo zřízeno odpočívadlo pro cyklisty a je vyuţíváno nejen jimi. Kolem blízké
lípy Svobody se objevilo nové oplocení a totéţ se stalo u pomníku Padlých.
V mateřské škole bylo provedeno vydláţdění a úprava hřiště a zbudován nový plot kolem celého objektu.
Na Dolením konci je zřízeno a pěkně vybaveno další dětské hřiště.
Budova obecního úřadu byla ve venkovním prostoru uklizena a rovněţ oplocena.
Autobusová zastávka není v současné době příliš vyuţívána, ale je opravena. Taky byl poloţen nový
mostek na cestě z Ohrady na nádraţí.
Velkým úkolem – celkem neplánovaným – byla úprava Obecní hospody, která si vyţádala nový rozvod
elektřiny, obloţení stěn a nákup základního vybavení.
O kulturní záţitky také nebyla nouze. Uţ na začátku roku byl v kostele uspořádán Tříkrálový koncert.
Dne 8.5. se konala vzpomínková oslava 65. výročí ukončení 2. světové války a na tomto místě se nechá i
připomenout vydávání tohoto Zpravodaje.
A ještě nás v příštích týdnech čeká návrat našeho Jana Nepomuckého v úplně nové úpravě. Bude dál stát
na naší návsi a sledovat, jak my tu v Ohnišťanech ţijeme.
Toto vše je pouze letmý pohled na uplynulé čtyři roky.
Pro připomenutí přinášíme několik záběrů, v jakém stavu byla socha Sv. Jana před opravou.

Vážení čtenáři,
dočetli jste Zpravodaj a moţná máte pocit zklamání, ţe jste v něm nenašli to, co jste očekávali. Ale, to my
nevíme a proto Vás prosíme, napište nebo řekněte nám, co byste chtěli v příštím vydání mít! Ptejte se nás
na věci, které Vás zajímají a my Vám na ně budeme odpovídat! Jen tak mohou vzniknout noviny, na které
se budete těšit a které budou můstkem mezi občany a obecním zastupitelstvem a ten můstek nás všechny
dovede k vzájemnému porozumění a spokojenému ţivotu v naší obci.

_____________________________________________________________________________________
Vydává Obecní úřad Ohnišťany. Zpracovali, napsali a vyfotografovali Štraufová L., Bucek Jan

10

