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Obecní noviny
č. 14, duben 2013
Velký dík patří opět Martinovi Jeřábkovi z Pašky, který
Co se děje na hřišti?
Mnoho vesnic pořádá většinu společenských akcí má podle mého názoru velkou zásluhu na stmelení všech,
v letních měsících venku, většinou na hřišti. U nás se tyto zajišťuje veškerý materiál, a kromě toho se stará o staakce zúžily většinou jenom na fotbal, protože fotbalové vební dozor. Dále musím vyzdvihnout organizaci Petr
fandy nepřízeň počasí neodradí. Organizování jiných akcí Kopáče st. a Marcela Hlavatého. Dopravu materiálu
bylo velice riskantní, protože v případě nepříznivého zajišťoval Martin Plch. Dále zaslouží velké poděkováni
počasí by přišel málokdo – nebylo se kam schovat. Proto všichni ostatní, kteří se těchto brigád v tak velkém počtu
obec už v loňském rozpočtu měla vymezenou určitou zúčastňují, které všechny ani neznám, ale najdete je
částku na výstavbu takového přístřešku. Ale protože se na fotkách ve fotogalerii na webových stránkách obce,
nic nedělo, byla tato částka přesunuta do rozpočtu na něco také na str. 8 zpravodaje. Klobouk před všemi
letošní rok. K tomu ještě určitá částka na dlažbu kolem dolů, i před všemi, které jsem nejmenoval. Snad se
kabin. Na dlažbě se začalo pracovat hned po novém roce. dává vesnice zase dohromady.
J.B.
Překvapilo mě, že už první brigády na výkopu pro Společenská rubrika .
dlažbu, která se konala za mrazivého počasí 13. ledna, se Obecní úřad v Ohnišťanech přeje
zúčastnilo 8 lidí – sportovců a jejich příznivců.
svým spoluobčanům k jejich životním
Když na posledním zasedání obecního zastupitelstva, výročím všechno nejlepší!
které se konalo 13. února, nás přišel Petr Novotný infor- V dubnu oslaví své narozeniny paní
movat o akcích, které se mají konat u příležitosti 130. Zdeňka Rosůlková a pan Miroslav Dědek.
výročí založení SDH Ohnišťany především na hřišti, V červnu bude mít své narozeninové jubileum paní Jiřina
zeptal jsem se, zda už bude hotov onen přístřešek. Bylo Šubrtová , paní Vlasta Hanušová a paní Marie Kuntová .
řečeno, že kdo by to v tak krátké době udělal. Proto jsem Hodně zdraví Vám všem – milí oslavenci!
hned po zasedání večer sedl k internetu a hledal jsem
Vzpomínka.
různé pergoly, přístřešky a pod., které by nám nějaká
firma za dostupnou cenu postavila tak zvaně na klíč. Dne 24. prosince 2012 zemřela paní Helena Kánská. Bylo
Z několika nabídek jsme vybrali tu nejzajímavější a to jí 87 let.
nejen finančně. 20. února jsme se sešli na OÚ se zástupci
sportovců – Petrem Kopáčem, Marcelem Hlavatým,
Vaškem Vrbou a Pepou Šulcem, kde jsme se dohodli na Dne 5. února 2013 zemřela ve Vancouveru v Kanadě paní
optimálním řešení a hlavně na velikosti přístřešku. Aby Blanka Filipová roz. Sedláčková z č.p.39. Bylo jí 63 let.
stavba pokračovala bez zbytečných skluzů, hned jsme vše Pranostiky na duben:
objednali, jak stavbu, tak krytinu. Stavba přístřešku je Když dubnový vítr do stodoly fučí – po žních díru
nyní vázána už pouze na stavebním povolení, na jehož nenajde.
zajištění urychleně pracujeme.
Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
A nyní zpět ke dlažbě okolo kabin. O zajištění materiálu i Když stromy v dubnu odkvetou – hojně ovoce ponesou.
stavební dozor se stará Martin Jeřábek z Pašky. Velké Jasný měsíc v dubnu – škodí květu stromů.
díky jemu za tuto činnost. Již 23. února se sešla další Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
brigáda, přesto že bylo nepříznivé počasí, zúčastnilo se 9 Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
lidí. Další brigády se konaly 2. a 3. března, následovaly 8. Jaký duben – takový říjen.
a 9. března, kdy byla zdárně dokončena 1. etapa – dlažba Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji
kolem kabin. Této poslední brigády se zúčastnilo 20 lidí! vyschne.
Byl jsem velmi potěšen, s jakou vervou a v jakém počtu Na mokrý duben – suchý červen.
se sportovci a jejich příznivci těchto brigád zúčastnili. Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen
Dále nad perfektní organizací brigád. Aby vše klapalo se nepříjemný jistě.
velmi dobře staral Petr Kopáč, Martin Jeřábek, Marcel Hrom v dubnu – dobrá novina, mráz květů více
Hlavatý a také Petr a Mirek Šoltysovi, kteří se zúčastnili nepostíná.
snad všech brigád, zajistili vlastní míchačku i nářadí. A Duben – to je ten pravý a požehnaný měsíc zahradníkův.
aby toho nebylo málo, tak další brigády se konaly Ať si jdou do háje milenci se svým velebením máje!
15. a 16. března. - Zase se sešlo, obzvlášť v sobo- V máji stromy a květiny jen kvetou, ale v dubnu vyrážejí
tu mnoho lidí. Občerstvení a pití bylo opět zajištěno.
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Na této dvojstránce si můžete prohlédnout rozpočtový výhled na rok 2013 a závěrečný účet roku 2012
Rozpočet obce Ohnišťany na rok 2013
Příjmy:
1111
1112
1113
1121
1211
1337
1341
1361
1511
3722
1012
3612
3613
6310
4112
4111

Výdaje:
2212
2321
2339
3111
3113
3314
3319
3392
3399
3419
3429
3612
3613
3631
3632
3722
3745
5212
5512
6112
6115
6171

Daň z př. fyz. os. ze záv. činnosti a funkč.pož.
Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti
Daň z př. fyz. os. z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Sběr a svoz kom. odpadů (EKO-KOM)
z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu byt. hospodářství (byt)
Příjmy z pronájmu nebyt. hospodářství (hospoda)
Příjmy z úroků
Nein. přij. dotace ze SR v rámci SDV
Dotace SZIF
Dotace volby
Příjmy celkem:

672.000,- Kč
18.000,- Kč
73.000,- Kč
672.000,- Kč
411.000,- Kč
152.500,- Kč
4.500,- Kč
1.000,- Kč
700.000,- Kč
20.000,- Kč
12.000,- Kč
22.000,- Kč
32.000,- Kč
17.000,- Kč
55.500,- Kč
81.440,- Kč
23.500,- Kč
3 967.440,- Kč

Silnice
Odvádění a čištění odp.vod (probírka)
Povodňové opatření
Mateřská škola Ohnišťany
Základní školy
Knihovna
Záležitosti kultury
Zájmová činnost v kultuře
Věcné dary
Tělovýchovná činnost
Občanská vybavenost
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Sběr a svoz komunálního odpadu
Péče o veřejnou zeleň
Rezervy
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Volby – prezident
Činnost místní správy
Výdaje celkem:

200.000,- Kč
100.000,- Kč
150.000,- Kč
350.000,- Kč
150.000,- Kč
14.000,- Kč
15.000,- Kč
20.000,- Kč
5.000,- Kč
120.000,- Kč
300.000,- Kč
30.000,- Kč
50.000,- Kč
100.000,- Kč
80.000,- Kč
320.000,- Kč
250.000,-Kč
100.000,- Kč
220.000,- Kč
390.000,- Kč
18.000,- Kč
985.440,- Kč
3 967.440,- Kč
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Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k 2 0 1 2 Obec Ohnišťany
P ř í j m y:
Daňové příjmy od F.Ú.Nový Bydžov
2.137.751,-- Kč
Daň z nemovitostí
740.712,-- Kč
Daň z příjmů právnických osob za obce
84.930,-- Kč
Poplatek za svoz kom.odpadu
121.315,--Kč
Poplatek ze psů
4.500,-- Kč
Správní poplatky
350,-- Kč
Neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu
93.360,-- Kč
Dotace od kraje na volby
22.000,-- Kč
Příjem z pronájmu pozemků
11.965,-- Kč
Příjem z pronájmu nemovitostí (byt,pošta)
29.100,-- Kč
Příjem z pronájmu - hostinec
18.000,-- Kč
Příjem z pronájmu – hostinec (doplatek min.roky) 111.520,- Kč
Příjem za vytříděný odpad (EKO-KOM)
20.891,-- Kč
Příjem z úroků z běžného účtu
17.782,-- Kč
Dotace od kraje na plynofikaci ve školce
235.000,-- Kč
Prodej akci BUS Chrudim
25.000,-- Kč
Prodej pozemků
6.481,-- Kč
Ostatní příjmy
25.627,-- Kč
----------------------------------------------------------------------------C E LK E M
3 706.284,--Kč
V ý d a j e:
Příspěvky pro Mateřskou školu Ohnišťany
313.000,-- Kč
Příspěvky pro Z.Š.- Smidary, N.Bydž., Chomut. 119.247,-- Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu
288.440,-- Kč
Plynofikace M.Š.Ohnišťany
531.230,-- Kč
M.Š.Ohnišťany – oprava a údržba
64.996,-- Kč
Oprava a údržba v okolí kostela
264.220,-- Kč
Oprava sochy – Boží muka
109.230,-- Kč
Hostinec - opravy a údržba
38.597,-- Kč
Pojištění budov
25.000,-- Kč
Zastupitelstva obcí
386.811,-- Kč
Péče o veřejnou zeleň
158.168,-- Kč
Činnost knihovny
13.746,-- Kč
Věcné dary (životní jubilea spoluobčanů)
4.134,-- Kč
Oprava místních komunikací
112.956,-- Kč
Bytové hospodářství
10.980,-- Kč
Dotace pro Svaz důchodců Ohnišťany
5.000,--Kč
Příspěvek Mikroregion Nový Bydžov
1.551,-- Kč
SDH – elektrická energie
31.336,-- Kč
ostatní (školení, materiál, oprava, nafta)
36.094,-- Kč
voda-požární nádrž
18.778,-- Kč
Obecní úřad – elektrická energie
90.686,-- Kč
Poplatky České spořitelně N.B. za vedení účtu
35.652,-- Kč
Činnost místní správy
203.099,-- Kč
TJ SOKOL dotace
2.380,-- Kč
TJ SOKOL elektrická energie
13.150,-- Kč
Knihy, tisk, školení
17.273,-- Kč
Služby zpracování dat
19.900,-- Kč
Veřejné osvětlení v obci
35.863,-- Kč
Ostatní výdaje
48.389,-- Kč
Služby - pošta, telekom
44.888,-- Kč
Kultura v obci
25.000,-- Kč
Právní služby
22.830,-- Kč
Vyhrnování sněhu na místních komunikacích
5.472,-- Kč
Elektrická energie – hřbitov
2.908,-- Kč
Voda – hřbitov
4.695,-- Kč
Oprava a udržování – hřbitov
57.428,-- Kč
Daň z příjmů právnických osob
89.930,-- Kč
Nákup ostatních služeb
96.688,-- Kč
Ostatní výdaje
21.302,-- Kč
----------------------------------------------------------------------------C E LK E M
3 371.047,--Kč

Hlavní inventarizační zápis o provedené inventuře
majetku obce Ohnišťany k 31.12.2012
účet
účet
účet
účet
účet
účet
účet
účet
účet

021 00 - Budovy a stavby
7 000.274,00 Kč
022 00 - Samostatné movité věci
572.582,00 Kč
028 00 – Drob. dlouhodobý hm.maj. 989.689,49 Kč
031 00 - Pozemky
12 839.153,00 Kč
069 00 - Ostatní dlouh.finanční maj 1 711.000,00 Kč
112 00 - Zásoby
10.749,00 Kč
314 00 - Poskytnuté prov. zál. celkem 117.704,00 Kč
321 00 - Dodavatelé
26.820,42 Kč
231 10 - Běžný účet
3 267.064,84 Kč

Oznámení obecního úřadu
Poplatek za svoz komunálního odpadu a
poplatek ze psů na rok 2013
bude vybírán dne
17. dubna 2013 od 8,00 do 10,00 hodin a od 16,00
do 18,00 hodin.
Dle vyhlášky číslo 1/2012 je stanovena výše ročního
poplatku za svoz komunálního odpadu 500 Kč/osobu.
Poplatek je možné také uhradit převodem
na účet obce číslo 1080805339/0800, jako
variabilní
symbol se uvede popisné číslo domu.
Výsledky
volby
prezidenta
ČR
konané
v Ohnišťanech v lednu 2013:
V 1. kole volby:
hlasů
1. Dienstbier Jiří
38
2. Fischer Jan
37
3. Zeman Miloš
33
4. Franz Vladimír
29
5. Schwarzenberg Karel
15
6. Rothová Zuzana
10
7. Sobotka Přemysl
10
8. Bobošíková Jana
6
9. Fischerová Taťana
4
V 2.kole:
1. Zeman Miloš
72
2. Schwarzenberg Karel
27
Zpráva o zasedání obecního zastupitelstva:
Obecní úřad sděluje, že –
16. veřejné zasedání obecního zastupitelstva se konalo
dne 19. prosince 2012
17. veřejné zasedání obecního zastupitelstva se konalo
dne 6.ledna 2013.
Radost z dobře vykonané práce-brigáda na hřišti
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Pomlázka se čepejří …..
O tradicích a významu velikonoc jsem
psala už několikrát a tak tentokrát budu
vzpomínat, jak jsme velikonoce
a hlavně pomlázku prožívaly jako děti.
Byl to dost napínavý den! Kluci velice
pronásledovali holky, protože je chtěli
vyšlehat.
Eva, Jiřka a já jsme brázdily vesnicí,
na nás se nabalovaly další děti a tak
jsme se valily jako lavina. Pořád jsme dávaly pozor na
kluky a samozřejmě, že oni nás také uviděli a už to
začalo! Byly jsme zrovna dost blízko mého domova –
pošty – a ihned jsme utíkaly se tam schovat. Pouštěla
jsem holky do naší kuchyně, ale kluci se svými
pomlázkami už nás dohnali a já to nestihla vklouznout
taky za dveře. Měli jsme tam na chodbě takovou
dřevěnou špajzku a tak jsem v poslední chvíli vlítla tam.
Kluci o mně nevěděli, okénkem jsem na ně koukala a
poslouchala, jakou měli strategii – jak se radili, kudy se
do té zatarasené kuchyně dostat. Karel Maťátků měl
růžovou košili, Mirek Rosůlků velikou pomlázku a
Pepík Pechů plno plánů, jak zvítězit nad holkami a to
tak, že budou dělat jako že už odešli a holky samy
vyjdou z kuchyně. Pak mě objevili v té špajzce a ihned
se na ni vrhli. Myslila jsem, že ji zboří a hned mi šlo
hlavou, jak to potom zchytám od rodičů! Ale, rány do té
dřevěné stěny byly tak silné, že je v další místnosti
uslyšela moje sestra Anči s kamarádkou Evou
Langmayerovou. Vyběhly na chodbu a tuto velikonoční
bitvu vzaly do svých rukou. Klukům vytrhly pomlázky,
zřezaly je jimi a kluci utekli. Jen za nimi vlál růžový
pruh látky – rukáv utržený z košile Karla Maťátky.
To je krátká vzpomínka na velikonoční pondělí asi před
70 léty!
L.Š.

Psí vesnice .
V naší obci byla vždycky spousta psů. U každého domu
určitě byl nějaký pes – oříšek – kříženec nevím čeho! Po
obci byly tabule, které zakazovaly volné pobíhání psů –
pod pokutou. Dnes je to trochu jinak! Psů je mnoho –
často i těch volně pobíhajících a co je zásadně zcela jiné
– to jsou psí rasy! Už to nejsou žádní kříženci a oříšci,
toto jsou druhy nové, do nedávna neznámé! Přiznám se,
že je ani neznám! Ale, jsou to psi už od pohledu hrůzu
nahánějící a když se na člověka podívají a ještě k tomu
vycení zuby, tak neví, jest-li má utíkat hodně rychle
nebo se raději odplížit. A neudělá-li to hodně rychle, tak
nás ti psi popoženou! Vyskočí na plot a začnou štěkat!
Ne, to není štěkot, to je ohlušující řev, kterým nás
nadobro vyděsí! A protože jsou to psi velcí a silní, plot
se pod nimi prohýbá a my se jen tiše modlíme, aby byl
dostatečně pevný a ten psí nápor vydržel. Víme totiž, že
jinak bude zle!
A tak už podvědomě k průchodu vsí volíme ulice,
o kterých bezpečně víme, že tam psi nejsou. Majitelům
těchto plemen radíme – zabezpečte tyto psy před stykem
s kolemjdoucími a vyhněte se možným nepříjemným
situacím! O různých napadeních psy se ve sdělovacích
prostředcích dozvídáme velice často a jsou to věci zlé,
tragické a bolestivé, jak pro napadeného tak pro majitele
těchto psů.
Za obecní zastupitelstvo L.Š.
Významné dny v kalendáři – duben, květen, červen .
Dne 7.4.

-

Den vzdělanosti
Světový den zdraví
Světový den knihy a autorských práv
Světový den svobody tisku
Květnové povstání českého lidu – 1945
Den vítězství 1945
Den matek
Mezinárodní den rodiny
Světový den telekomunikací
Světový den kulturní rozmanitosti
Mezinárodní den biologické

Dne 23.4.
Dne 3.5.
Dne 5.5.
Dne 8.5.
Dne 13.5.
Dne 15.5.
Dne 17.5.
Dne 21.5.
Dne 22.5.
rozmanitosti
Dne 29.5.
- Mezinárodní den mírových jednotek
OSN
Dne 31.5.
- Světový den bez tabáku
Dne 1.6.
- Mezinárodní den dětí
Dne 4.6.
- Mezinárodní den nevinných dětských
obětí
Dne 5.6.
- Světový den životního prostředí
Dne 10.6.
- Vyhlazení obce Lidice
Dne 17.6.
- Světový den boje proti rozšiřování
pouští a proti suchu
Dne 20.6.
- Světový den uprchlíků
Dne 26.6.
- Mezinárodní den proti zneužívání drog
a jejich obchodu
- Mezinárodní den podpory
nespravedlivě mučených
Dne 27.6.
- Den památky obětí komunistického
režimu

Jarní úklid na hřbitově …..
S příchodem jara nastal úklid! Uklízí se všude
a samozřejmě taky na hřbitově. Sklízejí se z hrobů
výzdoby ještě z dušiček a z vánoc. Kontejner se až
nadýmá odpadky. Snášíme je ze všech částí hřbitova
a i ten kousek cesty ke kontejneru se nám zdá dlouhý
a tak si to chceme usnadnit. Na hřbitově si stoupneme do
příslušného rohu hřbitovní zdi, kde to k přehození přímo
svádí a – pic! Opadané věnečky, vyhořelé svíčky nebo
květináče hodíme! A výsledek? Zjistíme, že kontejner je
příliš daleko a že nejsme žádní rekordmani v hodu do
dálky. Tak se vlastně hází pouze za hřbitovní zeď!
Zastihla jsem při takové činnosti jakéhosi pána a jeho
reakce na nevyvedený hod byla docela zajímavá! Velice
udiveně kroutil nad tím nezdařeným výkonem hlavou,
pak došel ke zdi, podíval se za ni – a myslíte, že to šel
sebrat? Kdepak, sedl do auta a odjel! Ani jsem mu
nestihla říci – že takto tedy ne! Tak to tedy říkám teď
a tady! Prosím, s těmi odpadky se musí vyjít ze hřbitova
a dojít ke kontejneru a tam to vhodit! Jinak z toho bude
jenom velký nepořádek a to přeci nechceme!
L.Š
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Mateřská škola
Nabízíme Vám ke shlédnutí fotografie z krásně
prožitého odpoledne v naší mateřské škole.
„Maškarní rej“ v tomto roce se nám vydařil.
Masky si užívaly tanečků, soutěží, tomboly i mlsání.
Paní kuchařka pro nás upekla výborný dort
ve tvaru „hlavy klauna“, na kterém jsme si moc
pochutnali. Věříme, že všichni byli spokojeni.
Nyní se již budeme těšit na „jarní tvořivou dílnu“
za přítomnosti rodičů a na konci dubna na „rej
čarodějnic“ s průvodem obcí. Přejeme krásné
prožití svátků velikonočních a bohatou pomlázku.
Řed.MŠ Tučková Ilona.

Svaz důchodců
v čele s paní Syřišťovou uspořádal v sobotu 2.3. 2013 „Dětský maškarní rej“.
Účast byla obrovská,
zúčastnilo
se asi
100 lidí,
z toho
38 v maskách.
Děti
se bavily. Velmi pěkné fotky dodal Martin
Košvanec ml. Za ně
mu velice děkujeme.
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Dětský maškarní rej – pokračování ze str. 5

SDH Ohnišťany

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás informoval o dění ve Sboru dobrovolných hasičů
v Ohnišťanech. Z kraje roku proběhla již tradiční výroční valná hromada v místní hospodě, kde
jsme uzavřeli rok 2012 a vykročili s plánem práce do roku 2013. Koncem února proběhl taktéž
v naší hospodě hasičský ples, který se již každoročně vydařil díky veliké účasti hostů. Sbor
děkuje všem, kteří se na plese podíleli, nebo jej sponzorovali. Za zmínku patří i dále pokračující
práce na renovaci v hasičské garáži v bývalém JZD. Letošní rok je ve znamení oslav 130. let
založení SDH, a proto vás seznámím s akcemi, které se na tyto oslavy chystají. Dne 3. 8. 2013 se
bude konat v Hasičském domě výstava nazvaná Vše o SDH Ohnišťany. V tento den se také
uskuteční průvod k pomníku padlých, průvod k soše u Albrechtů, který bude zakončen slavnostní schůzí v obecní
hospodě. Dne 10. 8. 2013 se bude konat Okrsková soutěž a soutěž o pohár starosty obce na místním hřišti. Tímto bych
Vás chtěl na obě akce srdečně pozvat a užít si s Vámi oslavu založení sboru.
Petr Novotný
Kronika Sboru dobrovolných hasičů.
Každá kronika je velice důležitý dokument. Čím starší tím cennější!
Kronika, o které píši, byla založena rozhodnutím Základní organizace Svazu požární ochrany v Ohnišťanech, podle
usnesení vlády ČSSR č. 88 a 89 a bylo schváleno na členské schůzi dne 19. ledna 1985.
Založením a vedením kroniky byl pověřen pan Jan Bucek. Tohoto úkolu se zhostil, jak nejlépe uměl a zapsal vše,
k čemu měl potřebné materiály. Začal rokem 1883, kdy byl hasičský sbor v obci založen.
Nechce se mi ani věřit, že do té doby, to je do roku 1985 by se kronika nepsala! Určitě ano, ale buď u někoho uvízla,
kdo ji už neodevzdal, nebo byla řádně odevzdána do státního archivu. To už asi nikdo nikdy nezjistí. Ale, díky alespoň
za to, co bylo zapsáno a tak bylo zachyceno alespoň to nejdůležitější, a pro fungování hasičského sboru to hlavní!
Pan Bucek vše zapisoval až do roku 1999. Pak musel, ze zdravotních důvodů skončit. A s kronikou to rázem vypadalo
velice neutěšeně! Marně starosta hasičského sboru, pan Milan Purma, hledal někoho, kdo by funkci kronikáře převzal
a vše v kronice doplnil a zapsal. Toto období trvalo deset let. Až v roce 2009 o tuto službu požádal mně! Neodmítla
jsem a všechny materiály jsem od pana Purmy převzala, zpracovala a zapsala. A dělám to tak stále! Kladu si však
otázku, kdo tuto práci po mně převezme? Neměl by se už teď hledat někdo, kdo by se alespoň trochu historií zabýval,
zajímalo by ho to, měl by určité znalosti o obci a jejich občanech a o hasičích vůbec?
Hasiči – to byla vždy ozdoba vesnice! Byli vedeni ke kázni, spolehlivosti, dochvilnosti, ochotě pomáhat a nikdy
nenechat nikoho bez pomoci, pokud ji potřeboval! Je třeba toto neustále připomínat a v kronice zapisovat! A tak –
třeba po mnoha letech, si někdo přečte zápis z roku 2012 – budu citovat z kroniky:
Za zaznamenání stojí událost, která se stala dne 14.října 2012 a svědčí o tom, jak hasičské sbory fungují a jak jejich
členové jsou použitelní prakticky při jakékoliv události, kdy je potřeba lidská pomoc a solidárnost. Toho dne ve 14
hodin se obcí rozezněla siréna. Ačkoliv byla neděle a dost lidí bylo mimo domov, našlo se pár lidí – hasičů – kteří
okamžitě nastoupili. O pomoc žádal hasičský sbor z Ostroměře, aby se zapojili do hledání staršího pána z Hořic, který
trpí Alzhaimerovou nemocí a už druhý den se nevrátil domů z vycházky.
Naši hasiči však už do přímé akce nezasáhli, protože pán byl zatím nalezen. Živý a v pořádku byl kdesi až u Mladé
Boleslavi. A tak se naši hasiči vrátili s úsměvem, protože nebylo vůbec důležité, kdo ho našel, ale že se vůbec našel!
Všichni ti hledající hasiči byli připraveni zůstat v terénu, hledat a najít za každou cenu! – Konec citátu.
Lidmila Štraufová, kronikářka SDH
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Zemská stezka u Ohnišťan
V kronice historie Ohnišťan se mimo jiné praví, že kolem Ohnišťan vedla Zemská stezka
od kmenového hradu Libice, kolem Ohnišťan k Mezihoří a k Pecce a dále na sever
k zemské hranici. Je či není to pravdivé tvrzení? Zemské stezky byly hlavní dálkové spoje
vedoucí ze sousedních zemí přes tzv. zemské brány do vnitrozemí, navazující na vnitřní síť
dopravních stezek a směřující zpravidla k hlavním správním a komunikačním centrům.
Krkonoše ale i jejich daleké podhůří pokrývaly v dávných dobách neprostupné pralesy,
které byly součástí pomezního hvozdu Království českého. Tento pomezní hvozd
odděloval úrodné roviny slezské na severu, osídlené slovanským kmenem Bobřanů, a žírné
východočeské Polabí a dolní Podkrkonoší na jihu, které bylo domovem slovanských
Charvátů. Oba úrodné kraje byly od pradávna spojeny obchodními stezkami, po nichž
putovaly pustými pralesy karavany obchodníků.
Když v roce 1885 východočeský historik J. K. Hraše vydal svou knihu „Zemské stezky,
strážnice a brány v Čechách“, vytvořil i mapu zemských stezek daného území. Od vzniku
tohoto zcela průkopnického díla prošel ovšem terénní a archivní výzkum starých
komunikací sám velmi dlouhou cestu. Od samého počátku bádání je tento obor silně
ovlivněn romantickými teoriemi o skutečných trasách těchto a další stezek. Vedle lidových
pověstí a tradic jsou dosažitelné, ne zcela zpracované poznatky, založené na pomístních názvech. Dalším podstatným
činitelem jsou někdy poměrně skromné historické prameny. Velmi důležitým projevem tohoto historického oboru
jsou výsledky, které poskytuje archeologie.
Historik a archeolog E. Šimek se na základě nálezů bronzových nádob pokusil rekonstruovat průběhy obchodních
stezek, které popisuje ve svém díle Geógrafiké hyfégésis antický geograf a matematik Klaudios Ptolemaios
z Alexandrie (100-178 po Kr.). Získané archeologické nálezy z Ohnišťan a Hradce Králové, s nímž je ztotožňován
antický Budorigon, podle E. Šimka ukazují na spojnici mezi cestou, která vedla z Ptolemaiova norického Arelate
(Erla) na Dunaji a cestou z Vindobony k ústí Odry. Na průběh cesty ve středověku v jižní blízkosti Ohnišťan ukazují
rekonstrukce tzv. Polské (Kladské) dálkové stezky. Vedla z Prahy a patrně protínala Pocidliní ve směru Poděbrady –
Jaroměř, kde byly významné prastaré labské brody. Podle písemných zpráv je hlavní přechod Cidliny hledán
u Skřivan („pontes Cruici“ v Kosmově kronice), které jsou blízko Ohnišťan. Komunikaci lze od zmíněného brodu
u Skřivan rekonstruovat dále na sever až ke slovanskému hradišti Ostroměř. Je tedy pravděpodobné a logické,
že minimálně v raném středověku musela jistá komunikace probíhat i poblíž Ohnišťan a to proti proudu Javorky dále
na sever. Archeologické nálezy nádob a jiných předmětů v Ohnišťanech nepřímo dokládají napojení na tehdejší
obchodní síť. Ta spojovala ( dle získaných archeologických nálezů) naši oblast jak s římským světem, tak
i východními a severovýchodní oblastmi. Výše uvedené tvrzení je pravdivé .
L.M.
Tradice ….
Dne 8. března – Mezinárodní den žen. Bohužel, stále ho mnozí mají spjatý s minulým režimem, byť historie toho
svátku spadá již do roku 1908.
Už roku 1858 stávkovaly dělnice z amerických textilních továren na zlepšení pracovních podmínek. V New Yorku
pak roku 1908 švadleny požadovaly zkrácení pracovní doby, lepší platy a především ukončení zaměstnávání dětí.
Chtěly už tehdy zavedení hlasovacího práva pro ženy. První oslavy MDŽ se konaly v Rakousku, Dánsku, Německu
a Švýcarsku. Datum 8.března se ustálilo až po první světové válce. Svátek se rychle rozšířil do mnoha částí světa,
někde byl ale zneužit k populistickým oslavám.
Dne 30.dubna.
Lidé věřili, že v noci z 30.dubna na 1.května se slétávají čarodějnice a na ochranu před nimi zapalovali ohně a ty
čarodějnice upálili. Popel z těchto ohňů prý mívá zvláštní moc pro zvýšení úrody a někdy se přes něj skákalo kvůli
zajištění mládí a plodnosti.
Dne 1.května.
Zvyk, který se ještě na vsích dodržuje, bývá stavění májek. Tradice říká, že by se chlapci měli vydat do lesa, kde
uříznou strom – symbol jara. Ozdobí ho pentlemi, fáborky a květinami. Májka stojí na návsi a musí být hlídána, aby ji
nikdo z vedlejší vesnice neporazil. Májku také stavěli mládenci pod okna své milé, aby ukázali, že ji milují.
Jedna z pověstí také říká, že by se v květnu neměly konat svatby. Ale proč? Mnohem dříve, to už ani naši rodiče
nepamatují, se hned po svatbě zakládala rodina a žena přišla do jiného stavu. Jenže, když se žena provdala v květnu
a poté otěhotněla, znamenalo to, že dítě se narodí v nejmrazivější měsíc v roce. K rodičce se těžko dostávaly porodní
báby, protože byly závěje sněhu a nepřízeň počasí. Toho se chtěli rodiče vyvarovat, proto se svatby v květnu
nekonaly.
L.Š.
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Přístřešek na hřišti.
Na této stránce se ještě vracím několika fotografiemi k článku
o brigádách na hřišti, kam jsem je pro nedostatek místa nemohl
umístit. Co se na hřišti připravuje vám ukazuje náhled na obrázku.

Třetí jarní dílna
Na jarní dílnu, která se konala v sobotu 23.3.2013
přišlo zhruba 330 lidí. Děti si vyráběly stojánky na
tužky, velikonoční dekoraci, dekoraci ze sena a
nechyběly ani perníčky. Na prodej byla rovněž
velikonoční dekorace, zákusky a také byla ochutnávka
pomazánek. Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem, kteří se podíleli jak na přípravě, tak v sobotu při
dílně - ještě jednou všem děkuji – Syřišťová
Fotil M. Košvanec ml.

Co najdeme na noční obloze v tomto roce.
Již v první polovině března měla být viditelná na večerní obloze – hned za
soumraku – nad západním obzorem - kometa C/2011 L4. A má být viditelná až
do počátku měsíce dubna a dalekohledy až do konce léta. Má mít nápadně krásný
ocas. Dne 25. dubna bude částečné zatmění Měsíce. Tento úkaz spatříme na
večerní obloze v celém průběhu a kromě Měsíce bude nedaleko k nalezení i
planeta Saturn. Další kometa – vlasatice C/2012 S1- by se nám měla nejvíc
přiblížit 28. listopadu t.r.. Ze země by se měla jevit tak jasná, že bude krátkodobě
vidět i ve dne. Nejlepší podmínky pro její pozorování bude na severní polokouli.
Měla by za sebou nechávat výrazný dlouhý ocas.
L.Š.
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