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Obecní noviny

Člověk je tvor společenský ...
Ano, člověk je tvor společenský a jak
praví většina učebnic sociologie - společnost je „ definována jako souhrn jedinců jednajících s ohledem na jednání
druhých, v určitém prostorovém, kulturním a sociálním kontextu ...“
Tento úvodník není a neměl by být chápán jako obhajoba toho, co se děje
na veřejných místech v naší obci – autobusová a vlaková zastávka, hřiště, odpočívadlo pro cyklisty nebo posezení před
místní večerkou. A už vůbec není schválením a pochopením pro nepořádek, který na těchto místech zůstává.
To, že se děti, mládež, ale i ti starší chtějí
někde scházet, trávit společně čas a bavit
se, bylo, je a bude v každé době, a možná jsme už někteří jen zapomněli,
co jsme dělali, když jsme byli v jejich věku.
Dovolím si vyjmenovat jen těch pár míst, která si pamatuji já, a možná
by bylo dobré, abychom si všichni připomněli, jak to bylo. Nevím, kde
se scházela generace dnešních šedesátníků, neměli tolik času a museli se
věnovat práci a pomoci v domácnosti, byla jiná doba, ale věřím, že si
nějaký čas na zábavu také našli. Generace dnešních padesátníků určitě
ráda zavzpomíná na budovu „mlíkárny“, která stávala na návsi a kde se
scházelo dokonce několik generací. A že tam občas bylo rušno. Generace
čtyřicátníků zase může vzpomenout na „starý autobus“, který stával
v místech dnešní plynové stanice u cesty směrem na Lískovice. Těch
akcí, táboráků, pálení čarodějnic,… Tady byla velká výhoda, že to bylo
mimo vesnici a nikomu to příliš nevadilo. Když autobus zmizel, začali
jsme využívat „mlíkárnu“. Generace třicátníků a s nimi, myslím, my
všichni zase vzpomínáme na bývalý obecní majetek – původní číslo popisné 57 ( Laňarovo), kdy v roubené chalupě vznikla klubovna a tady se
také děly věci,… A bylo to uprostřed vesnice, minimálně každý víkend.
A co tam všechno zůstalo po prodeji této budovy, by vydalo
na samostatný článek. A určitě nelze opomenout budovu „Petříňáku“,
kam jsme chodili snad všichni i přes přísné zákazy a nebezpečí, které tu
hrozilo.
Dnešní mládež není o tolik jiná, než byly ty předchozí, má jen smůlu,
že zatím nemáme žádný prostor pro to, aby si někde mohli tu svoji klubovnu vybudovat a trávit v ní volný čas. A tak využívají místa, kde se
sejít mohou. Nikdo je odtud nevyhání, nikdo si zatím nestěžuje na hluk,
co je ale velký problém, je nepořádek a občas něco poškozeného, co po
nich na těchto místech zůstává. Vypadá to, že tato místa jsou oblíbena
nejen místní mládeží, protože občas je možné vidět i návštěvy z okolí,
které přijedou autem, vysypou popelník plný nedopalků z cigaret a dalších odpadků a čekají, kdo a kdy to uklidí (asi to nebudou pouze návštěvy, kdo se takto chová). Stejně tak všichni čekají, kdo uklidí zbytky
po jídle a pití, prázdné lahve, kdo zajistí potřebné opravy. Bylo by dobré
si uvědomit, že veškerý ten úklid a opravy jsou financovány z obecního
rozpočtu a někdo je musí zajistit. Pokud budeme muset naše úsilí a společné peníze věnovat tomuto, nebudeme mít čas ani peníze na něco jiného. A že by toho bylo potřeba … Možná bychom místo toho mohli řešit
i to místo pro klubovnu. Ani pro nás není příjemné, když rozhodujeme,
co bychom mohli ještě na veřejných místech v obci mít a hned vzápětí si
říkáme, ale on to možná někdo zničí, bude tam zase nepořádek, ...
Oč by bylo jednodušší a pro všechny akceptovatelné, kdyby na inkriminovaných místech bylo po odchodu uklizeno, věci byly zpět na svých
místech, odpadky v koších, … Určitě ani pro naši mládež není příjemné,
že neustále někde čtou nebo poslouchají, co všechno zničili, neuklidili,
co po nich kde zůstalo nebo naopak nezůstalo. Ptají se, kde by si tedy tu
klubovnu mohli udělat, možná, že řešení najdeme, ale asi až ve chvíli,
kdy bude viditelné, že tam, kde se pohybují nyní, je pořádek a vše jak má
být.
A tak každá generace hledá místo, kde by se mohla scházet a trávit společně čas, neboť člověk je tvor společenský …
Eva Jiříčková

č.22, duben 2015

Společenská rubrika
Obecní úřad v Ohnišťanech přeje svým spoluobčanům k jejich
životním výročím všechno nejlepší!
V dubnu oslaví své vzácné narozeniny paní Zdeňka Rosůlková
a pan Miroslav Dědek.
V květnu bude mít narozeniny paní Božena Šperková a v červnu
pan Václav Kmínek, paní Jiřina Šubrtová, paní Vlasta Hanušová
a paní Marie Kuntová.
Hodně zdraví Vám všem – milí oslavenci!

Sběr nebezpečných složek komunálního
odpadu proběhne dne 19. dubna 2015
od 9:55 do 10:05 hodin před obecním
úřadem.
Oznámení obecního úřadu
Poplatek za svoz komunálního odpadu a poplatek
ze psů na rok 2015 bude vybírán dne:
15. dubna 2015
od 8,00 do 11,00 hodin a od 16,00 do 20,00 hodin
Dle vyhlášky číslo 1/2012 je stanovena výše ročního poplatku za svoz komunálního odpadu 500,Kč/osobu.
Dle vyhlášky číslo 2/2012 je stanoven
poplatek 50,- Kč za jednoho psa
a za každého dalšího 100,- Kč.
Poplatky je možné také uhradit každou
středu v úředních hodinách
od 18,00 do 21,00 hodin.
Dále je možné poplatky uhradit převodem na účet obce
číslo 1080805339/0800, jako variabilní
symbol uveďte číslo popisné domu.

Oslava 60.výročí narození pana Zdeňka Hanuše.
Dne 30. ledna 2015 oslavil náš dlouholetý člen a předseda společenstva MS Hubert pan Zdeněk Hanuš své
významné narozeniny. Oslava se konala v Hasičském
domě v Ohnišťanech. Před oslavou předcházela členská
schůze MS. Po jejím skončení následovalo blahopřání
a předání darů oslavenci. Nejdřív za MS Hubert Ohnišťany a pak následovalo předání dárků jednotlivých členů, kteří byli přítomni. Pan předseda Hanuš poděkoval
za dary a následoval přípitek s oslavencem. K příjemné
zábavě hráli - člen MS p. Jaroslav Pulec, člen MS Miško
Milan a host p. Rozum Václav. Pan Pulec hrál na bicí
a zpíval, p. Miško a p. Rozum na harmoniky. Bylo to tak
zvané hudební trio. Dále nechybělo občerstvení, dobré točené pivo, víno, nějaká ta kořalička i nealkoholické nápoje. Na stole byly obložené chlebíčky a další
pamlsky. Potom byla večeře - výborný guláš z prasete. Ten byl tak dobrý,
že všem moc chutnal, že by i kuchaři v restauracích se mohli poučit. Mezi tím
byla podávána káva a zákusky.
Při dobré zábavě a porozumění jsme poseděli do
půlnoci - možná déle. Na závěr - Zdeňku - přejeme
Ti všechno nejlepší, hodně mysliveckých zážitků,
hodně zdraví do dalších let a pevnou mušku. To Ti
přejí všichni přítomní kamarádi MS Hubert i já, jako
dlouholetý člen MS Ohnišťany a bývalý dlouholetý
funkcionář-kynologický referent a jednatel, nyní
člen revizní komise. Ještě jednou hodně zdraví,
štěstí, hodně energie a optimismu při nelehké situaci, kterou jako předseda máš! Zasloužil bys vyznamenání II. stupně, které bys měl dostat s poctou za
vše, co jsi pro myslivost udělal! A děkujeme Ti Zdeněk Hanuš
za pohoštění!
Myslivosti zdar! Miško Milan.

Něco z literatury …..

že nebudete litovat !

Před nedávnem jsem dostala dárek – knihu „Nový Bydžov
v proměnách staletí“, kterou napsal ředitel okresního muzea a promovaný historik pan Jaroslav Prokop. Nejdřív
jsme se o ni tak trochu přetahovali, manžel totiž tento žánr
moc rád čte, ale pak jsme se raději dohodli – nejdřív on
a pak já. Když jsme si potom o knize povídali, museli
jsme si přiznat, že vlastně Bydžov vůbec neznáme!
Dozvěděli jsme se tolik nového! Vše je zapsáno velice
poutavě, s absolutní znalostí a až kouzelně zajímavě! Chci
tuto knihu doporučit všem, měla by být i v obecní knihovně, aby si ji zájemci mohli půjčit a přečíst! Uvidíte,

Ptáme se na obecním úřadě ……….
Paní starostko, - prosím – mohla byste mi odpovědět, jak proběhnou oslavy 70. výročí ukončení 2. světové války ?
Po projednání se zastupitelstvem jsme se rozhodli, že k 70. výročí konce 2.světové války bude uspořádán slavnostní průvod s položením
věnce u pomníku Padlých a projevem k tomuto výročí. Zvažuji, zda by
se nám podařilo uspořádat besedu s pamětníky z naší obce.
Paní starostko, jak je možné a jak dlouho se už u nás nepíše obecní kronika?
Poslední záznam v obecní kronice je z roku 2007 a jedná se o výpis
událostí z předchozích období. Zjišťovala jsem důvody, proč se
v zápisech do kroniky nepokračovalo. Odpověď zní – došlo ke změnám
z hlediska legislativy a zákonů a v zápisech nesměly být uváděny konkrétní osobní údaje – např. jména. Přesto bychom chtěli záznamy
do kroniky znovu obnovit.
Paní Košvancová – prosím – mohla byste mi odpovědět na několik
otázek, které naše čtenáře zajímají?
Co má udělat a předložit občan, chce-li se přihlásit k trvalému
pobytu?
Občan, který se chce přihlásit musí přijít osobně na obecní úřad, předložit platný občanský průkaz – u dětí je nutné doložit rodný list dítěte a doklad o vztahu k nemovitosti, kam se pobyt přihlašuje. Občan starší 18 let zaplatí správní poplatek 50,- Kč. Dnem přihlášení mu bude
zneplatněn občanský průkaz a bude mu vydán náhradní doklad, který
bude platit do té doby, než mu bude vystaven nový občanský průkaz.
A co chci-li přihlásit svého psa?
Občan opět přijde na obecní úřad. Dostane pro svého psa známku
a zaplatí dle platné vyhlášky poplatek 50,- Kč na rok za jednoho psa
a za každého dalšího již 100,- Kč na rok.
Jak platit z hrobového místa?
Občan předloží osobně nebo písemně žádost na obecní úřad. Po projednání mu bude hrobové místo nebo místo v kolumbáriu přiděleno.
Následně bude sepsána nájemní smlouva a zaplacen poplatek
z pronájmu tohoto místa.
Jak přihlásit a platit z popelnice?
Občan předloží osobně nebo písemně žádost o novou popelnici, která
mu bude následně objednána a dodána. Zaplatí poplatek dle platné
vyhlášky. Pokud se jedná o výměnu, je třeba předložit fotku poničené
popelnice. Opět osobně nebo písemně žádat na úřadě. Úřad podstoupí
jeho žádost i s fotodokumentací svozové firmě, která následně posoudí
nutnost výměny a tuto provede.
Případné poruchy nebo problémy, které se objeví?
Opět nahlásit na úřadě – osobně, telefonicky nebo emailem.
Děkuji Vám – paní Košvancová – za kvalifikované odpovědi!
Ptala se za čtenáře Zpravodaje - Lidmila Štraufová
Odpovídala – starosta obce ing.Eva Jiřičková a účetní – Jana Košvancová.

Panu řediteli Prokopovi za ni patří velký dík!
Nedá mi to a současně připomenu, že i Ohnišťany zanedlouho vstoupí do podvědomí čtenářů – prostřednictvím
knihy o slavném, ale stále trochu opomíjeném rodákovi –
Františku Smetanovi. Celý jeho život písemně podrobně
zpracoval koncertní mistr Janáčkovy filharmonie pan profesor Jiří Hanousek.
V jeho knize se hodně o naší obci mluví a objevují se tam
i ohnišťanští a lískovičtí občané. Kdy bude kniha dokončena a knižně vydána zatím přesně nevíme, ale včas všechny
zájemce o tuto knihu, na ni upozorníme! Myslím, že by
neměla chybět ani v jedné naší rodině. Hlavně proto, aby
budoucí generace mohly z této knihy čerpat hrdost na svou
rodnou obec!
L.Š.
Upozorňuji čtenáře,
že si můžete v Obecní knihovně půjčit novou knihu
Co jste vy – byli jsme i my. Je to o lidech v Ohnišťanech,
kteří tu žili, ale už jim dohořela svíčka života. Vzpomenete si na ty, kolem kterých jste v životě prošli a oni prošli
kolem Vás! Uvědomíte si to rychlé uplývání času a potřebu dokončit to, co jsme ještě nestihli udělat ….
A: Co bych ráda aby bylo
První část mé žádosti v článku minulého Zpravodaje je
splněna! Zvonici od nás odvezl p. Mejdr dne 8.2 . t. r.
a ujistit mě, že ji veze do sucha a bude se hned pracovat na její renovaci. Jsem tomu moc ráda a panu Mejdrovi děkuji!
L.Š.

Příjmy

2016

2017

2018

Celkem

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Transfery od kraje

3 700.000,- 3 700.000,- 3 800.000,180.000,180.000,200.000,60.000,60.000,60.000,-

11 200.000,560.000,180.000,-

CELKEM

3 940.000,-

11 940.000,-

3 940.000,- 4 060.000,-

Výdaje
Příspěvky M.Š.
350.000,350.000,- 350.000,1 050.000,Příspěvky Z.Š.
20.000,20.000,20.000,60.000,Sběr a svoz.kom.od.
400.000,400.000,400.000,1 200.000,Zastupitelstva obcí
550.000,550.000,- 550.000,1 650.000,Veřejné osvětlení
70.000,70.000,80.000,220.000,Veřejné osv.( obnova)
300.000,300.000,---600.000,Péče o veřejnou zeleň
300.000,200.000,300.000,800.000,Příspěvek SDH
150.000,150.000,150.000,450.000,SDH-výjezdová jednotka 100.000,------100.000,Příspěvek T.J.SOKOL
150.000,150.000,150.000,450.000,Víceúčelové hřiště
500.000,------500.000,Záležitosti kultury
50.000,50.000,50.000,150.000,Knihovna
14.000,14.000,14.000,42.000,Činnost místní správy
700.000,700.000,800.000,2 200.000,Rezervy
10.000,10.000,10.000,30.000,Oprava silnic
200.000,200.000,200.000,600.000,Obecní hospoda
50.000,50.000,50.000,150.000,Pohřebnictví
60.000,60.000,60.000,180.000,Povodňové opatření
100.000,50.000,100.000,250.000,Opravy a údržba budov 258.000,500.000,500.000,1 258.000,----------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM
4 332.000,- 3 824.000,- 3 784.000,11 940.000,-

Mateřská škola

„Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi?“

Text dětské říkanky napovídá, že roční doby si opět předávají vládu i když ta letošní zima, hlavně očima dětí, nás opět vůbec nepotěšila.
Když náhodou nasněžilo, tak sníh zas obratem rychle roztál. Považujeme
za veliký úspěch, že se nám letos, oproti minulému roku, podařilo alespoň jednou vytáhnout sáně, boby a kluzáky a užít si trochu těch „zimních radovánek“!!! O nějakém klouzání na rybníku či požární nádrži nemohla být ani řeč,
a tak nám k „natlučení si pozadí“ musely stačit kaluže při pravidelných vycházkách. A i to bylo umění, nějakou, která by za to stála, objevit.
Ještě, že jsme si tohle období mohli zpestřit
právě končícím „Plaveckým kurzem“
v bazénu
ve
Sportovním
areálu
v Hořicích, kam jsme jezdili každý pátek.
Děti se zde seznamovaly se základy plavání, ale také se některé naučily překonat často veliký „strach z vody“, nebo jen z pro
nás celkem obyčejného - potopení obličeje nebo i celé hlavy.

V závěru února nesměl chybět ani, již tradiční
„Maškarní bál“. Měli jsme trochu obavy z menší účasti
dětí, kvůli vyšší nemocnosti v tomto období, ale díky mírnější zimě se naše obavy nevyplnily. Účast dětí, jejich rodičů i sourozenců byla opět pěkná a všichni jsme si bál užili.
Nejen že jsme se vytancovali a zasoutěžili si, ale také jsme
si pochutnali na výborném a krásně tematicky nazdobeném dortu z dílny naší paní kuchařky. Součástí maškarního bálu byla i bohatá tombola, o kterou se svými příspěvky zasloužili hlavně rodiče dětí a my jim touto
cestou ještě jednou děkujeme!
Nyní se již budeme těšit na připravovanou „jarní tvořivou dílnu“ za přítomnosti rodičů a současně připravujeme ve spolupráci s rodiči „II. Country bál“ v místním hostinci. Výtěžek z tohoto bálu věnují rodiče mateřské škole. Všechny Vás srdečně zveme a budeme se těšit, že nám svojí přítomností tuto akci podpoříte a také
se i dobře pobavíte. Bude Vás čekat i stylové předtančení a bohatá tombola. Přejeme krásné blížící se jarní dny.

Jana Štanclová.

Dé-klub

Pohled zpátky ……
Podívám-li se na kalendář, tak mě
napadá, že bych měla spíš psát
o pašijích než vzpomínat na Tříkrálový koncert. Ale mám před sebou
fotky Martina Košvance a je mi líto
neříci k nim ani slovo! A tak alespoň
vyslovuji svůj obdiv nad některými
žáky hudební školy z Nového Bydžova! V jejich letošním vystoupení
převládaly dechové nástroje. Zaujala
mě dívenka hrající na trubku, chlapec na trombon, několik dětí na flétny, ale také dívka na elektrofonické
varhany. Samozřejmě, že všemu
dominoval pěvecký sbor!

V sobotu 7.3.2015 pořádal Obecní úřad a Dé-klub odpoledne Maškarní pro děti a večer pro dospělé. Děti si to opravdu
užily, přišlo jich v maskách 30 a celkem bylo podle knoflíků
110 lidí. Večer byla účast malá, ale ti co přišli si to náležitě
užili, jak můžete vidět z fotek.

Milé děti, moc Vám děkujeme, že
jste za námi opět přijely, zazpívaly
a završily tak právě končící vánoce !
Stejně tak děkuji panu faráři Rouskovi, paní Francové a paní Pickové, že nám umožnili opět pobýt chvíli v našem kostele!
Jako divák a posluchač si dovolím říci, že mi chyběly naše – kostelní – varhany a byla mi – zcela mimořádně – velká zima a vzpomínala jsem, zda to ty děti neodstonaly!
Dokonce jsem přemýšlela o tom, bude-li se tato dnes už tradiční –
akce konat a nebude u toho varhaník, zda by nebylo rozumné přemístit se s celou produkcí do sálu v obecní hospodě.
L.Š.

Ohnišťanská dílnička
Jelikož už nám děti odrostly a zájem o dílničku opadl - rozhodli jsme se, že budeme dělat dílničku vždy se zaměřením
k nějaké akci a chtěla bych, aby se pokud možno zapojili
i dospělí. Nejbližší akce budou čarodějnice, takže doufám
že se nám podaří něco dát dohromady.
Iva Syřišťová

Krátce se zmíním o činnosti sportovců od začátku roku 2015.
Dne 9. 1. 2015 se uskutečnila VČS, na které se krom hodnocení uplynulého roku volilo nové vedení TJ.
V lednu také začala zimní příprava na jarní sezonu pro muže v hale SOŠ. Jako každý rok sportovci pořádali ples. Letos to vyšlo na 24. 1. 2015 a po delší době s hojnější účastí, hlavně mladých.
Svůj první trénink absolvovali také žáci v té samé hale jako muži pod vedením druhého trenéra Vaška
Vrby seniora. V neděli 8. 2. 2015 se sešel výbor, volili předsedu, sekretáře a novou funkci - administrátora", který bude udržovat kontakt s FAČR. Předsedou byl zvolen Marcel Hlavatý a sekretářem Filip Matějka. Končícímu vedení patří poděkování za odvedenou práci, novému vedení ať se daří alespoň tak, jako končícímu. Novou funkci bude vykonávat Péťa Kopáč ml. Po delší době bylo dohodnuto, že se vyřeší, co s vlhkostí v kabinách žáků a hostů. Byly
obavy, aby nebyla špatná izolace. Dohodl se postup prací. Otluče se omítka a asanačním přípravkem proti vlhkosti se nahodí. Tím by se mělo zamezit
vlhnutí zdí. Již při otloukání se ale zjistilo, že příčinou navlhání je „pouze" prasklá trubka přívodu vody ve sprše. Tato oprava ušetří čas i finance. Doufám, že tato verze se v průběhu roku potvrdí a vlhkost se již neobjeví. V únoru muži sehráli dvě přátelská utkání. První proti Robousům a prohra 1 : 4.
Druhý zápas se hrál v Kněžicích, skončil nerozhodně, před koncem jsme vedli ještě 3 : 1, ale vedení neudrželi. Výsledek 3 : 3 je přesto dobrý.
Na začátek března byla svolána brigáda na dokončovací práce v kabinách a zabetonování stojanu na košíkovou. Nejvíc vytížený byl ale Mireček při
zednických pracích. Této brigády se zúčastnili členové, kteří chodí stále, ale co ostatní, hlavně mladí. Ti asi nemohou přerušit každodenní rituály. Výjimkou je Monika Vrbová, která má zájem a nabízí pomoc sama od sebe a jako o poslední brigádě se svoji kamarádkou Terkou Plchovou se zapojili do
úklidu, za což jim moc děkuji.
Velice aktivní Honza Bucek rozměřoval uchycení pro zástěnu, aby nefoukalo pod pergolu.
Odpoledne muži odjeli ke třetímu přáteláku do nedalekého Lužce. Vysoká výhra 9 : 1 je tři týdny před mistrovskými zápasy velice povzbuzující. Jestli výhru večer oslavili na maškarním plese pořádaný Dé-klubem nevím.
Ale odpoledne byl maškarní pro děti, který se vydařil.
Děti se nenudily, soutěží, her a hudby bylo dost a Tomáš Čáp svým uváděním a hudbou zajistil báječnou atmosféru.
To je zhruba vše o činnosti sportovců a je potřeba pokračovat, práce na hřišti je dost. S pozdravem, L. Hlavatý
A ještě něco. Zaslechl jsem, že sedm mladých lidí chce uklidit nepořádek po obou stranách silnice od Ohnišťan
na Pašku. To co řekli, udělali, i s tím, že zajistili úklid tohoto odpadu. Je to příklad hodný následování. Možná,
že by jen stačilo, aby nedopalky cigaret, krabičky po nich, papírky po sušenkách, plast. láhve, atd. všichni dávali tam, kam patří.
Děkujeme L. Hlavatý

Zastínění přístřešku na hřišti
Na 5. veřejném zasedání obecního zastupitelstva, konaného 25. února 2015, kde se schvaloval obecní rozpočet, byla uvolněna určitá částka
na dokončení přístřešku na hřišti. Jednalo se
o zastínění posezení proti větru ze strany
od trati a dále o vybavení novými, pevnějšími
stoly a lavicemi. Když jsem slyšel, jaká je uvolněná částka, neváhal jsem, a stejně jako s projektem přístřešku (pergoly), sednul jsem hned večer k počítači a hledal jsem, jaké jsou možnosti. Našel jsem vhodné posezení
za optimální cenu a zároveň hledal možnosti zastínění.
Na lepší materiál na zavětrování, než jsem našel já, mne
upozornil Zdeněk Chalupa. Nechal jsem si vše odsouhlasit,
hned jsem na hřišti vše rozměřil a objednal. Měl jsem zájem, aby vše bylo dokončeno do mistrovských utkání. No
a 12. března jsem s Láďou Hlavatým a Standou Chválou,
přišel také pomoci Tomáš Frydrýn, vše dokončili. Výsledek
vidíte na obrázcích. Nové stoly a lavice jsou na cestě, možná při vydání Zpravodaje už jsou na místě.
Jan Bucek

Na úvod bych se rád vrátil k události, která patří do samého závěru loňského roku a nezmínil jsem ji v předešlém čísle. Jedná se o nákup profesionální radiostanice do našeho výjezdového auta. V prosinci loňského roku
dostala naše obec od kraje dotaci ve výši 10 tisíc na nákup vybavení pro výjezdovou jednotku. Po vzájemné dohodě mezi zastupitelstvem a členy výjezdové jednotky se dohodla
koupě této stanice, protože do této doby probíhala veškerá komunikace s hradeckým dispečinkem pouze přes naše soukromé telefony. Jedná se tedy o stanici Motorola GM 360
s tlačítkovým mikrofonem. Celková cena včetně nabíječe a měniče napětí byla cca 15 tis,
kde zbylou částku doplatil obecní úřad. Stanice byla zprovozněna ještě v posledním týdnu loňského roku.

Hasiči

Během ledna a února upravovali nebo spíše vylepšovali členové výjezdové jednotky zásahové vozidlo a především světelný výstražný systém. Práce se vyplatila a výsledné osvětlení našeho vozidla může konkurovat těm profesionálním. V období mezi posledním a současným číslem zpravodaje byl hasičský ples. Zde bych pouze zmínil,
že účast byla nejnižší co pamatuji (kolem 70 lidí na sále). Nechápu z jakého důvodu nedorazilo více lidí, protože
ples byl připraven dobře jako každý rok. Možná zde velkou roli hrál i otevřený salónek v hospodě, kde bylo kolem
30 lidí a který měl prý být uzavřený stejně jako na sportovním plese. Těžko soudit, ale na druhou stranu přítomní
na sále si chválili taneční prostor, protože při tanci to nevypadalo jako na pouťovém autodromu. Snad v budoucnu
se situace otočí a účast poroste.
Týden před plesem dne 13.2.2015 se konala v hostinci v Loučné Hoře výročka okrsku. Včetně pravidelného každoročního programu se navíc konaly volby do okrskového výboru. Všech pět sborů okrsku předem navrhlo kandidáty a přítomní delegáti (dva z každého sboru) pro ně hlasovali. Do nového okrskového výboru již nechtěl kandidovat jeho dlouholetý
velitel a náš člen Milan Purma st. Tímto bych mu chtěl ještě dodatečně poděkovat za jeho příkladnou reprezentaci našeho sboru
v okrskovém výboru. Jinak volby proběhly pod dohledem zástupce z Okresního sdružení hasičů HK a zvoleni byli následující:
starosta okrsku :
velitel okrsku:
jednatelka okrsku:
preventista okrsku:
člen okrsku:

Ing. Zdeněk Chalupa (SDH Ohnišťany)
Martin Břízek
(SDH Loučná Hora)
Jana Šedivá
(SDH Loučná Hora)
Zdeněk Berný
(SDH Chotělice)
Jaroslav Gemza
(SDH Šaplava)
Petr Trejbal
(SDH Smidary)

Na závěr již pouze to, že v období tisku zpravodaje proběhne 21.března v Černožicích sjezd delegátů sborů našeho okresu, kde budou
rovněž probíhat volby nového výboru a dalších činných orgánů okresního sdružení hasičů.
Ing. Zdeněk Chalupa
Trocha úředničiny…….pro někoho
nezáživné, pro někoho třeba zajímavé….
Jelikož nedílnou součástí obecního zastupitelstva, jsou i zápisy, které se musí
řídit platnou legislativou, dovoluji si
Vás ve zkrácené formě s tímto trochu
seznámit.
Zastupitelstvo obce se schází podle
potřeby, nejméně však jednou za dva

měsíce
Zasedání zastupitelstva obce je veřejné
Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starostaka obce v nepřítomnosti místostarosta
Pro jednání zastupitelstva obce musí být vydán a odsouhlasen
Jednací řád
Obecní úřad informuje o místě, čase a programu konání zastupitelstva na úřední desce ( web) obecního úřadu nejméně
sedm dnů před zasedáním
usnášeníschopnost – pokud je přítomna nadpoloviční část
zvoleného počtu členů zastupitelstva
O průběhu zasedání zastupitelstva obce, musí být pořízen
zápis, který musí obsahovat tyto náležitosti :
jména přítomných členů zastupitelstva obce
jména omluvených členů zastupitelstva obce
hosté ( dle nového nařízení musí být jména hostů na úřední
desce anonymizována, z důvodu ochrany osobních údajů,
originál musí být uložen na obecním úřadě bez anonymizace)
hodina zahájení
schválení 2 ověřovatelů zápisu a zapisovatele
program jednání, přečtení předchozího zápisu
hlasování zastupitelstva musí být zapsáno v tomto provedení :
pro / proti/ zdržel se
stručný průběh projednání jednotlivých bodů programu
dotazy a návrhy podané při zasedání
usnesení
pokud byl vyčerpán program zasedání, prohlásí starosta-ka
zasedání za ukončené
Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání zastupitelstva obce, který musí být podepsán starostkou, zapisovatelkou
a určenými ověřovateli.
Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení.
Schválený zápis musí být uložen na obecním úřadě
k nahlédnutí a vyvěšen na úřední desce.
Lenka Čápová

Chtěl bych upozornit na jednu velmi zajímavou novinku, kterou jsme zavedli
na našich webových stránkách. Když
rozkliknete symbol, který je nad tímto
textem, a který je na našich webových
stránkách v pravém sloupci, objeví se
vám mapa Ohnišťan, vpravo menu, které
vidíte na obrázku. Skládá se z odkazu
na Podkladové mapy, kde si můžete zaškrtnout, jakou mapu si zvolíte, a to buď
Ortofoto (ČÚZK), základní mapu, základní mapu (ČÚZK), nebo i všechny. Dále se
tam nachází odkaz na Katastr nemovitostí, tam si můžete zatrhnout např. Mapu
bývalého PK, zvolit si, v jaké barvě se má
zobrazovat, zda v černé, či bílé. Zároveň
se objeví i čísla parcel. Dále je tam odkaz
na Budovy, opět si můžete po rozkliknutí
zvolit, zda se mají zobrazit čísla popisná,
nebo čísla evidenční. Dále potom v horní
části mapy jsou zelené symboly, kde nejzajímavější je asi měření vzdálenosti
(symbol pravítka) a měření plochy
(symbol obdélníku).
Jan Bucek

Uzávěrka příštího Zpravodaje bude 15. června 2015

Chcete pátrat po svých předcích – pokračování

Na základě ohlasu čtenářů „Zpravodaje č. 22“ pokračuji v genealogickém příspěvku, kde se zaměřuji, jak jsem ostatně slíbil,
na písmo matrik, typy a sestavování rodokmenu, jeho ukládání i na osm českých archivů, které pokrývají svým rozsahem celé
území ČR a umožní Vám tak pátrat po předcích i po celé ČR. Písmo v matrikách, ale i všech dokumentech se v průběhu doby
měnilo. Záleželo nejen na období, ale i na oblasti, o kterou
se jednalo, na jazyku, kterým byl dokument napsán, a také na
tom, na který typ písma byl pisatel dokumentu zvyklý. Dnes používáme latinku, která pochází z humanistického písma, v 18.
století se používala velmi často humanistická kurzíva, která má blízko k současnému písmu, takže je pro nás čitelná, pokud překonáme nástrahy latiny. Od šestnáctého století se používala novogotická kurzíva (nazývaná též kurent), toto písmo představuje
pro mnohé začínající badatele zlomový bod, přes který se nedokážou dostat, protože nejsou schopni přečíst záznamy v něm napsané. „Kurent je pomsta
příštím generacím“ (výrok zapsán je na dalším řádku v krasopisném kurentu). K tomu, abychom nedopadli jako zmínění badatele, musíme nastudovat
tabulku písma a vytisknout si ji.
Více o druzích písma, ale především možnosti stažení tabulky písma
novogotické kurzívy naleznete na web stránkách www.genea.cz
v oddíle „pomůcky“, po rozkliknutí „vzor písmen“ (full rozlišení).
Z typů rodokmenů rozeznáváme a) základní – přímá otcovská linie: je nejjednodušší genealogická tabulka, která uvádí předky výchozí osoby (střena)
pouze po otcovské linii; b) rodokmen: je tvořen manželskými dvojicemi, jejich dětmi a dalšími pokračujícími větvemi rodu nesoucími stejné příjmení.
Sleduje otcovskou linii včetně sourozenců až po nejstarší zjistitelnou osobu rodu; c) vývod z předků: rodokmen všech předků v obou přímých liniích
(manželské páry bez dětí). Jde vlastně o ucelený „rodinný strom“, je to nejpoužívanější forma genealogické tabulky, resp. bádání; d) agnátní vývod je
redukovanou variantou sledující vždy pouze přímou hlavní linii, tzn. střen, otec, děd, praděd s manželkami, často se nazývá rodokmenem základním
v přímé otcovské linii (agnátio = příbuzenský poměr osob, spojených touž otcovskou linií); e) rozrod: je nejkomplikovanější formou genealogické tabulky - obsahuje potomky výchozí osoby, respektive výchozího manželského páru, tedy ty osoby, které mají společného předka. Existují dva způsoby vytváření rozrodu. Prvním je sledování jednoho příjmení, strom v takovém případě zahrnuje pouze potomky synů nebo nemanželské potomky dcer. Druhou
variantou je sledování potomků synů i dcer, bez ohledu na příjmení. Rozrod poskytuje přehled o genealogických vazbách v rámci rodu. Jeho zpracování
je časově velmi náročné, může totiž zahrnovat několik tisíc osob. K tvorbě a sestavení rodokmenu existují desítky programů, některé jsou jednodušší,
jiné složitější, v některých můžete přidávat k osobám fotky či dokumenty, v jiných nikoliv, každopádně se nemusíte starat o grafické řešení, to zajistí
program za Vás. Namátkou uvádím některé z programů, které jsou k dispozici v češtině: Ancestry, Brothers Keeper, Family Tree Builder, Geno Pro.
Pokud se chcete podělit s výsledky svého pátrání s dalšími lidmi, je možné najít web stránky, které umožňují zveřejnění rodokmenu na internetu.
Z dostupných v češtině např.: myheritage.cz, geni.com, free.cz. Já používám myheritage.cz a jsem s ním velmi spokojen a to i s bezplatnou verzí spojenou s Family Tree Builder. Tyto programy použijete i k uložení rodokmenu event. k vytvoření počítačového grafu rodinného stromu, a to na externí
harddisk, úložiště, CD nebo DVD. Minule jsme si vysvětlili přístup do matrik v Ohnišťanech, dnes rozšíříme oblast naší působnosti na všechny matriky
celé ČR (pokud jsou dostupné, digitalizované a na internetu). Uvádím, pro Vaše další bádání po předcích, jednotlivé archivy, kde jsou krajské matriky
včetně jejich současných web stránek:
1. Archiv hlavního města Prahy (Praha)
www.ahmp.cz
2. SOA v Praze (Středočeský kraj))
www.e-badatelna.soapraha.cz
3. SOA v Zámrsku (Královéhradecký a Pardubický kraj)
www.vychodoceskearchivy.cz
4. SOA v Opavě (Moravskoslezský a část Olomouckého kraje)
www.archives.cz
5. Moravský zemský archiv v Brně
(kraje Vysočina, Jihomoravský, Zlínský) www.actapublica.eu
6. SOA v Třeboni (Jihočeský kraj)
www.ceskearchivy.cz
7. SOA v Plzni (Plzeňský kraj)
www.portafontium.cz
8. SOA v Litoměřicích (kraje Ústecký a Liberecký)
www.soalitomerice.cz
Zatímco přístup do digitalizovaných matrik je u všech krajů, po překonání počátečních potíží přímý a vcelku i rychlý, je vybavování požadovaných matrik u SOA v Zámrsku poměrně zdlouhavé a závisí především na rychlosti internetového připojení. Je to dáno tím, že zatím
co ostatní archivy zveřejňují matriky v internetovém prohlížeči, východočeský archiv tuto metodu zavrhl a nabízí stažení celých matrik v podobě ZIP
balíčků. Problémem je i to, že kvůli dohledání třeba jen jednoho jediného záznamu stahujeme několik desítek až stovek MB dat. Postup pro stažení matriky je následovný: zadáme www.vychodoceskearchivy.cz/matriky, z matrik zvolíme inventární seznam, po rozkliknutí se objeví Sbírka matrik, na kterou klikneme pravým tlačítkem myši, vybereme odsek hledání a do něj vepíšeme název obce, kterou v archivu hledáme. Poté klikáme na odkaz „další“
až najdeme v seznamu obecní matriku, kterou hledáme. Stáhnout se dá pouze ta, která má na konci na poslední řádce odkaz ( text: "http://.............." ).
Na tento odkaz 2x rychle klikněte levým tlačítkem myši. Pokud se neotevře okno pro stahování, tuto adresu (odkaz) překopírujte do adresního okénka
Vašeho internetového prohlížeče (postup: zamodřit adresu, ctrl+c, vymazat údaj v prohlížeči, vložit adresu ctrl+v, potvrďte enterem). Otevře se okno pro
stahování (v komprimovaném formátu zip). Uložte soubor na plochu či na disk počítače. Najděte stažený soubor na svém počítači a klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte nabídku pro „rozbalení“ - tato nabídka se mírně mění podle toho, jaký máte komprimační (rozbalovací program). Je to trochu
složitější, ale záhy si na to zvyknete a poté si soubory matrik uložíte na disku, rozhodně je nemažte, nevíte, kdy je budete potřebovat. Na závěr uvádím
příklad humanistické kurzívy v latině s překladem (vlevo): Ze vsi Pohořice.
Roku 1766, dne 23. února, v Charvateckém farním kostele, který je zasvěcen
Nanebe-vzetí Panny Marie, je mnou, církevním knězem Antonínem Wlachem,
farářem farního kostela, pokřtěna Marie Magda-lena, manželská dcera Václava
Štora, chalupníka a jeho manželky Evy z obce Pohořice, rodiče jsou poddaní
obce Martiněves, narozena dne 22. února, její kmotra: Marie Magdalena Liscová, dcera zedníka ze vsi Pohořic, svědci: Rosina Eschlerová podruha z Charvatců, Jakub Ribka, chalupník ze vsi Martiněves.
Přeji Vám všem, které genealogie zaujala, mnoho úspěchů v bádání po Vašich
předcích!
Libor Mareš

Zámek Podlesí

Nikdo pomalu neví, co se děje za plotem, ale toto je nádhera.
(Převzato z portálu Mapy na Seznamu)
Novogotický zámeček byl postaven v roce 1883. Trojkřídlý
zámeček zdobí na nároží dvě věže. V minulosti prostory sloužily
jako dům sociální péče. Nyní je v soukromém vlastnictví a veřejnosti nepřístupný.
Podívejte se, jak vypadal dříve. Firma EUFI dokázala zámeček
na našem katastru takhle zvelebit. Co kdyby někteří majitelé
ruin a nepořádku na našem území se nechali inspirovat tímto
příkladem. Pak bychom se mohli přihlásit třeba do soutěže
"OBEC ROKU"
J.B.

Dobrý den,
v posledním vydání Ohnišťanského zpravodaje je uveden článek, týkající se Povodňového plánu obce Ohnišťany, kde
jsou uvedeny nejzákladnější informace a
hlavně způsob, kde ho najít.
V dnešním díle bych vás s ním chtěl seznámit podrobněji a odkázat vás na informace, které jsou pro nás občany nejdůležitější a nejpotřebnější a také, abyste se lépe v tomto dokumentu
– v její webové verzi lépe zorientovali.
Po kliknutí na odkaz uvedený na stránkách naší obce se před
vámi objeví úvodní strana Povodňového plánu obce Ohnišťany – viz obrázek vedle. V tomto díle si probereme navigační
část – tj. ta levá část, která je rozdělena do několika skupin. A
o těch se budu psát.

Monitoring
S vytvořením povodňového plánu byla v naší obci nainstalována dvě monitorovací a důležitá zařízení – hladinoměr, umístěný na přemostění u č. p. 129 a srážkoměr, namontovaný na
Hasičské zbrojnici. Data z těchto zařízení jsou v určitých časových intervalech zasílána na zvláštní servery, a z nich jsou
převedena do grafické podoby, kterou je možné najít pod tímto odkazem.
Prvním zařízením v této části je odkaz Srážkoměry, po kliknutí se objeví podnabídka Ohnišťany. Kliknete na ni (můžete použít i odkaz Aktuální úhrn
srážek umístěný pod fotografií srážkoměru) a objeví se před vámi graf, který znázorňuje úhrn srážek za posledních 7 dní. Vpravo od grafu je možné
vidět statistiku úhrnu srážek v časovém intervalu 15 a 60 minut, za 8 a 24 hodin a za 7 dní, a ještě více vpravo úhrn po hodinách v daném dni. Graf je
aktualizován každých 6 hodin, čas posledního a příštího přenosu dat je vidět nad grafem.
Obdobné je to i s druhým zařízením, tedy hladinoměrem. Klikněte na Hladinoměry a rozbalí se podnabídka Ohnišťany (Ohnišťanský p.). Můžete však
opět použít odkazu pod fotografií hladinoměru Aktuální stav hladinoměru. Po užití jakéhokoliv z těchto dvou odkazů se objeví graf, který znázorňuje
aktuální stav hladiny v daném místě za posledních 7 dní. Vpravo od grafu je vyznačeno nastavení výškových úrovní jednotlivých stupňů povodňové
aktivity (SPA). Jakmile je dosaženo I. stupně a dále pak II. až III., interval přenosu dat je zkrácen, a to z důvodu, aby bylo možné včas reagovat na
příchod vody a činit tak nezbytná opatření. Zároveň s tímto jsou odesílány i tzv. varovné SMS na určená telefonní čísla, především na Povodňovou
komisi, na hasiče a další. Ještě více vpravo od grafu je opět znázorněna hodinová hodnota hladiny vody.
Za zmínku stojí ještě odkaz Mapy, umístěný nad grafem vedle odkazu Grafy. Zde jsou zobrazena zařízení jak v našem blízkém okolí, tak po celé republice, která jsou uvedena v tomto systému. Takže se klidně můžete podívat na stav hladiny a na úhrn srážek třeba ve Smidarech, nebo Lázních Bělohrad.
Pokud jsme ještě v nabídce hladinoměrů, je zde uveden krátký popis hladinoměrné stanice a odkaz Evidenční list profilu, který popisuje nastavení této
stanice.

Úvodní část
V této části se dozvíte základní informace týkající se Povodňového plánu, proč a jak vznikl, dále s podklady k jeho vytvoření a vysvětlení pojmů povodeň a povodňová opatření. To vše najdete pod odkazem úvod.
V dalších odkazech se lze seznámit s příslušnými správci vodní toků, povodňovými orgány a se souvisejícími povodňovými komisemi. Jsou zde uvedeny jejich adresy, včetně telefonních čísel.

Věcná část
Tato část je již zajímavější. Pod prvním odkazem Charakteristika zájmového území najdeme informace o geomorfologickém členění území naší obce
a o jejím uspořádání z hlediska geologie a vodních toků.
Dalším odkazem jsou Hydrogeologické údaje. Jsou zde popsány tzv. hlásné profily, jejich členění, dále nastavení stupňů povodňové aktivity (SPA)
a doplňující informace, které se týkají hlásného profilu v Lázních Bělohrad. V podnabídce najdeme ještě popis odtokových poměrů a analýzu časových
možností.
Pod dalším odkazem Charakteristika ohrožených objektů najdeme především seznam ohrožených objektů. Tento seznam se zobrazí po kliknutí
na odkaz „Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat“. Po zobrazení daného seznamu uvidíte tabulku ohrožených objektů s uvedením čísla
popisného, číslem parcely a vlastníka daného objektu. Vpravo v tabulce je ještě znázorněno, jakou povodní je daný objekt ohrožen. 6 nemovitostí je
ohroženo pětiletou vodou a zbývající vodou stoletou.
V dalším odkazu Druh a rozsah ohrožení se lze seznámit s vysvětlením pojmu Povodeň a jeho rozdělením do několika typů.
V dalších dvou zbývajících odkazech najdeme popis opatření k ochraně před povodněmi a jednotlivých stupňů povodňové aktivity.
Tak a pro tentokrát je to vše, v dalším díle našeho zpravodaje vás seznámím s dalšími skupinami odkazů v dané navigaci. Bude se jednat o nabídky
ORGANIZAČNÍ ČÁST, GRAFICKÁ ČÁST a PŘÍLOHY.
Vím, že začíná jaro a s tím spojená práce na zahrádce a okolo našich domovů, takže budeme mít málo času, ale určitě stojí tento dokument za prostudování, především ty pro občany a jejich nemovitosti, které jsou v přímém ohrožení touto živelnou pohromou – tedy povodní.
Martin Jeřábek

Rady a porady ? Jedině u odborníků ……

Den učitelů

Přepsala jsem pro vás několik rad, kdy se bránit.
Právník říká: Přeji odvahu bránit se !
Doporučuji, aby si lidé nenechali nic líbit a bránili svá práva.
Rezignovat se nevyplácí. Protistrany totiž často spoléhají na to,
že to lidé vzdají a nebudou chtít svou věc dotáhnout do konce.
Nejde jen o pověstný princip, v řadě případů pro sebe totiž můžete získat i velmi zajímavé odškodnění. Práva slabších, ať už to jsou spotřebitelé, poškození zaměstnanci, šikanovaní rodinní příslušníci nebo cestující, jsou navíc stále posilována a prostředky ochrany jsou tak stále větší
a účinnější.
Rodinné vztahy si pojistěte.
Základním rysem je velká smluvní svoboda. Zákon dává veliký prostor a je
tedy jen na vás, jaké konkrétní podmínky si dohodnete – při uzavírání
manželství, určení poslední vůle či při úpravě vztahů mezi rodiči a dětmi.
Ale je důležité odhodit zakořeněný ostych a mylnou představu, že upravit
své vztahy před svatbou je projev nelásky či včas se dohodnout o dědictví
je nevkusné pohřbívání dopředu. Pořádek dělá přátele, ale i fajn rodinu.
Násilníka ihned ohlaste!
Nejde váš partner nebo rodinný příslušník pro facku daleko? Seberte odvahu a nechte násilníka vykázat soudem. Tento návrh může písemně podat na příslušný soud podle bydliště kterákoliv osoba ohrožená spolubydlícím agresorem. Soud o návrhu rozhodne do 48 hodin bez nařízení jednání.
Domácího mazlíčka nemusíte majiteli bytu hlásit.
Občanský zákoník nájemníkům přinesl řadu nových práv, například právo
v bytě mít podnájemníka nebo zvíře bez souhlasu pronajímatele. Právě
nemožnost zakázat vlastnictví domácích zvířat se stala trnem v oku mnoha pronajímatelům.
Jediným zákonným omezením je, že zvíře nesmí působit pronajímateli
nebo ostatním obyvatelům v domě nepřiměřené obtíže. Pozor, za ty je možné považovat i vytrvalý štěkot a vytí psa.
Než půjčíte, sepište smlouvu.
Pokud chcete ochránit své peníze, vždy sepište smlouvu o zápůjčce, ať už
půjčujete sestřenici, rodičům, dětem nebo nejlepšímu příteli. Pokud jste už
někomu půjčili bez smlouvy a on teď se nemá ke splácení, podejte na něj
žalobu. Pokud je někomu trapné sepisovat smlouvu s blízkým člověkem,
doporučuji předat peníze alespoň za přítomnosti dalších osob. Rozhodně
tedy nepůjčujte bez písemné smlouvy a mezi čtyřma očima.

Velikonoce

Dle ombudsmana Blesku sepsala L.Š

Den učitelů je den vyhlášený k poctě
všech učitelů. Celosvětově se slaví
5.října.
V naší republice je určen na 28. března – na den výročí narození učitele národů – Jana Amose Komenského.
Tento český filozof, teolog, humanista a spisovatel je
hlavně zakladatelem moderní pedagogiky. Jeho učení
nebylo do dnešních časů překonáno.
Jan Amos Komenský se narodil 28. března 1592
v Nivnici u Uherského Brodu. Zemřel 15. listopadu
1670 v Amsterodamu a pohřben je v Naardenu. Nejen pro naše učitele je Komenský stále vzorem a jeho
způsoby výuky jsou pořád respektovány.
A proto svátek učitelů – Den
učitelů – je spojen právě
s Komenským. Tento den by měl
být opravdu dnem mimořádně
slavnostním, protože jen velmi
těžko se dá ocenit práce učitelů.
Co všechno dokáží
udělat
z malého dítěte, které přijde
do mateřské školy! Jeho učitelé
ho vedou všemi stupni vzdělávání
až ho postaví do života.
Ale, funguje to i opačně – vidím to sama na sobě!
Ač už jsem velmi stará, stále na své učitele vzpomínám! A tak Vám – milé paní učitelky a vážení páni
učitelé – přejeme, aby Vás ty naše dětičky nezničily!
Abyste vedle nich mohli žít v klidu a pohodě i svůj
vlastní život! Děkujeme Vám, že z nich vychováváte
generace inteligentních a dobrých lidí ……..!
Učitel v pekle .Omylem spadne paní učitelka
do pekla. Celá bezradná chodí, bloumá, až najde
nenápadný koutek, kam se uchýlí, v klidu sedí
a mlčky pozoruje celé dění. V tom přijde na kontrolu
sám Lucifer. Když spatří paní učitelku, zděšeně se
ptá: „Ženská, co vy tady děláte, vy patříte do nebe
a tady je peklo!“ „To je peklo?“ diví se paní učitelka
„a já myslila, že je velká přestávka!“
L.Š.

Velikonoce se slaví první neděli po prvním jarním úplňku. Jestliže připadne první jarní úplněk na neděli, slaví se velikonoce neděli následující. Neděle
velikonoční je základem pro výpočet ostatních návazných pohyblivých svátků.
Obecně může velikonoční neděle připadnout na den v intervalu od 22. března do 25. dubna. Již z toho důvodu musíme k velikonočním pranostikám
přistupovat s pochybnostmi.
Zelený čtvrtek
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Velký pátek:
Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda.
Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.
Velký pátek vláha – úrodu zmáhá.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
Bílá sobota:
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.
Když prší do božího hrobu – bude žíznivý rok.
Neděle velikonoční:
Prší-li na Boží hod velikonoční, budou všechny neděle až do letnic deštivé.
Velikonoční a velkopáteční déšť zřídka přináší žním požehnání.
Hezky-li na Boží hod velikonoční s prací na poli zčerstva započni!
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