Ohnišťanský zpravodaj
obec.ohnistany@seznam.cz

Obecní noviny

Další rok je opět za
námi a obvykle v tomto
čase rekapitulujeme co
jsme udělali nebo udělat chtěli, popřípadě nestihli. Vzhledem k
tomu, že jsme vás o všem průběžně informovali, zmíním spíše to,
co nás příští rok čeká.
Ale nejdříve ještě musím znovu poděkovat pořadatelům a
organizátorům za všechny ty akce, které pro nás během roku nachystali. Opět nám připravili spoustu zábavy, příjemně stráveného
času a prostoru pro setkání nebo jen posezení a občerstvení. To,
že se ve většině případů potkáváte se stejnými tvářemi, je dáno
tím, že těch aktivních lidiček není mnoho, ale je potřeba dodat, že
se jejich počet rozšiřuje a věřím, že jste si jistě všimli a ocenili, že
se zapojují všechny generace.
Co nás ještě trochu trápí a co bychom opravdu uvítali? Pořádáme spoustu akcí, samozřejmě nejen my, ale i ostatní organizace a spolky. Vždycky o nich píšeme ve zpravodaji, ale
jen my, organizátoři. Bylo by pro nás určitě zajímavé a věříme, že by nám to i pomohlo věci
zlepšovat, kdyby tyto akce občas zhodnotil někdo jiný, někdo, kdo se jich účastní nebo jim
pouze přihlíží. A poskytl by nám tak „pohled z druhé strany“. Věřím, že se v příštím čísle
nějakých komentářů dočkáme, autoři zpravodaje vám jsou k dispozici.
A nyní už ten avizovaný rok 2018. Samozřejmě se nadále budeme věnovat otevřeným
projektům, sledovat případné vhodné dotace, připravovat nové projekty, zajišťovat provoz
obce, řešit nutné opravy a pořádat spoustu již tradičních akcí. Ale čeká nás jedna opravdu
velká, v historii obce zásadní věc – oslava 700. výročí založení obce Ohnišťany, spojená se
Sjezdem rodáků obce. Termín byl stanoven na 11. a 12.8.2018. Program obou dnů je již
téměř naplánován a zajištěn. Podrobnější informace přineseme v dalším čísle zpravodaje.
Přípravný výbor oslav začne opět zasedat, tentokrát již v pravidelných intervalech. Bude
nutno připravit a zajistit spoustu věcí tak, abychom toto výročí oslavili opravdu důstojně a to
bude potřebovat spolupráci nás všech. Zároveň s tímto zpravodajem vám předáváme dotazník
týkající se oslav výročí založení obce, který prosíme vyplnit a vrátit zpět na obecní úřad. A
ještě jednou opakuji naši prosbu z minulého čísla – prosíme všechny, kdo budou ochotni,
zda by nám zapůjčili jakékoli fotografie, videa i jiné materiály k událostem a akcím, které se
v obci konaly. Tyto materiály budou použity jako podklady k přípravě oslav 700. výročí založení obce. Po jejich zdokumentování vše v pořádku vrátíme.
Součástí tohoto čísla zpravodaje je malý dárek, který jsme pro vás připravili. Využijte tyto
reflexní pásky ke zvýšení své bezpečnosti při pohybu po komunikacích v nočních hodinách
v duchu hesla „Vidět a být viděn“.
Na závěr mi dovolte vám popřát hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů v
roce 2018. Ať vám vychází vše podle vašich představ a ať můžeme společně trávit spoustu
příjemných chvil.
Eva Jiříčková

Přichází rok 2018 a s ním velká událost

OBEC OHNIŠŤANY SI VÁS DOVOLUJE POZVAT
NA OSLAVY 700. VÝROČÍ ZALOŽENÍ OBCE
A SJEZD RODÁKŮ OBCE
V TERMÍNU: 11.8. A 12.8. 2018
ZAHÁJENÍ V SOBOTU 11.8. 2018 V 9:00 HODIN
U HASIČSKÉHO DOMU
Obecní úřad Ohnišťany spolu se ZUŠ Jana Maláta
Nový Bydžov Vás srdečně zvou
na Tříkrálový koncert
konaný 4. ledna 2018 od 17:00 v kostele v Ohnišťanech.
Volba prezidenta I. kolo:
12.1.2018 pátek 14:00 - 22:00 a 13.1.2018 sobota 8:00 - 14:00

č.33, leden 2018

Společenská rubrika
V prvém čtvrtletí tohoto roku se budou v naší obci
slavit jedny jednaosmdesátiny,
jedny pětaosmdesátiny, troje devadesátiny a jedny dvaadevadesátiny. Budeme všichni myslet na paní
Zdeňku Klózovou, paní Annu
Müllerovou, paní Helenu Náhůnkovou, pana Josefa Müllera, paní
Boženu Purmovou a paní Marii
Jůzovou. Přejeme jim všem jenom to nejlepší – hlavně
hodně zdraví !
Oznamujeme vám, že dne 11.listopadu
2017 zemřel pan Miroslav Dědek z čísla
popisného 43. Bylo mu 85 let
Leden
Když je začátkem ledna krásně, budou na jaře bouřky
časné! Lednová zima i na peci je znát!
Lednový déšť z pecnu ukrajuje.
Když v lednu včely vylétají, to nedobrý rok ohlašují.
V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to!
Únor
Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem!
Je-li v únoru sucho a zima, bude horký srpen a mokrý
říjen!
Když v únoru na jabloni pupeny pukají, pak na podzim žádná jablka nedají.
Březen
V březnu když se práší, stromy brzo raší.
Březnové slunce má krátké ruce.
Březnový sníh škodí polím.
Zima, kterou březen nese, dlouho s námi ještě třese.
Dne 1. ledna je státní svátek – Den obnovy samostatného českého státu.
Dne 27. ledna je Den památky holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.
Dne 2. února je svátkem Hromnic.
Dne 8. března se slaví Mezinárodní den žen.
Den 20. března je den Jarní rovnodennosti a první
jarní den. Moc se na to těším!
Snad už zase vše rozkvete,
jako třeba sekura na sousedově zahradě!
Dne 25. března bude začínat
letní čas. Nepůsobí to prý
dobře na náš organismus.
Tímto vlivem se zabývají zcela vážně osoby fundované, na příklad Přírodovědecká fakulta UK v Praze,
skupina fyziologických adaptací a biorytmů. Pracovníci těchto institucí upozorňují na to, že při posunu
hodin dojde – vlastně násilně – ze dne na den
k hodinovému rozdílu, který někomu z nás vadí. Prohloubí se tím spánkový deficit a náš organismus potřebuje nejmíň týden času, aby se s tím srovnal. Příští
generace se asi budou muset s tímto problémem zabývat. On to skutečně – pro někoho – problém je!
Dne 28. března je výročí narození Jana Ámose Komenského.
Dne 30. března je svátek Velkého pátku.
L.Š.

Vichřice Herward v Ohnišťanech aneb proč tak dlouho nesvítila část veřejného osvětlení
Podle oficiálních informací byla vichřice Herward, která se přehnala přes Českou republiku v neděli 29.
října, nejničivější za posledních 10 let. I my v Ohnišťanech jsme pocítili její důsledky, a to především výpadkem elektrické energie. Možná si teprve v takovýchto případech uvědomíme, že to, co nám připadá samozřejmé, je najednou nedosažitelné – nesvítíme, netopíme, nevaříme, téměř nic nefunguje.
V Ohnišťanech vichřice zlomila smrk u čp.150, který při pádu zpřetrhal elektrické vedení. První odstranění
následků, tj. pořezání a úklid stromů proběhl díky majitelům pozemku a velké pomoci našich hasičů okamžitě, za což jim patří velké poděkování. Jen je trochu škoda, že nikdo neinformoval také obecní úřad, abychom
mohli ihned jednat. Co se stalo a proč je vesnice bez elektrického proudu jsem objevila, až když jsem v půl
jedenácté procházela vesnicí abych zjistila, co u nás vichřice napáchala.
Po téměř hodině nepřetržitého volání na havarijní linku ČEZu, se mi
podařilo nahlásit poruchu, o které nikdo nevěděl. Vzhledem k tomu, že
vichřice zasáhla celé území republiky, nebyl mi nikdo schopný dát
termín opravy, pouze zaregistrovali poruchu se slovy „jak to bude možné, někdo přijede“. V pondělí ráno, po opět téměř hodinovém vyzvánění na havarijní linku, mi pouze potvrdili, že je porucha nahlášena, ale
termín opravy stále není známý, protože nejdříve se opravuje poničené
vedení VN a pak teprve přijde na řadu to ostatní. O této situaci jsme vás
pak informovali. Nevím, zda pomohlo, že jsem zmínila, že máme
v obci MŠ, která nemůže být v provozu (s vedením školky jsme řešili
situaci již v neděli), nebo už jsme byli zařazeni v plánu oprav, ale
v úterý dopoledne přijela servisní firma a začala celodenní oprava elektrického vedení. Okolo devatenácté hodiny jsem s touto firmou prošla
provedenou opravu a vesnice opět „začala fungovat“. Ještě jsme řešili spadlé dráty v místech zatáčky u Štraufů, ale ty byly součástí starého,
již nefunkčního rozhlasu a mohli jsme je odstranit sami. K veřejnému osvětlení mi opravující firma sdělila, že to již zvládneme sami a tak
byla jejich práce ukončena. Další den jsme pokračovali v řešení, protože v části obce nefungovala některá fáze vedení. Po opět dlouhém volání na havarijní linku, mi dispečerka slíbila, že nám opět pošle servisní službu na opravu. Nejdříve nemohli závadu najít, ale nakonec, po několika telefonátech, bylo vše uvedeno do pořádku. Zbývala již „jen“ oprava veřejného osvětlení, kterou jsme domluvili, tak, jako ve všech předchozích případech, s p. Mejdrem , který má naše veřejné osvětlení na starosti. Jakmile to situace dovolila, začala oprava, ale bylo při ní zjištěno, že při poškození drátů elektrického vedení byla stržena i část vedení osvětlení a tuto opravu jsme nebyli sami schopni zajistit. A tak zůstala část obce delší dobu neosvětlená. Kontaktovala jsem několik firem a po odpovědích „ nejdřív v lednu“ a „ teď instalujeme vánoční osvětlení, tak až potom“ mi firma Elektro Mocek přislíbila opravu, o které jsme vás také informovali. Nakonec oprava proběhla o několik dnů později. Na její realizaci se podílel i p. Aleš Pícha, který v této firmě pracuje a bydlí u nás v Ohnišťanech. Chtěla bych mu touto cestou také poděkovat, protože, když jsme spolu o této opravě mluvili v Novém Bydžově, při realizaci zakázky pro firmu, ve které pracuji já, poprosila
jsem ho, zda by nám s tím trochu pomohl. Navíc při kontrole funkčnosti rozhlasů, které jsou napájeny z veřejného osvětlení, bylo zjištěno, že
je nutno vyměnit jednu z baterií, a i s tímto nám p. Pícha pomohl. A tak konečně opět svítí veřejné osvětlení po celé obci. Samozřejmě víme,
že je sice opravno, ale jeho stav potřebuje mnohem větší zásah, nejlépe výměnu a je to jeden z úkolů, který máme v plánu. Eva Jiříčková

Hasiči

Pochmurný podzimní čas přenesl svoji náladu i na náš sbor. Ne, že by tu panovala špatná nálada, ale jediné dvě
události, které stojí z podzimu za pozornost, nejsou přímo z veselého soudku. Jednu nám připravily rozmary počasí a druhou naše technika.

Chronologicky první byla zmíněná nepřízeň počasí v podobě hodně silné vichřice, která k nám dorazila v neděli 29. října
v ranních hodinách. Její nápor nevydržel urostlý smrk u Vondráčků, zlomil se a spadl přímo přes cestu. Naštěstí se zde
v inkriminovaný okamžik nikdo nepohyboval, a tudíž nedošlo k žádné újmě na zdraví. Bohužel, z technického hlediska, při
pádu strom přetrhal elektrické vedení takovým způsobem, že přerušil rozvod elektřiny v celých Ohnišťanech. Pád smrku viděla
jako v přímém přenosu sousedící rodina Novotných. Ti ohlásili situaci HZS v Hradci, který vyslal informaci naší jednotce o zásahu. Ale vlivem výpadku el. energie se nezpustila siréna a členům jednotky nebyla zaslána zpráva o zásahu. Tak vzali situaci do
svých rukou sami a zalarmovali několik dalších hasičů a Vondráčkovi, aby mohlo dojít k rychlému odstranění stromu z cesty.
Ruku k dílu přiložili i další „kolemjdoucí“, kteří pátrali po příčinách výpadku elektřiny. Likvidace probíhala svižným tempem.
Kmen i větve byly odstraněny, ale potenciální nebezpečí představovaly další smrky, které mohl čekat stejný osud. Po poradě
zasahující rozhodli, že stromy pokácí, aby nemohly nikoho ohrozit. A jak se řeklo, tak se udělalo. Kácení sice značně komplikovala stále sílící
vichřice, ale i navzdory ní šly smrky jeden po druhém dolů. S posledním odstraněným stromem skončil i několikahodinový zásah.
Druhou zprávou, ale technického charakteru, byla plánovaná oprava motoru u výjezdového vozidla CAS. Už od jara jsme ji měli dohodnutou
ve specializované firmě z Rasošek, která nám dala předběžnou cenovou nabídku a termín stanovila na prázdninové měsíce. Z letních měsíců se
stal konec října, ale budiž. Chlapi z auta vyndali motor a nechali ho dovést do Rasošek. Po týdnu přišla upřesňující cenová nabídka, která nám
vyrazila dech. Byla 4x vyšší než předběžná! Oprava za tuto cenou nepřipadala v úvahu. S obecním úřadem jsme se dohodli, že opravu zastavíme a pokusíme se sehnat motor jiný, v cenové relaci původní nabídky. To byl také důvod, proč stálo auto v hasičské garáži při rozsvícení vánočního stromku a komplikovalo organizátorům uspořádat si technické zázemí dle svého. V době uzávěrky zpravodaje máme jeden motor
v hledáčku. Jak to dopadne vás poinformuji v příštím čísle.
Závěrem bych chtěl touto cestou oznámit všem členům SDH a pozvat je, na hasičskou výroční schůzi, která se koná v sobotu 6. ledna od 18:45
v Obecní hospodě.
PS: Všem přeji klidné a pohodové Vánoce a do nového roku vkročit pravou nohou. Z. Chalupa

Herwarde – Herwarde, tys nám dal …… !

Herward je cyklona, která dne 29. října 2017 zasáhla celou střední Evropu
a stala se ničivou bouří.

Začalo to už v sobotu odpoledne, bylo to ale docela snesitelné až do noci na neděli. V Krkonoších na Luční boudě dosáhla pak rychlost větru 182 km. Způsobené škody jsou ve stamilionech korun a vyžádaly si v Čechách čtyři lidské životy. Bez elektrické energie
byly tisíce lidí. Vyvrácené stromy blokovaly dopravu na silnicích i železnici.
Kdo myslíte, že zasahoval nejčastěji, nejdřív a všude? Byly to hasičské sbory! Připomínám to proto, že to tak nebylo jen v naší obci! Hasiči –
totiž – odnesou všude všechno! U větru, u vody, u ohně a při různých haváriích. V Ohnišťanech vypadl elektrický proud v neděli v 7,24
hodin. Venku bylo peklo! Ve vzduchu létalo všechno, servané dráty elektrického vedení jiskřily. Byla to úplná apokalypsa! Dívala jsem se na
to z okna a cítila jsem, že se mi dělá „husí kůže!“. U spadlého velikého smrku, který přerval elektrické vedení a úplně zablokoval silnici,
jsem však po pár minutách viděla pobíhat neonkové postavičky a musím říci, že jsem se trochu uklidnila a opakovala jsem si - fajn – už
jsou tam naši hasiči – už bude vše dobré! A hoši opravdu dělali, co mohli, rozřezali spadlý strom, odtahali ho a uvolnili silnici. Pak porazili
další stromy, které hrozily pádem. A pokračovali dál ve své práci! Ale Herward se neměl k odchodu, řádil celý den i další noc a část nového
dne. Stále nám mával do oken utrženými dráty a my jsme seděli a čekali, jak to vlastně dopadne. Když se v úterý odpoledne rozsvítilo světlo, cítili jsme se tak, jako bychom vyhráli válku! Díky, bože, že jsme to přežili! Díky vám – milí hasiči, že jste nám to umožnili přežít! L. Š.

Výsledky voleb do PS v Ohnišťanech

Odpověď na připomínku
se mají plnit!

Název

Hlasy

Hlasy %

+/-

ANO 2011

49

29.51%

↗

Česká pirátská strana

19

11.44%

↗

Komunistická str.Čech a Moravy

18

10.84%

↘

Občanská demokratická strana

15

9.03%

↗

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

15

9.03%

↗

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

12

7.22%

↗

Svoboda.a přímá.demokracie (SPD)

11

6.62%

↗

Česká str.sociálně demokrat.

8

4.81%

↘

TOP 09

6

3.61%

↘

ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU

4

2.40%

↗

REALISTÉ

3

1.80%

↗

Strana Práv Občanů

2

1.20%

↗

SPORTOVCI

2

1.20%

↗

Dělnická.strana.soc. spravedlnosti.

1

0.60%

↘

Strana zelených

1

0.60

Protože se dost
často diskutuje o
třídění odpadků,
tak o tom opakovaně píši. Přiznám se, že o tom sháním informace, kde
jen mohu, aby už nám bylo jasno, co se s tím děje dál.
Mýlí se ten, kdo říká – proč to třídit, stejně to vysypou na jednu hromadu. Je to nesmysl – s každým materiálem se nakládá zvlášť! Jen
se musí třídit správně! Na příklad, do nádob na papír nevyhazujte
krabičky od vajec nebo roličky po toaletním papíru. Materiál na
jejich výrobu je už recyklovaný. Patří do směsného odpadu. Tam ale
nepatří třeba polystyren z krabic s elektronikou nebo termokrabičky
od jídla, to patří do kontejneru na plast.

Odpad a jeho třídění.

Sklo je velmi vděčný materiál, který se zužitkovává znovu a znovu.
Nepatří však k němu sklo zrcadlové nebo sklo z oken automobilů.
Do oranžových kontejnerů, které nebývají tak časté, patří obaly od
džusů, vína, mléka, ale krabičky je třeba sešlápnout.
Hnědé kontejnery jsou určeny pro biologicky rozložitelný odpad.
Ani bych si nemyslela, co všechno se dá z odpadových surovin vyrobit! Na příklad z 30 PET lahví jedna fleecová bunda, na tričko jich
stačí pět. Z 10 časopisů je krabice na televizor. Z 15 kartonů od džusů nebo mléka se vyrobí papír na leporelo. Ze skla jsou lahve na
minerálky, alkohol, zavařovací sklenice, atd. .
Hlavním důvodem třídění jsou však pro nás uživatele – finance a to
by se mělo objevovat v nižších částkách, které za odvoz zaplatíme!
L. Š.
Kdo jste se dne 18. listopadu 2017 v 17,15 hodin
díval na televizní kanál ČT2,viděl jste tam najednou
přicházet a pak vyprávět o svém bádání elegantní a
pohotovou dívku Annu Sedláčkovou. Ano – naši ohnišťanskou
Aničku!

Anička

Na den 13.listopadu byla pozvána do Brna –Sono centra, aby
před televizními kamerami převzala Cenu Merkur - Člověk a
společnost. Byla to velká sláva - Anička jen zářila a moc jí to
slušelo.
Aničko, přejeme ti, aby všechna tvá další činnost byla tak úspěšná, jako toto tvé vystoupení v televizním pořadu České hlavičky!
Za všechny
L.Š.

Ohnišťáky blahopřeje – Ohnišťanský zpravodaj!

k příloze minulého
Zpravodaje – Sliby

Vůbec jsem nečekala, že právě o tomto povídání se bude debatovat a diskutovat.
Začalo to hned druhý den po vydání novin. Zastavil se se
mnou náš soused . Stáli jsme u jeho domu a on povídá: „Ten článek se mi líbil,
ale na jeden barák jste zapomněla.“ Já na to: „Ale, nezapomněla! Jen si myslím, že ten tam tak trochu nepatří.“ A oba jsme koukali před sebe, přímo na
onen inkriminovaný dům. Soused povídá: „ A proč, vždyť je taky takový o
jakých tam píšete?“ Vysvětlovala jsem svůj názor – ten domek mě se zdá –
změnil svou podobu posazením nové střechy. Je úplně převislá a tím už nemá
charakter oněch domků, o kterých jsem psala v příloze. Že vypadl z této kategorie! Moc jsem o tom přemýšlela, než jsem tento dům, ale i další, na příklad
č.p. 106, 114 a ještě několik jiných, vynechala, ale nakonec jsem si řekla, že
zrovna tento se tou střechou stal příliš honosný.
Tady se ukazuje, jak bych vedle sebe potřebovala Václava Nízkého, aby mi
řekl svůj názor. Ale mohu tedy všem, kdo o mém názoru pochybují, říci dodatečně alespoň historii tohoto domu:
Už v roce 1869 byla majitelem rodina
Vláškova a ta jím je i když pod příjmením Pourovi – stále! Jen dodávám,
že tam několik desetiletí žili i nájemníci
a to majitel tehdy ještě ne hostince, ale
šenkovny naproti – Karel Sedláček
s manželkou Annou. Každopádně – teď
už vím, že se Zpravodaj přeci jen čte!
Díky, pane Novotný!
L. Š.
Dne 1. ledna 2018 tomu je už rok, kdy byl v naší obci
prapor obce! Byla to docela sláva, ale na tu
Historie představen
skutečnou oslavu prapor teprve čeká! Letos poprvé zavlaje v plné kráse při neméně slavnostní příležitosti – při
oslavě 700. výročí založení naší obce. Tento prapor – to je vlastně ve svém
významu – něco tak cenného pro Ohnišťany, jako pro náš stát korunovační
klenoty.
Vlastně – má už také svou historii! Vstoupil do ní 1. 1. 2017. Přinesl ho a předal současné starostce Ing.Jiříčkové, praporečník hasičů Tomáš Chalupa. Doprovázeli ho zástupci všech organizací v obci – Hasičů, Sportovců, Zetorklubu,
Myslivců a Klubu žen. Ač teplota vzduchu byla -10 stupňů, v té chvíli bylo
všem přihlížejícím příjemně! Tak nějak to je jistě zapsáno v Obecní kronice.
A víte, jak je to s našimi – státními korunovačními klenoty? To je taky kus
velmi zajímavé historie! České korunovační klenoty tvoří samotná koruna,
královské žezlo a jablko. Součástmi, které ale nepatří mezi přímé korunovační
klenoty, je korunovační plášť, pouzdra a poduška pro korunu a sedm klíčů.
Koruna je pojmenována po významném patronu české země – svatováclavská.
Nejdřív bylo vše uloženo v chrámu sv. Víta a později na Karlštejně. O tom
rozhodl Václav IV., starší syn Karla IV.. Klenoty byly také ze země vyvezeny a
to roku 1420 Zikmundem, který je chtěl tak ukrýt před husity. Od místa, kde
jsou dnes uloženy, je sedm klíčů a tyto má sedm osob: prezident republiky,
předseda vlády, předseda Poslanecké sněmovny, předseda Senátu, Pražský
arcibiskup, probošt Pražské metropolitní kapituly u sv.Víta a primátor hlavního
města Prahy.
Koruna váží téměř 2,5 kilogramu, je z 22 karátového zlata, zdobí ji 19 safírů,
44 spinelů, 1 rubín, 30 smaragdů a 20 perel. Váže se k ní pověst, že kdo si ji
neoprávněně posadí na hlavu, toho stihne krutý trest. Čas potvrdil pravdivost
této legendy!
L. Š.

Zkusíme to? Milé děti a mládeži – vážení dospě-

láci! Nemáte chuť si někdy jen tak
zazpívat? Buď sborově, nebo sólově? Ke zpěvu nic
nepotřebujete, jen pevnou vůli, dobrou náladu a
odhodlání! Myslíte-li, že toto vám nechybí, pak se
přihlaste u paní Hany Mejdrové osobně nebo telefonicky na číslo 724888730. Paní Mejdrová se navás těší a má s vámi velké plány! Neváhejte
a ozvěte se!!

Letošní zima nám dává
pořádně zabrat – nejvíc
asi svou délkou. Vlastně začala už v září minulého roku. Překonat ji musíme pomocí odolností našeho organismu dodáním různých vitamínů a nerostných
látek. Abychom jich měli dostatek, doplníme vitamínem C. Vápníkem odstraníme nespavost, pomůže při lepší hojivosti zlomenin a
zabrání kazivosti zubů. Železo odstraní únavu, bledou pleť a poruchu
krvetvorby. Béčka zabrání psychické únavě, nesoustředění a praskání ústních koutků. Měď vyrovná naši chudokrevnost, únavu a sníží
cholesterol. Chrom srovná naši psychiku a pocit úzkosti a odežene
chuť na sladké.

Něco pro naše zdraví ……

Výběr různě zkombinovaných přípravků je velký a
v lékárnách nám ochotně poradí.
Ve Zpravodaji č.29/2017 jsem psala, že ve Smidarech vyrostlo množství houby hnojníku obecného.
Tento podzim se to opakovalo. Celé uplynulé září
jich tam vyrostly snad stovky! Podívala jsem se do
různé literatury a zjistila jsem, že je to houba nejen
vzhledově velmi zvláštní a krásná, ale i užitečná
zdravotně. Obsahuje vanad, látku comatin, která má
účinky podobné inzulinu. Houba zlepšuje i chuť k jídlu, krevní oběh
a působí proti ateroskleróze. Chrání také plíce, játra a upravuje hladinu cukru v krvi.
Je třeba však zjistit, jak ji připravit, aby byla konzumovatelná.
Možná by bylo lepší zakoupit si v lékárně přípravek, který je z ní
vyrobený.
L.Š.
Východní
Čechy
budou mít svou část
poutní stezky, která
končí
v západošpanělském městě Santiago de Compostela. Značná část
v Královéhradeckém kraji naváže na evropskou síť svatojakubských
cest.

Svatojakubská cesta ….

V Česku jsou značeny zatím jen tři takové cesty. Východočeská část
naváže na již existující trasy z polských poutních míst Křešov a Vambeřice a skončí na česko-polské hranici. Trasy od Vambeřic budou
pokračovat směrem na Polici nad Metují, Hronov, Červený Kostelec,
Ratibořice, Kuks, Jaroměř, Hradec Králové a dále na Pardubice a přes
Kutnou Horu do Vlašimi, kde naváže na jihočeskou trasu, která pokračuje do Rakouska a Německa. Východočeský úsek měří 265 kilometrů. Na turistických cedulích a rozcestnících budou malé žluté
mušle umístěné v modrém poli – jde o mezinárodní symbol poutě do
Santiaga de Compostela. Cesta byla vyhlášena Evropskou kulturní
cestou a od roku 1993 je zapsána na seznam světového dědictví UNE-

A vánoce opět přicházejí .......

Vyjdeme-li na
procházku,
očekáváme,
že se z ní vrátíme potěšeni, uklidněni, plni radosti a dobré nálady! Moje
procházka dopadla však trochu jinak! Vrátila jsem se z ní
úplně ohromená! Jak jen někdo mohl zbourat jednu z nejstarších budov v naší obci?
Dívala jsem se znovu a znovu,
vykulovala jsem oči – ale nic
jsem nenašla než hromadu
suti! Dominantní budova celého bývalého dvora – sýpka –
je zbouraná! Ta, která tam
stála víc než 200 let! Byla
dvoupodlažní a v přízemí
měla kdysi byty pro čtyři rodiny.

Procházka se špatným koncem …..

Začala jsem pátrat, co se
vlastně stalo. Vše bylo prodáno a nový majitel sýpku asi
koupil proto, že v ní byly
zazděné pískovcové kameny.
Takže, pro pár šutrů byla zničena tato stará stavební památka! Bude mě zajímat, zda majitel bude
likvidovat i další pozůstatky špatného hospodaření. Co udělá s oním
„jezerem“, které tam bublá, kvasí, smrdí a devastuje vody ve studních
široko daleko? Ekologicky tento obrovský septik zlikviduje? Nebo dovolí plnit ho dál? Třeba nový majitel koupil kvůli tomu kamenu jen budovy
bez pozemků? Kdo tedy nyní drží onoho „černého Petra?“ Původní majitel nebo Zemědělská a.s.?
Onen problém se „septikem“
už existoval v roce 1970. kdy
o něm je zápis v obecní kronice. Tehdejší kronikář, pan
Josef
Hanuš,
napsal:
„Nemalou starost MNV působí odpad močůvky a kalů ze
silážních jam JZD. Větší část
roku voda v potoce silně páchne,
nezdravě
působí
v okolních budovách a nelze ji
k ničemu použít. Zatím veškeré intervence u JZD nepřinesly nápravu.“ Konec citátu.
Budu čekat, jest-li někdo vyloží karty na stůl a kdo tuto hru vyhraje!

Dne 25. listopadu jsme se opět nechávali unést
předadventní atmosférou, kterou pro nás vymyslely Ohnišťanské dámy! Šly na to velmi
rafinovaně! Přes sladké nápoje z podzimního
ovoce, tematicky nazdobené perníčky a krásné
knížky nás dostaly do plné vánoční atmosféry!
Kdo chtěl, vyrobil si adventní věnec, různé ozdobičky či dárečky a pak tam už zavoněl punč, usmívaly se na nás lákavé cukrářské dobroty, obložené chlebíčky, drobné vánoční cukroví a čerstvě
stočené oplatkové trubičky. Bylo tam vše pro
mlsné jazýčky i pro potěchu očí a povzbuzení
dobré nálady. Sál naší hospody se brzy zaplnil

spoustou návštěvníků, lidé přecházeli od jedné nabídky k druhé a někteří jen stáli, dívali se a nasávali
onu nenapodobitelnou atmosféru, aby po chvíli
váhání se rozhodli, zda něco sní hned na místě, nebo
si na tom smlsnou až doma! Snad si odnesli sebou
dostatek vánočních vjemů, aby jim vydržely na celý
advent až na vyvrcholení vánoc - Štědrý den!
Milé dámy, bylo to opět moc hezké, plné překvapivých nápadů a ujišťuji vás, že vaše námaha nebyla
marná a stála za to! Děkujeme vám! L.Š.

Již delší čas jsem si pohrávala s nápadem, připravit pro všechny ,,tvořilky“ tématickou dílničku. Jen zvolit správný čas a tématiku.
Velikonoce nejsou zrovna moji srdcovou záležitostí. Co léto? Příroda je plná zdrojů a materiálu
ke tvoření. Ovšem doba prázdnin a volna se má
trávit u vody a s rodinou.
Využila jsem tedy krásný podzimní čas. Největší ,,tvořilkou“ je příroda sama. Využila jsem nabídku přírody, dokoupila květiny a další potřebné věci a mohlo se
začít s tvořením. Místo a termín jsem dohodla s panem hostinským.
Začátek byl po delším zvažování stanoven na 18 hodinu, aby byl co
nejvíce vyhovující.
Ti co přišli, se moc snažili. Naaranžovali si květinovou dekoraci do
vydlabané dýně. Po
práci je čekalo zasloužené občerstvení a losování o drobné dárečky.
Všem co přišli, děkuji a
věřím, že odnesená dekorace
jim
dlouho
krášlila domov, protože
vlastní výrobek je prostě
ten VÁŠ.
Děkuji panu hostinskému za propůjčení salónku pro tvoření a panu
Buckovi za fotky, na kterých si můžete prohlédnout, jak se tvoření vydařilo.
P.S.: ,,Tvořilky“ pokud bude zájem o další dílničku, můžeme se sejít.
Jana Košvancová

Dýňové tvoření – 17. října

Snad každý
z nás zná
pořekadlo:
,,V nejlepším přestat." Během
příprav a při samotném průběhu
jubilejní 10. vánoční výstavy v
listopadu 2016 se začalo pošuškávat, že je to ta poslední. Uznejte
však, že by bylo opravdu škoda
takovou zavedenou tradici ukončit. Tato akce přiláká každým
rokem do naší hospůdky návštěvníky opravdu z širokého okolí, o
čemž svědčí zápisy v pamětní
knize.
Během jarních měsíců bylo rozhodnuto o konání té letošní. Nejprve bylo nutné stanovit ten správný
datum. Využití sálu obecní hospůdky je velké a musela se zajistit včas rezervace. Letošní
advent je ten nejkratší, protože zlatá neděle vychází na Štědrý den. Na první adventní víkend
připadá v naší obci již také tradiční akce Rozsvícení vánočního
stromečku, a proto byl na výstavu
určen datum 25.11. Příprava
takové výstavy není pouze o tom,
že pár dnů před začátkem vše
navezeme a naaranžujeme. Samotné naaranžování a dekorování
je jenom onou třešničkou na dortu. Když chceme návštěvníkům nabídnout nové dekorace, je to spousta hodin piplavé
práce.
Dalším úkolem je zajištění prodejců s různými drobnostmi, ať už přímo souvisejícími
s obdobím vánoc či možností celoročního využití. Pak co vymyslet pro návštěvníky za tvoření, které bude vhodné i pro dětské návštěvníky výstavy, ty nesmíme nikdy opomenout. Letos vyhrálo zdobení svíček vykrajovanými motivy z voskových plátů, výroba malých lucerniček a vánoční aranžování květináčů a věnečků. Samotnou atmosféru provoněla vůně již tradičně uvařeného punče, dle tajné receptury a hudební doprovod
s vánočními koledami. Na letošní výstavu napekly naše ,,dámy“ výborné zákusky a nacvičily si pečení vánočního cukrovíčka. Nabídku doplnily
lákavé chlebíčky. Vše nemělo chybu a bylo do posledního tácku
vyprodáno.
Co napsat závěrem? Všem moc a moc velké díky, protože bez
takové party nadšenců, kteří obětují svůj volný čas, by se taková
akce vůbec neuskutečnila.
Letošní počet návštěvníků byl opět přes 300 a pro tolik lidiček má
smysl něco takového přichystat. Pro ukázku přidávám alespoň
dva zápisy z návštěvní knihy. Obrázek si po přečtení udělejte
každý sám.
Do Nového roku 2018 přeji všem pevné zdraví a štěstíčko.
Jana Košvancová

Vánoční výstava 2017

Na
podzim
jsme
opět
úspěšně zahájili
cvičení jógy u nás v hospůdce, zní to divně, ale opravdu
tam cvičíme…. Také jsme absolvovali cvičení na fotbalovém hřišti v Novém Bydžově pod širým nebem a to
v červnu. Od ledna bychom měli opět pokračovat u nás v hospůdce,

Cvičení jógy v OH 2017

pokud chcete, přijďte si s námi natáhnout tělo a zacvičit si. Rády Vás
uvidíme, každý čtvrtek od 18 h.
Zajímal mě pohled někoho jiného ohledně cvičení jógy u nás v OH,
požádala jsem tedy Káťu, zda by své pocity mohla „dát“ na papír, vyhověla mi a níže si můžete přečíst pocity a názor někoho jiného. L.Č.
Na jaře letošního roku domluvila Lenka Čápová, aby se v místním
hostinci konaly hodiny jógy. Za což jí patří veliké dík. Pro velký zájem
se jóga do Ohnišťan vrátila i na podzim a pravděpodobně se v novém
roce budeme scházet dál. Lekce vedou skvělé instruktorky Péťa a Víťa
ze studia YES v Novém Bydžově.
A jak vlastně taková hodina jógy vypadá? Někdo by si mohl myslet, že
celou dobu jen meditujeme a odpočíváme, ale věřte mi, že se pokaždé
pěkně zapotíme. Na začátku lekce se vždy protáhneme, uvědomíme si
správné držení těla a zaměříme se na náš dech, protože při józe se mimo jiné učíme i správnému dýchání. Potom následuje ta část hodiny,
kdy se snažíme napravit to co celá léta tak zanedbáváme, když se hrbíme u počítače, vláčíme těžká břemena, špatně držíme tělo při chůzi
nebo i sportu. Posilujeme celý náš vnitřní stabilizační systém, protahujeme ruce, nohy, provádíme cviky proti bolesti krční a bederní páteře,
posilujeme svaly celého těla. A opravdu se u toho pěkně zapotíme.
Využíváme k tomu různé pozice – ásany, ve kterých si zdokonalujeme
rovnováhu a koordinaci. No a po této náročné části následuje zaslouže-

ná relaxace, kdy uvolníme celé bolavé tělo většinou v šavásaně - pozici
mrtvoly. Sama za sebe musím říct, že mě jóga moc baví, vždy když ve
čtvrtek odcházím z hodiny domů, připadám si o několik centimetrů
vyšší a několik problémů lehčí, i přesto že mi druhý den moje tělo
připomene, co vše jsme protahovaly a posilovaly.
Na józe se mi moc líbí, že nezáleží na věku, pohlaví nebo váze. Cvičit
může každý, jde jen o to mít chuť. Cvičíme pomalu, v klidu a každý
jen to na co stačí.
Jóga protahuje a posiluje naše tělo, ale také zároveň uklidňuje naši
mysl a pomáhá nám alespoň na chvíli zapomenout na každodenní starosti.
Kateřina Snopková

„Adventní čas nastává“……tímto
tématem se v naší
mateřské škole zabýváme již od konce listopadu, kdy
jsme se začali připravovat na vánoční výstavu, kterou
pořádali důchodci v místní hospůdce. Zároveň jsme si
vyzdobili i naši školičku. Atmosféru „adventu“ jsme si ovšem nejvíce užili na zámku „Hrádku“ u Nechanic. Moc krásné a Všem
doporučujeme.

Školka Ohnišťany

Nejkrásnější čas v roce je „adventní čas“. Přijde a každý z nás
roztaje. Začneme se na sebe usmívat, přát si klid a pohodu. Chystáme
pro své nejbližší dárečky. Pomáháme si navzájem. I my jsme se pustili do výroby dárečků pro všechny, kteří přijdou k nám do školky na
posezení u vánočního stromečku. Pozvali jsme rodiče, důchodce i
naše bývalé předškoláky. Očekáváme také, že nás navštíví Mikuláš a
vzpomene si na nás i s dárečky, neboť jsme se moc snažili a byli jsme
hodní. Také děkujeme místním hasičům, kteří nám opět pomohli
ozdobit náš veliký smrk u školky světýlky.
Na začátku školního roku nám chyběly děti do plného počtu,
ale nakonec vše dobře dopadlo a nyní máme 23 zapsaných dětí,
z tohoto počtu 4 děti mladší tří let a tak naše „teta chůva“ má co
dělat. Od 1. prosince jsme přijali novou pracovní sílu paní Jirečko-

vou Lindu z Ohnišťan, která je u nás
na zkrácený úvazek, jako výpomoc při
překrývání učitelek. Paní Jirečková
má pedagogické vzdělání. Peníze na
tuto pracovní sílu jsme obdrželi
z Ministerstva školství, stejně tak i na
pokrytí 100% úvazku paní učitelky
Štanclové. „Teta chůva“ je hrazena
z dotací Evropské unie. Díky těmto
finančním prostředkům jsme také mohli upravit provozní dobu naší mateřské školy od 6,30 do 16,00 hod.
Všem
čtenářům ohnišťanského zpravodaje
přejeme krásné prožití vánočních
svátků a hodně zdraví v Novém roce 2018.
Tučková Ilona, řed. školy

Pohádkové rozsvícení stromečku
Nastal nám adventní čas, přemýšlíme, s čím udělat radost
nejbližším pod stromečkem,
jaké cukroví letos napečeme,
do jaké barvy vyzdobíme stromeček, kde seženeme kapra a
spoustu jiných věcí, možná i
někdy zbytečných…. V dnešní
době zapomínáme na to, proč
se Vánoce vlastně slaví, že
nejsou pouze o dárcích, cukroví a perfektně nazdobeném
domě.
Vánoce jsou o klidu a pohodě, sejít se s přáteli,
popovídat si, což jsme se maličko snažili zrealizovat na Rozsvícení stromečku. V minulých
letech pro Vás byly připraveny „zabíjačkové
hody“, ale jelikož se ukázalo, že to nebylo o
hodech na daném místě a popovídání si se spoluobčany, ale spíše o soutěži, kolik si toho kdo
koupil, proto došlo ke změně a občerstvení bylo
jiného charakteru. Mohli jste ochutnat bramborové lokše se zelím nebo na sladko, kýtu na grilu, ale také hlavně spoustu sladkých, slaných
koláčů, které nám napekly místní dámy a ženy,
za což jim patří velké DÍK. K pití samozřejmě
svařáček, medovina, pivko. Pokud Vám někomu
chyběl masopust, zkuste třeba poprosit místního
p. hostinského, nabídnout svou pomoc a v únoru
nebo březnu může být masopust třeba tam. A už
se pomalu můžeme přesunout k tvorbě našeho
betléma, na který nám letos bylo poskytnuto
chvojí od místních spoluobčanů.
Klid a pohodu, o kterém píšu výše, jsme se Vám snažili ukázat při této akci, doprovodným kulturním programem z pohádky Anděl Páně. Malí andílci s Marií a Josefem nás
zavedli do nebeského sborečku, kterému nechyběla naše paní dirigentka. Jeden velký
anděl Petronel se nám mezi dětičky připletl, ale pozorná dirigentka, ho ihned poznala,
protože zpíval falešně a krásně, svým stylem ho vyprovodila. Tam už na něho čekal
náš Sv. Petr, který Petronela požádal o zastoupení u nebeské brány a svěřil mu klíč.
Čert Uriáš se už těšil na to, jak bude s andělem hrát
pekelný mariáš, ten jim k jejich smůle přerušila
zákaznice, která zaklepala na nebeskou bránu a těšila se, že uvidí Sv. Petra. Naše abatyše, se musela
spokojit s čertem a andělem, kteří ji pečlivě zkontrolovali i s jejím svědomím. Tam bylo mimochodem
napsáno, že je hrozná drbna, proto ji nemuseli ani
vážit, ale „šoupli“ ji hned do pekla. Za to, co ti dva
způsobili, je Sv.Petr poslal na zem, aby odčinili své
hříchy, museli udělat dobrý skutek a poté se mohli
vrátit zpátky. Anděl do nebe a čert na půli cesty.
Ponaučení: I když ne všichni lidé vědí co je dobro,
mají ho v sobě také. ..
Po skončení pohádky, jsme plynule přešli na koledy,
které nám v letošním roce zazpívala Hanička a Fanda Mejdrovi na živo. Kdo chtěl, mohl si zazpívat
s nimi.
A děti už volaly Mikuláše, který na naši vesnici letos nezapomněl a přinesl jim spoustu dobrot. Mikuláš si přivedl i své pomocníky, Anděla s čertem, jestli to byl andílek
s Uriášem z naší pohádky, to už nechám na Vaší fantazii. A balónky s přáním? Všechny byly najednou vypuštěny, snad se dostaly tam, kam mají.
Celým odpolednem nás provázel pan Tomáš Čáp, pohádku krásně uváděla Barbora
Plchová a hezké Vánoce nám od prodeje svařáku přiběhla popřát paní starostka Eva.
Doufám, že jsme Vás touto akci navnadili na vánoční čas a užili jste si s námi tento
den.
Možná si teď řeknete : „ no jo už si tady zase „ děkují“ , ale v tomto případě bych opravdu chtěla pochválit všechny, kteří se podíleli na této akci, našim
hercům, zvukařům, moderátorům, cateringu i těm,
kteří pomáhali vyrábět křídla nebo za půjčení našich
kostýmů a hlavně Vám divákům, protože bez Vás by
to také nešlo.
Přeji Vám krásné prožití svátků vánočních a
v novém roce hodně moc zdraví, štěstí a životních
úspěchů.
P.S. možná to sem nepatří, ale udělá opravdu radost, když Vám po této akci někdo napíše, že se směje ještě druhý den nebo to, že by se k nám
nejraději nastěhoval, že toto v Praze není……..Toto je ten důvod proč to děláme, prostě proto, abychom Vám ten život v naší vesničce, co nejvíce zpříjemnili.
Lenka Čápová

Adventní výlet za babičkou
Během
říjnového
posezení
D-klubu
jsem
navrhla,
zda ,,dámy“ nechtějí
v adventním
čase
alespoň na chvíli nechat okna nedovyleštěná, těsto na cukroví
ještě odpočívat v lednici a najít si chvilku k načerpání vánoční
atmosféry starých časů. Původně jsem měla v plánu výlet do
Nechanic na zámek. Danka H. však navrhla výlet do Ratibořic a
dnes mohu již napsat, že to byla ta správná volba. Hned následující den po posezení jsem zavolala na zámek do Ratibořic, kde
na nás čekalo poslední volné rezervační okénko. Ihned jsem
s paní domluvila vše potřebné a zarezervovala i vystoupení
ve mlýně. Lenka Č. objednala autobus. Ráno 10. prosince
den výletu nás čekala pěkně pocukrovaná krajina a sluníčko
- ideální počasí. Prohlídka zámku se nesla v duchu knížecích vánoc, krásně nazdobené komnaty a průvodci
v dobových kostýmech. Pak následovala prohlídka mlýna
s vánočním vystoupením plným koled a vyprávěním příběhů z dávných dob, které známe z knih Boženy Němcové.
Z mlýna se přešlo na Staré bělidlo, kde jsme si prohlédli krásně vyzdobenou babiččinu
světničku. Zašli jsme se podívat na splav, který má i v tomto ročním období své kouzlo a
sílu. Krátká chvilka do odjezdu byla využita na malé občerstvení. Pak už pěkně vymrzlí,
ale věřím že spokojení jsme honem naskočili do vyhřátého autobusu a zamířili směrem domů do toho předvánočního shonu. Výlet to byl
opravdu pěkný a věřím, že jste si ho také užili.
Košvancová Jana

Ve středu 13. prosince se konal již sedmý ročník celorepublikové akce Česko zpívá koledy.
Naše obec se k ní připojila již počtvrté. Sešlo se
nás u rozsvíceného vánočního stromečku téměř
šedesát, abychom si společně zazpívali známé
koledy - Nesem vám noviny, Narodil se Kristus
Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce Valaši,
Rolničky, Štěstí, zdraví, pokoj svatý a zpívání jsme
zakončili vánoční písničkou Vánoce, Vánoce přicházejí. Zpívali jsme společně s Českým rozhlasem
Hradec Králové, jehož vysílání jsme měli v přímém
přenosu, který nám zprostředkoval připraveným
ozvučením pan Tomáš Čáp. Díky Tome. Účastníky
všech generací můžete vidět na přiložených fotografiích. Na závěr jsme se zahřáli teplou medovinou a
čajem pro děti a pochutnali si na vánočním cukroví.
Děkujeme všem, kdo si přišli zpříjemnit adventní
čas, a věřím, že hvězda, která na mapě republiky
označuje místa, kde se lidé sešli a společně si zazpívali, se pro Ohnišťany stane již tradicí.
Eva Jiříčková
Fotil M. Košvanec ml.

Nejen Česko, ale i Ohnišťany zpívají koledy s Deníkem
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