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Obecní noviny

Na úvod mi dovolte poděkovat zastupitelstvu
obce za jejich práci v tomto volebním období. A
i když někdo tvrdí, že se nic neudělalo a nic se
neřeší, byla udělána spousta práce. Ale jak to
bývá, ne vše, co bychom chtěli nebo potřebovali, bylo možno realizovat, ne vše už je vidět, protože jsme zatím ve fázi projektů nebo jednotlivé akce musí mít časovou návaznost, ale samozřejmě, vždy a
všude je prostor pro zlepšení.
Když se tak trochu podíváme na ty uplynulé čtyři roky – dokončili
jsme vyčištění, pasportizaci a nejnutnější opravy stávající kanalizace,
dokončili výměnu obecního rozhlasu v rámci protipovodňových opatření v obci, dokončili Povodňový plán obce, dokončili práce na zastřešeném posezení na hřišti, včetně vybudování nového dětského
hřiště, rozšířili možnosti likvidace odpadů o kontejner na biologicky
rozložitelný odpad a několik dalších kontejnerů na plasty (i když, jak je vidět, to stále není
dostačující a této problematice je nutno se nadále věnovat). Po mnoha letech jsme začali
pečovat o obecní les v souladu s nově vydanou lesní hospodářskou osnovou, zajistili jsme
pokácení aleje topolů na břehu Ohnišťanského potoka, které již ohrožovaly bezpečnost.
Výsadba nových stromů by měla proběhnout v letošním roce. Od roku 2016 pracujeme na
vytvoření projektové dokumentace na vybudování splaškové kanalizace v obci. Tato akce
byla rozdělena na tři etapy. V současné době máme vytvořenu projektovou dokumentaci na
I. etapu a II. etapu, na obě dokumentace jsme získali dotaci od Královéhradeckého kraje
( každá ve výši 300.000,- Kč) a na I. etapu již máme vydáno povolení. III. etapa je nyní ve
fázi zpracovávání projektové dokumentace. Naše obec se od roku 2016 může pyšnit svými
vlastními obecními symboly - znakem a vlajkou. Obnovili jsme tradici vítání nových občánků v naší obci a jak potvrdilo několik po sobě jdoucích let, bylo to správné rozhodnutí. Jistě
jste zaregistrovali, že jsme rozšířili péči o veřejná prostranství a to nejen díky našemu novému obecnímu údržbáři, ale i investicím do potřebné techniky a vybavení. V Obecní hospodě
bylo realizováno několik oprav, včetně výměn oken a vybudování venkovního posezení.
Bylo zadáno vypracování studie na úpravu návsi, kterou jsme vám představili na našich
webových stránkách. Vzhledem k tomu, že již nebylo možno stihnout tuto akci realizovat do
oslav 700. výročí založení obce, je tento projekt nyní ve stádiu oslovení firem s poptávkou
na zpracování projektové dokumentace a hledání možnosti získat dotaci na realizaci celé
akce, bylo vydáno povolení na odstranění stávající vodní nádrže. Byla zajištěna oprava
místních komunikací. Opravili jsme část hřbitovní zdi, na tuto akci jsme získali dotaci
z Ministerstva zemědělství. Již nějaký čas diskutujeme možnosti nebo spíš nutnost výměny
veřejného osvětlení. Prostudovali jsme několik variant dotačních titulů, ale jejich podmínky
ne zcela vyhovují našim potřebám nebo je nejsme schopni splnit . Nyní jsme ve stádiu
přípravy realizace výměny osvětlení financované z vlastních prostředků. Byl zpracován a
vydán nový Územní plán obce. Byly aktualizovány webové stránky a rozšířeny o možnost
využití aplikace pro mobilní telefony. Zapojili jsme se do několika celostátních akcí jako
Ukliďme Česko nebo Česko zpívá koledy. Věřím, že se mnou budete souhlasit, když si
dovolím napsat, že jsme společně důstojně a zdařile oslavili 700.výročí založení obce a
Sjezd rodáků. Není cílem zde vyjmenovat všechny nové legislativní požadavky, kterými nás
zásobují naši politici bez ohledu na velikost obce, jen je potřeba si uvědomit, kolik času a
objemu práce zastupitelstva zabírají. Jedna z diskutovaných akcí, která zatím zůstává otevřena je vybudování chodníku. Slyšeli jsme mnoho komentářů, že všude v okolí se budují
chodníky, jen v Ohnišťanech to nejde. Ráda bych touto cestou trochu upřesnila realitu –
všude v okolí se chodníky nebudují, ale rekonstruují a to velký rozdíl, protože dotační tituly
byly vypsány právě na rekonstrukce. Ale i my jsme se otázkou budování chodníku zabývali
a věřím, že nové obecní zastupitelstvo bude pokračovat. Řešili jsme variantu vybudování
chodníku od autobusové zastávky k prodejně večerky, abychom alespoň částečně zajistili
bezpečnější cestu na autobus. Sami asi odhadnete, kolik různých vlastníků pozemků bude
potřeba oslovit, nutné je samozřejmě řešit všechny sítě, které na těchto pozemcích vedou,
zaměření jednotlivých pozemků, projekt, výběrové řízení,…
Bylo uspořádáno nespočet společenských, kulturních a sportovních akcí. Dovolte mi touto
cestou znovu poděkovat pořadatelům a organizátorům, kteří je pro nás nachystali. Opět
nám připravili spoustu zábavy, příjemně stráveného času a prostoru pro setkání nebo jen
posezení a občerstvení. Jinými slovy, kdo chtěl - přišel, viděl, někdo i zvítězil, ale především jsme se dobře bavili a užili si skvělé akce, do jejichž přípravy a organizování se zapojuje stále větší množství lidí a to všech generací. Poděkování také v neposlední řadě patří
všem spolkům v obci za jejich aktivity a reprezentaci naší vesnice.

Končí volební období …

Vždy když něco končí, tak zároveň něco nového začíná. Přeji vám všem šťastný výběr
v říjnových komunálních volbách a novému zastupitelstvu hodně úspěchů.
Eva Jiříčková

č.36, říjen 2018

Společenská rubrika
V posledním čtvrtletí tohoto
roku se budou v naši obci
slavit sedmdesátiny, pětasedmdesátiny, jednaosmdesátiny, pětaosmdesátiny a osmaosmdesátiny.
Budeme přát všechno jenom
to nejlepší - hlavně nejvíc
zdraví panu Rudolfu Kvasničkovi, panu Miroslavu Šoltysovi, panu Zdeňku Havelkovi, paní Haně Šulcové, paní Evě Bačové a paní Anně
Šperkové.

Vzpomínka.
Dne 23. září jsme vzpomínali na nedožité 90. narozeniny naší milované maminky - paní Ludmily Bydžovské z čísla
popisného 3. Prosíme o vzpomínku každého, kdo jste ji znali!
Synové Josef a Václav a dcery Ludmila a Jarmila
se svými rodinami.
Oznamujeme občanům, že zemřela naše rodačka
paní učitelka Anna Hadačová rozená Chalupová z
čísla popisného 20. Zemřela ve věku 104 let.

Kdo je autorem …
Vážení čtenáři Ohnišťanského zpravodaje, jistě víte,
že v minulém čísle jeho zakladatelka a dlouholetá
autorka paní Lidmila Štraufová oznámila, že je to její
poslední vydání. Rádi vás touto cestou informujeme,
že jsme se s paní Štraufovou dohodli, že se ještě bude
podílet na zpracování tohoto čísla zpravodaje, které
obsahuje samostatnou přílohu věnovanou oslavám
700.výročí založení naší obce a Sjezdu rodáků. Další
pokračování vydávání zpravodaje bude řešit nové
obecní zastupitelstvo, ale věříme, že se můžete těšit
na další čísla.
Eva Jiříčková

Kandidáti do zastupitelstva obce
Kandidát č. 1
Pavel Šoltys

Kandidát č. 2
Ignác Šimurda

Kandidát č. 3
František Mejdr

Jak to bude po volbách, které se konají 5. a 6. října ?

Kandidát č. 8
Petr Novotný

Kandidát č. 9
Stanislav Frydrýn

Kandidát č. 10
David Snopko

Letošní volby budou opravdu zajímavé! Liší se od
ostatních voleb už počtem kandidátů na zastupitele.
Věřili byste tomu, že 15 občanů Ohnišťan bude nabízet svou práci a péči o nás všechny, aby se nám tady
žilo dobře, pohodlně a bezproblémově? No, počkáme
si na výsledky voleb, ale přeci jen za sebe k tomu
něco dodám.
Klademe si otázku – koho volit? Trochu to máme
usnadněné – vždyť z oněch patnácti kandidátů se jich o mandát zastupitele uchází šest opakovaně! Takže víme, co od nich můžeme čekat!
Víme, jací jsou to lidé a co pro nás udělali v tomto právě končícím
volební období. Ti další – oněch devět lidí, kteří projevili snahu udělat pro obec a lidi věci potřebné a žádané, taky známe skoro všechny. Pouze v jednom případě jsem se ptala, kdo to je? Ale, to neznamená, že bych měla pochybnosti o jeho kvalitách!
Dívám se na věci očima seniora – proto myslím na potřeby starých lidí - na dopravu, dostupnost lékaře, služeb a další věci, které starý člověk ke svému, už stářím komplikovanému
životu, potřebuje! Takže, pro nás seniory je velmi důležité, kdo se za nás postaví a bude na
nás myslet. Kdo si připraví nějaký program – ne-li na celé volební období – tedy alespoň
vždy na jeden rok, který by dal možnost lidem zapomenout na svůj věk, protože by věděl,
že někde je někdo, kdo mu pomůže věci řešit a nenechá ho v případě potřeby jen tak bez
pomoci.
Asi to všechno zní dost pesimisticky, ale věřte, že my staří lidé, vás, mladé k životu potřebujeme a ne jen fyzickou pomocí! Víte, jak to působí na duši, když se u sousedů narodí dítě
a jeho rodiče vám ho přivezou hned první den po příjezdu z porodnice ukázat a představit,
jako nového souseda? Málem pláču radostí!
I z takových drobností se skládá náš život!

Kandidát č. 4
Eva Jiříčková

Kandidát č. 11
Jan Bucek

Také bychom chtěli vidět naši obec upravenou a opečovávanou, aby všechny kulturní památky připomínaly historii. Proto jsem velmi vděčná současným zastupitelům, že vydali
onu knihu o Ohnišťanech, protože tu nic podobného není a toto snad nikoho nenechá na
pochybách, jak to s kořeny nás Ohnišťáků vlastně bylo a je!
Vy, noví – zatím kandidáti – nám napovězte, jak to všechno bude dál! Samozřejmě, že každý máme toho svého favorita už připraveného, tak jen nezapomeňme 5. nebo 6. října přijít
do volební místnosti vhodit do urny svůj hlas a projevme tak svou víru, že ať těch hlasů
dostane nejvíc ten nejmladší nebo starší, myslí to s námi opravdu jen dobře!
L. Š.

Co se také může stát?

Inu, ledacos! A obyčejně je to průšvih! Člověka to pak velice mrzí, ale nedá se to na-

pravit. Tedy – dá, ale ne hned!
Kandidát č. 5
Ladislav Hlavatý

Kandidát č. 6
Pavel Syřiště

Kandidát č. 12
Zdeněk Chalupa

Kandidát č. 13
Martin Košvanec

Z knihy o Ohnišťanech zmizely dva domy. Jejich čísla popisná jsou 77 a 76.
Omlouváme se vám a pokud by někdy v budoucnu vyšlo 2. vydání této knihy,
bude vše opraveno.
Jest-li chcete vědět jak se to stalo, tak tady máte vysvětlení. Při psaní knihy
jsem domy řadila podle jejich polohy. Můj kolega však řekl, že logičtější je
řadil domy podle popisných čísel. Stejná čísla mělo Podlesí, Omylem nebyla
zařazena. Potom jsem onen text četla já nejméně dvacetkrát, kolega i paní
starostka také mnohokrát, ale nikdo si neuvědomil, že ona dvě čísla vypadla
úplně. Chtěla bych jenom zdůraznit, že v knize Historie popisných čísel
z roku 2009, kterou jste snad četli, jsou domy uvedeny správně. Ještě jednou
se majitelům těchto domů a čtenářům omlouvám a i kdybych sebe víc chtěla
– nic s tím neudělám!
L.Š.
Byl jsem upozorněn Pavlou Hromasovou, dříve Burdovou, že ona tady prožívala dětství a mládí, jezdili sem asi 20 let do č.p. 62, po Horákových. Pan
Burda dal domek do tohoto krásného stavu. Bohužel zde nebyli přihlášeni a
paní Štraufová tu v té době nebydlela, proto o nich u tohoto č.p. není zmínka.
Omlouvám se, Jan Bucek

Kandidát č. 7
Josef Šulc

Kandidát č. 14
Lenka Čápová

Kandidát č. 15
Miroslava Vaculíková

Volby do obecního zastupitelstva se konají v pátek
5. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. října 2018
od 8 do 14 hodin na Obecním úřadě.

Začal nám další školní rok, který znamená pro naši mateřskou školu jednu
velkou změnu. Jak asi většina čtenářů „Zpravodaje“ i obyvatel Ohnišťan už víte,
po 32letech působení na zdejší „mateřince“, odešla do důchodu paní ředitelka Ilona
Tučková. Na její místo nastoupila Mgr. Radka Skořepová z Hořic, která několik let působila jako ředitelka Mateřské školy „Beruška“ v Chlumci nad Cidlinou. Věříme , že se jí u nás bude líbit, že se nám bude dobře spolupracovat a že společně vytvoříme pro naše předškoláčky příjemné a podnětné prostředí, kam se budou každé
ráno těšit.
A že je těch malých „zlatíček, pokladů, šikulů a také i trošku darebů“ požehnaně. Po mnoha letech, kdy
jsme „bojovali“ s malým počtem hlavně ohnišťanských dětí a byli vděčni za podporu z okolních obcí, přišlo letos
v květnu k zápisu tolik zájemců, že jsme je, díky kapacitě školy, která je stanovena na 24 dětí, nemohli ani všechny uspokojit! Letošní
školní rok jsme zahájili v pondělí 3.9.2018. Do mateřské školy je zapsáno 24 dětí,
z toho je 9 děvčat a 15 chlapců. Jako v minulých letech, tak i letos navštěvují naši
mateřskou školu nejen děti z Ohnišťan, ale i z okolních obcí / Tereziny Dary,
Staré Smrkovice, Chomutice/.
Z celkového počtu 24 dětí je 9 dětí nově zapsaných. Všechny tyto děti
dovrší věk tří let až v průběhu školního roku. Proto nám, s péčí o nejmladší děti ,
bude opět pomáhat teta chůva, bez které by byla péče o naše „mrňousky“ o hodně složitější. Aby mohla být zachována provozní doba mateřské školy, která je od
6,30hod. do 16,00hod., je další důležitou spolupracovnicí pí. učitelka na překrývání /vycházky a pobyt venku/.
Každý rok se snažíme pro děti připravit poutavý a bohatý program a tak
nás toho společně čeká opravdu spousta. Kromě již tradičních akcí, kterými jsou
např. - návštěva knihovny v Ohnišťanech, plavecký kurz v bazénu v Hořicích,
návštěvy Jiráskova divadla v Novém Bydžově nebo „vánoční dílna pro děti a
rodiče“ , přibyly i akce nové. Už 4.10. přijede Maňáskové divadlo Šternberk zahrát své pohádky přímo k nám do mateřské školy. A protože se chceme o tuto jistě
pěknou akci podělit, zveme i ty, kteří do školky sice nechodí, ale pohádky mají rádi, aby se s námi přišli podívat a pobavit u pohádek „O
pejskovi a kočičce“, „Šípková Růženka“ a „Zajíc, kohout a liška“.
Novou akcí je také pořádání „Sběru papíru“. První termín již proběhl a my
děkujeme všem, kteří nás podpořili a přispěli touto formou k uspořádání a hlavně
financování „Podzimního výletu“ pro děti. Další termín sběru plánujeme na začátek
ledna a proto si vás už teď dovolujeme požádat o spolupráci a střádání starého papíru
na tento zimní termín, o kterém vás budeme ještě předem informovat. Novým projektem je pro tento rok pásmo pohádek a povídání „Zdravá pětka“, které se zaměřuje na
seznamování a vedení dětí ke zdravé výživě a zdravému životnímu stylu. Lektorkou
je Mgr.Radka Drobná ze Skřivan.
Věříme, že nám nadcházející podzim přinese plno krásných nových zážitků a že společně prožijeme další školní rok, ve kterém se budeme potkávat nejen při našich vycházkách, ale i při společných akcích pořádaných jak obcí Ohnišťany, tak i naší
mateřskou školou.
Jana Štanclová, učitelka MŠ

Mateřská škola

Ta je – také – trochu naše……

Nedávno se objevila ve sdělovacích prostředcích senzace! Ivana Mejdrová,
badatelka, vyvinula látku proti picornavirům, původcům rýmy, encefatitidy a hepatitidy.

Ivanka vystudovala magisterský obor bioorganické chemie na Univerzitě v Olomouci a organickou chemii na Vysoké chemotechnologické v Praze.
Letos obhájila disertační práci.
Samotný výzkum nové látky byl prováděn v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR.
Její pracovní skupina spolupracuje s výzkumnými pracovišti a univerzitami v Belgii, Německu a ve Spojených státech.
Vývoj látky, která by uvedené nemoci léčila, trval čtyři roky. O léku sama říká, že vypadá
jako rozdrcená křída. Je to bílá krystalická látka, která zablokuje jeden enzym a viry se
přestanou množit.
Chtěla by mít v budoucnu svou vlastní vědeckou skupinu. Zajímal by ji výzkum autoimunitních onemocnění, která se
dosud neléčí, i když léky na ně už jsou.
Ivanka Mejdrová se – jaké dítě – chtěla stát učitelkou, ale nebylo to její vysněné zaměstnání. Vždycky si přála někomu
pomáhat nebo někoho zachraňovat. Proto vždy vzhlížela k lékařům nebo záchranářům. Její práce však bude asi vědecká.
Dosavadní výsledky jejího bádání se testují zatím na myších a o léčbě lidí se rozhodne asi do deseti let.
Nyní Ivana Mejdrová pracuje na projektu, který se týká metabolického syndromu a obezity.
Pro nás je toto vše, co se o Ivance Mejdrové píše na internetu a v tisku, příliš odborné a tak na ni myslíme s respektem,
obdivem a úctou. Je to členka rodiny Mejdrových z Ohnišťan, má zde babičku, dědečka, strýce, tety, bratrance a sestřenice a proto nás její životní dráha velmi zajímá. Přejeme jí, aby byla šťastná a stále tak úspěšná!
L.Š.

Hasiči

Léto nám uteklo jako voda a s ním i spousta událostí, které proběhly v našem sboru. Prázdninové období jsme poslední
roky prožívali s minimální aktivitou, ale letos tomu bylo jinak. Užili jsme zábavy, přiložili ruku k dílu při brigádě a přípravách na oslavy výročí obce a také výjezdová jednotka se provětrala. Ale hezky popořadě.
Ještě než se léto stihlo rozběhnout, tak jsme 16. června vyrazili na soutěž do Chotělic, kde probíhaly oslavy 120. výročí
založení hasičského sboru spojené se sjezdem rodáků. Pro zúčastněné týmy byly připraveny dva útoky. Jeden byl dle
pravidel požárního sportu (ten, na který jsme zvyklí) a druhý „klasický útok po staru“. Druhý zmiňovaný byl pro všechny z našeho týmu premiérou, protože jsme ho nikdy nezkoušeli, dokonce jsme ho viděli poprvé. Tudíž náš cíl byl jasný.
„Klasiku po staru“ si vyzkoušet a zabodovat ve sportovním požárním útoku. Bohužel se nám ani v jednom z nich nedařilo rychle naplnit nástřikové terče a tak jsme se umístili ve spodní části výsledkové listiny. Mírné zklamání to bylo, ale
předčil ho příjemný pocit z účasti na hezké akci podpořené
dobrým počasím, jídlem a přátelskou atmosférou.

S příchodem července a přiblížení se termínu oslav výročí
700 let obce, jsme museli přepnout do pracovně přípravného
režimu. Měli jsme členskou schůzi, kde jsme si rozdělili hlavní úkoly – úklid hasičského domu, příprava současné a staré
techniky, výstava v zasedací místnosti, nachystání požárního
zásahu a vyčištění požární nádrže. Vše se stihlo a bylo připraveno, tak jak jsme si naplánovali. Jen v krátkosti se vrátím k
vyčištění požární nádrže. Letos byla brigáda až 1. srpna
(minulé roky proběhla na konci června), kdy už byl celorepublikový nedostatek vody, proto jsme ji nemohli ani z části napustit. Nádrž už také překypovala početnou faunou, a tak jsme
během vypouštění pochytali většinu žab, pulců, čolků a atd. a přemístili je do našeho
rybníka.
Jak už jsem naťukl na začátku, tak
velmi suchý červenec spojený s lidskou
nezodpovědností přinesl vzruch výjezdové jednotce v podobě třech požárů během pouhých čtyř
dnů. První byl požár obílí za Hořeníkem,
v pondělí 23.7.. Obilí chytlo pravděpodobně od cigaretového nedopalku vyhozeného z jedoucího auta. Naše jednotka
byla na místě první, šíření požáru zastavila a poté společně s dalšími jednotkami
požářiště dohasila. Hned druhý den chytl
travní porost a dřevěný odpad na dvorku
v
Tereziných
darech.
Společně
s jednotkami z Hořic jsme požár uhasili.
Příčina požáru nebyla známa. Do třetice jsme zasahovali u požáru suché trávy
v příkopu směrem na Oboru. V době našeho příjezdu byl požár již lokalizován jednotkou z Hořic a naší pomoci nebylo třeba. Příčina požáru byl opět pravděpodobně nedopalek z cigarety. Naštěstí ve všech třech případech nedošlo
ke zranění a materiální škodě.
Z července se přehoupnu do srpna a to na sobotu 11.8., kdy se konaly oslavy 700 let založení obce a i my jsme naší troškou přispěli do mlýna.
Ale o tom více v samostatném článku. Na závěr tu mám poslední událost, kterou je naše účast na soutěži Bílsku u Hořic, v sobotu 15. září. Na
soutěž nás dohnala zvědavost, protože se jednalo o netradiční požární útok s příjezdem v hasičském autě, což jsme si chtěli vyzkoušet. Útok
probíhal takto: Po odstartování přijelo auto k požární nádrži, všichni vyskákali, museli vyndat veškeré vybavení k útoku včetně mašiny, připravit vedení, nasát vodu z nádrže a shodit terče. Protože jsme běželi jako druzí, tak jsme ani nestihli omrknout, jak to má přesně vypadat a už jsme
startovali. Na to, že to byla naše premiéra, tak se podařilo připravit celé vedení velice rychle. Pak ovšem přišla morová rána v podobě problému
na mašině, která odmítla tlačit vodu. Útok jsme tedy nedokončili. Slabou náplastí bylo, že jsme nebyli jediní. Tak snad příští rok, pokud nás
opět pozvou.
Z.Chalupa
—————————————————————————————————————————————————————————Dobrý den, krátce napíši o sportovním dění v naší obci. Začátkem července TJ pořádala již tradiční
turnaj v malé kopané. Turnaje se zúčastnilo 12 týmů. Fotbalová soutěž ročníku 2018-2019 začala
pro fotbalové fanoušky překvapením. Svoje účinkování v roli trenéra po půl roce činnosti ukončil
Pavel Šoltys. Důvod neznám a tak jeho místo převzal opět Milan Vlasatý. Do soutěže, která začala
11.8. na domácím hřišti jsme vstoupili vítězně. Porazili jsme Libčany B. Druhý zápas skončil opět
výhrou, a to nad Syrovátkou. Zdálo se, že se dočkáme zlepšení, ale vysoká prohra ve třetím kole v
Prasku naznačila, že to až takové zlepšení nebude. Ve čtvrtém kole sice TJ porazila Lokomotivu
HK, ale pátý zápas opět porážka na Novém Hradci. V tomto zápase musím naše fotbalisty pochválit za výkon. Prohrávali sice již 2 : 0, ale nesložili se a dokázali vyrovnat. Můj názor je, že kdyby
zápas řídil jiný rozhodčí, zápas by dopadl obráceně. Prohrát 3 : 2 si určitě nezasloužili. Ale v dalším kole prohrát doma po slabém výkonu s ,,B" týmem Kosiček 0 : 2 není dobré. Celkově TJ Ohnišťany získala 9 bodů a
má pasivní skore 11:14. Musíme jen doufat ve zlepšení, ale nejprve se musejí stmelit, začít poctivě trénovat a potom přijde zlepšení. Také bych
se krátce zmínil o významné události, kterou pořádala obec, a to 700 let založení obce a sjezd rodáků. Věřím že paní starostka i ostatní organizace svoje články napíši podrobněji. Slavnost se vydařila a ti co přijeli, určitě nelitovali. Bylo se opravdu na co koukat, jak v sobotu, tak i v
neděli. Konala se spousta soutěží, vystupovali hudebníci a módní přehlídka v provedení našich žen, slečen a dětí byla vynikající. Nemohu
zapomenout na vystoupení sokolníků, hasičů, také vystoupil sboreček Oháječek a ohňová a bublinková show, to bylo něco. Organizační výbore,
díky.
Další akcí byla ZETORIÁDA o které se jistě budou rozepisovat jiní. Jenom se zmíním o našich ženách, které nejenom dobře tančí, jak to předvedly o této akci, ale když si zajezdily na ,,koníčcích", tak se staraly po celý zbytek dne o to, aby bylo co jíst. Zato jim patří uznání a velký dík.
Velké díky také patří organizacím, které takovéto akce připravují. Je vidět, že naše obec prostě žije a tak to má být.
L. Hlavatý

Výsledky soutěží
SLALOM
1. Mrákota Pavel - Z 7011
2. Hlavatý Marcel - Z 3011
3. Sehnal Martin - Z 7011

NEJHEZČÍ ZETOR
1. Nožička Martin
2. Vašina Josef
3. Šoltys Pavel

28 hl.
27 hl.
26 hl.

SLALOM S PNEU
Muži
1. Tomáš Čáp st. 23:69
2. Jiří Erben 25:31
3.Marcel Hlavatý 27:00

Ženy
1. Jůlie Kleinová 33:22
2. Lenka Čápová 37:07
3. Andrea Vrbová 39:16

Dne 8.září proběhl 4.ročník
srazu majitelů traktorů
značky
„Zetor“.
K prezentaci se sjelo celkem 33 strojů různých
typů traktor Zetor z Ohnišťan, ale i z blízkého okolí, ale i
stroje z Pardubic, Horního Přímu, a také až z Jablonce nad
Nisou. Mezi nejstaršími traktory byly Zetory 15 a 25,
s rokem výroby do 1950. Ukázkou byl i traktor Kubota
s čelním nakladačem – majitele Petra Fučíka ze Šaplavy.
Zajímavým exponátem byl rovněž bojový terénní automobil americké výroby značky „Dodge“ – v původním stavu.
S vozidlem z roku 1944 přijel z Jablonce
nad Nisou jeho majitel pan Cidlina, jehož
matka pochází z Ohnišťan. Po prohlídce
traktory vyjely na Spanilou jízdu obcí Ohnišťany za velikého zájmu diváků. Mnozí
řidiči byli překvapení množstvím uliček
Ohnišťan. Vždyť někteří znají pouze hlavní silnici!

Traktoriáda Zetor Ohnišťany dne 8.září

Po příjezdu na hřiště následovalo p ř e
k v a p e n í v podobě vystoupení 14 žen a
dětí v rázu „Já mám koně“, kterým překvapila paní Lenka Čápová a Mirka
Vaculíková. Hudbou je provázel
pan Tomáš Čáp. Po vystoupení
následoval skandovaný potlesk
diváků. Díky!
Potom proběhlo slosování vstupenek o ceny – jak od členů „ZetorKlubu“ tak i od sponzorů.

Děti
1. Leoš Řeháček 19:27
2. Matěj Vraštil 20:48
3. Kuba Jireček

HOD PNEU
Muži
1. Pavel Šoltys st. 12,21 m
2. Zdeněk Chalupa 11,6 m
3. Roman Tobolka 10,48 m

Ženy
1. Eva Jiříčková 8 m
2. Karolína Lošanová 7,87 m
3. Nikol Jirsová 6.88 m

Děti
1. Šimon Novák 4,91 m
2. Patrik Imlauf 4,15 m
3. Ondra Šoltys 4,05

VAŘEČKA
Muži
1. Martin Šoltys 13:32
2. Pavel Šoltys ml. 16:40
3. Petr Novotný 16:42

Ženy
1. Karolína Lošanová 12:30
2. Míša Čápová 14:06
3. Andrea Vrbová 14:22

Největšímu zájmu diváků se těší
jízda zručnosti, do které nastoupilo 16 strojů a posádek. Dále byla
vyhlášena anketa o nejhezčí traktor, potom následovaly volné
soutěže ve slalomu
s pneumatikou, v hodu s pneumatikou a slalom s vařečkou a kelímkem vody. Výsledky
všech soutěží jsou v levém sloupci.
Všechny disciplíny byly pro
muže, ženy, ale zejména
pro děti. Vítězové jednotlivých soutěží obdrželi poháry a diplomy.
O celkově vynikající atmosféru se postaralo jak slunečné počasí, tak i pořadatelský tým. Ten připravil
nejen zábavu, ale postaral se
i o žaludky zhruba asi 300
diváků.
Vypilo se 11 sudů piva, snědlo se maso se dvou kýt na grilu, více
než 110 klobás, kančí guláš. Nevětším gastronomickým hitem byly
opět bramboráky, které se smažily z 35 kg brambor. Rovněž po
měnickém chlebu se škvarkovou pomazánkou se jen zaprášilo.
K dobré pohodě patřil hudební a slovní
doprovod pana Tomáše Čápa, pana
Martina Vraštila a večerní zábava pana
Petra Novotného.
Příprav
a zajištění
celé akce
se zúčastnilo
14
členů
Zetorklubu – mnohdy i s několika rodinnými
příslušníky. Za jejich pomoc děkujeme!
Poděkování patří i Obecnímu úřadu
v čele s jeho starostkou paní Ing.
Evou Jiříčkovou, všem sponzorům a
v neposlední řadě i všem divákům!
Za rok nahledanou se se všemi těší Milan Purma st.

Seznam všech zúčastněných, výsledky slalomu a soutěže o nejhezčí traktor
Bydliště

Zetor

Hlasy Čas slalomu

1 Vrba Aleš

Ohnišťany

25 A

7 1,45,32

2 Šoltys Pavel

Ohnišťany

6945

26 2,15,79

3 Vraštil Martin

Ohnišťany

7011

4 1,24,99

4 Purma Milan ml.

Ohnišťany

25 A

3

5 Šimurda Ignác

Ohnišťany

6011

0 1,49,01

6 Šoltys Petr

Ohnišťany

3011

1 1,21,86

7 Novotný Milan

Ohnišťany

5611

15 1,57,99

8 Plch Martin

Ohnišťany

5011

3 1,36,35

9 Fučík Petr

Šaplava

3011

1

Č: Jméno

10 Kraus Karel

Smidarská Lhota

4

11 Tobolka Zdeněk

Ohnišťany

5

12 Purma Milan

Ohnišťany

6718

18 1,41,53

13 Vrba Jiří

Ohnišťany

4011

6 2,04,15

14 Řeháček Leoš

Sběř

6011

4 1,32,08

15 Chalupa Zdeněk

Ohnišťany

7

16 Vašina Josef

Myštěves

27

17 Zmítko Rudolf

Myštěves

25 A

18 Havlín Zbyněk

Myštěves

SUPER 50

4 2,14,93

19 Vašina Josef

Myštěves

3011

1 1,27,62

20 Salaba Jaroslav

Jablonec n. N.

21 Kopáč Petr

Ohnišťany

7211

7 1,37,41

22 Sehnal Martin

Šaplava

7011

0 1,24,12

23 Fučík Petr

Šaplava

3011

9

24 Myško Milan

Ohnišťany

1

25 Končický Tomáš

Ohnišťany

0

26 Bydžovský Jakub

Ohnišťany

2

27 Holý Zdeněk

Sukorady

7

28 Nožička Martin

Dobrá Voda

28

29 Zima Milan

Dobrá Voda

2

30 Mrákota Pavel

Dobrá Voda

31 Sedláček Petr

Ohnišťany

1

32 Radek Tomáš

Pardubice

11

33 Bárta Aleš

Horní Přím

25 2,11,74

1

7011

1 1,21,41

6

(Dominik)

(Marcel Hlavatý)
Petr,2,17,11 (Aleš)

(Václav Müller)
(Tomáš Čáp)

Svátek Dušiček je impulzem k tomu, aby každý vyrazil na hřbitov. Tradicí je klást na hroby
svých blízkých květiny a věnce, opatřené stuhami „Vzpomínáme“. Na hřbitov přicházejí i lidé,
kteří sem chodí pouze jedenkrát za rok. Hrob očistí, položí na něj výzdobu, zapálí svíčky,
pomodlí se a hlavně – vzpomínají.

Dušičky .

Den 1. listopadu je Svátkem všech svatých. Je to vzpomínková slavnost zemřelých, kteří již dosáhli věčné blaženosti.
Dušičky 2. listopadu, jsou vzpomínkou na ty, kteří k této blaženosti ještě nedošli. Dušičky – to jsou duše
v očistci – tak to vysvětluje církev – je to katolický svátek a je slaven už od 12. století jako vzpomínka na mrtvé.
Dušičky jsou příležitostí vzpomenout na naše předky, bez nichž bychom se nenarodili.
Myslím, že letos budeme tyto svátky světit celý 43. a 44. týden – prodlouží je dva víkendy a 28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu.
Chodím na hřbitov velmi často, protože mám dost volna – a v těchto dnech jsem tam denně. Procházím mezi hroby křížem krážem a vzpomínám. Vnímám také hroby již opuštěné, protože i ti poslední příslušníci rodin následovali své předky. Je to vlastně smutná procházka, ale člověka
to očišťuje, uklidňuje a dost obohacuje. Protože věřím nejvíce psanému slovu, u každého hrobu jsem v pokušení vše o lidech zde pohřbených
napsat, což je neproveditelné. A také proč? Ani nevím, jest-li by se pro tento druh četby našli čtenáři. A tak si raději s těmi mrtvými popovídám.
Nejdřív je pozdravím a samozřejmě, že se jich neptám, jak se jim daří, ale obyčejně se jich ptám: Pamatuješ nebo pamatujete se na to a na to?
A víte, že se stalo to a to? Sdělím si s nimi všechno a jdu dál. Je to takové mé hodně intimní rozjímání!
L.Š.

Ani v jedné části roku se nedodržuje tolik zvyků a tradic jako o vánocích. Některé si připomeneme, i když je teprve říjen. Ale, náš ZpraVánoce
vodaj už vychází letos naposledy.
Proč si neumíme představit vánoce bez jmelí? Prý nás chrání před čarodějnicemi a zlými duchy, udržuje pohromadě rodinu a je symbolem života a
ochranným talismanem. Jmelí má být vždycky darované a čím více kuliček na
něm najdeme, tím více štěstí nás v příštím roce čeká!
Při pouštění lodiček z vlašských ořechů má být celá rodina. Pokud lodička
zůstane u břehu – bude vše v klidu. Bude-li se dotýkat jiné lodičky, přijde
nová láska. Utvoří-li lodičky kroužek, znamená to bezproblémový život. Vyjede-li lodička mimo kruh, tak její majitel potřebuje ochranu. Když zhasne svíčka na lodičce, tak také potřebuje ochranu. Pokud se potopí – znamená to
neštěstí.
Krájíme-li jablka přes jádro, je důležité, jak se komu podaří jablko rozkrojit.
Pokud se objeví krásná hvězdička, znamená to zdraví po celý rok. Naopak –
křížek nevěstí nic dobrého.
Lili jste někdy olovo? Že nevíte, kde ho vzít? Koupíte ho v rybářských potřebách! Olůvko roztavte v kovové nádobce a kov nalijte do studené vody. Olovo
po několika minutách ztuhne. Pokud jsou na něm pravidelné tvary, znamená
to harmonii. Utvoří-li se otevřený kruh, čeká nás zklamání. Kříž znamená
smrt, mřížky vězení, strom naopak dlouhý život.
Ženy, které se chtěly vdát, házely přes levé rameno botu. Pokud po dopadu
špička boty ukazovala ven ze dveří, znamenalo to svatbu, pokud ven směřovala pata, žena zůstane neprovdaná.
U nás ve vsi se bude určitě konat před hasičským domem rozsvěcení vánočního stromku. První adventní neděle bude 2.prosince, takže dne 1.prosince se asi bude rozsvěcet. Bude to rozhodně opět
hezká chvilka! Náš Oháječek zazpívá koledy, přijde Mikuláš se svým doprovodem, děti odpřednáší své básničky a my všichni
budeme obdivovat úplně nové jesličky, které vyrobil pan Bucek. Jestli někomu připadalo divné, že tuto stavbu budoval
v parném létě, tak to bylo právě pro tuto chvíli!
A pan Mejdr nám na toto všechno krásně posvítí! A l e l u j a !

L.Š.

D-klub a Obecní úřad zvou všechny na
další vánoční výstavu, která se koná v
sobotu 24. 11. 2018 v Obecní hospodě
od 9 do 17 hodin.
Rozsvícení vánočního stromečku se bude konat v sobotu 1.12. 2018 od 15:30
hodin u Hasičského domu
Vydává Obecní úřad Ohnišťany. Zpracovali a vyfotografovali Štraufová L., Bucek Jan, další fotky Lenka Čápová, Eva Jiříčková, Věra Koželuhová

