Ohnišťanský zpravodaj
obec.ohnistany@seznam.cz

Obecní noviny

Kam s ním ...?
Ne, to není Nerudovská otázka týkající se starého slamníku, ale
připomenutí vyhlášky týkající se likvidace odpadů v naší obci.
Doslovně Obecně závazné vyhlášky 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Ohnišťany. V letošním roce došlo k několika změnám, a proto bychom rádi zrekapitulovali jak je likvidace odpadů
zajištěna v naší obci.
1. Směsný komunální odpad - směsný komunální odpad se shromažďuje do
sběrných nádob, které jsou v každé nemovitosti. Za likvidaci tohoto odpadu je
stanoven poplatek 500,- /osobu/rok, popř. 500,-Kč/rok za nemovitost určenou
k rekreaci. Tento poplatek zůstal pro letošní rok v nezměněné výši i přesto, že
obec odvoz odpadu dotuje ze svého rozpočtu.
2. Nebezpečné komunální odpady - sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně.
3. Objemný odpad - sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně
Další velkou kapitolou je třídění odpadu. Sběrné nádoby na tříděný odpad jsou
barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy. Umístěny jsou před oběma obchody. Co všechno už třídíme?
4. Papír - kontejner - barva modrá, pravidelný vývoz každé sudé úterý
5. Sklo – kontejner - sklo bílé – barva bílá, sklo barevné – barva zelená
6. Plasty včetně PET lahví, nápojové kartony – kontejner barva žlutá
7. Kovy – nápojové plechovky, plechovky od potravin, nádoby od kosmetiky,
ostatní drobné kovové obaly (ne tlakové nádobky od sprejů, obaly znečištěné
zbytky potravin a chemickými látkami) - kontejner barva žlutá společně s plasty a
nápojovými kartony.
A od 1.4.2015 podle Vyhlášky č.321/2014 Sb. přibylo ještě zajištění likvidace
biologických odpadů rostlinného původu. Zde jsme měli několik možností, jak
tuto novou zákonnou povinnost realizovat – jednu z nich nádobový svoz jsme
ihned zavrhli, protože představa, že si každá domácnost bude muset pořídit ještě
jednu popelnici na tento odpad (roční poplatek cca 644,- Kč) nás opravdu nelákala. Další možností bylo kompostování. Poslední variantou bylo zajištění velkoobjemového kontejneru. Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo tuto verzi a zajistili
jsme ve spolupráci s f. OK Zahrady velkoobjemový kontejner (modrá barva),
který je umístěn na prostranství u hřbitova. Do biologicky rozložitelného odpadu
rostlinného původu patří – tráva, plevel, listí, zbytky rostlin, piliny a dřevní štěpka, jemné nebo drcené větve, zemina z květináčů, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky pečiva a obilovin, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec. Věříme, že
tento kontejner bude postupně více a více využíván.
A na závěr pár čísel za rok 2014:
Celkové náklady z obecního rozpočtu za likvidaci odpadů = 313.487,- Kč
Příjem z poplatků za likvidaci komunálního odpadu = 141.510,- Kč
Platba za tříděný odpad od společnosti EKO-KOM = 27.723 Kč
Celkem jsme loni vytřídili 7,667
tuny odpadů. Od společnosti EKOKOM jsme obdrželi níže uvedené
Osvědčení o úspoře emisí. Pokud
se objem tříděného odpadu bude
zvyšovat, budou se zvyšovat i příjmy za jeho likvidaci a tím snižovat
náklady z našeho obecního rozpočtu. A tak si možná alespoň takto
uvědomíme, že to naše třídění odpadu má smysl a někde se nám
vrací.
Eva Jiříčková

č.23, červenec 2015

Společenská rubrika
V tomto období se budou
v naší obci slavit vzácné jednadevadesátiny, dvoje čtyřiaosmdesátiny, dvoje jednaosmdesátiny, jedny pětasedmdesátiny a jedny sedmdesátiny.
Obecní úřad přeje svým spoluobčanům k jejich životním výročím všechno nejlepší!
V červenci bude mít narozeniny paní Hana Rosůlková, paní
Zdeňka Picková a paní Anna Šoltysová.
V srpnu bude slavit své výročí paní Alena Kuntová a paní Jaruška Syřišťová.
V září to budou manželé Štraufovi.
Hodně zdraví, milí oslavenci!
L.Š.

Oznamujeme občanům, že dne 25. května 2015
zemřela paní Věra Plchová z č.p. 67.
Bylo jí 79 let.
Dne 6.června 2015 jsme vzpomněli stého
výročí narození naší maminky, paní Marie Bydžovské, rozené Chalupové z č.p.
20 a 89.
Prosím, vzpomeňte s námi !
Syn Zdeněk s rodinou.
Kanalizace – II.etapa
Jistě vám neuniklo, že už se opět něco děje okolo kanalizace
v obci. Na některých místech jsou nastříkány šipky a popis,
někde jsou zatlučeny kolíky vyznačující trasu kanalizace. Po
jejím pročištění v minulém roce pokračuje firma EKOLSERVIS v její mapování, zaměření a přípravě pro pasportizaci,
která bude podkladem pro povolení nakládání s odpadními
vodami. Dále bude postupně provedena oprava poškozených
kanálů a potrubí, které je prorostlé kořeny stromů.
Pro zjištění stávající situace nakládání s odpadními vodami pro
jednotlivé nemovitosti v obci jste obdrželi dotazník připravený
ve spolupráci s firmou EKOLSERVIS. Prosíme, abyste k jeho
vyplnění přistupovali odpovědně a vše vyplnili podle aktuální
skutečnosti. Zjištěné údaje budou sloužit jako podklady, které
budou předloženy vodoprávnímu úřadu. Ten bude údaje považovat za platné. Vyplněný dotazník odevzdejte na obecní úřad,
případně zašlete na email: info@ekolservis.cz Děkujeme.
Eva Jiříčková

Jsme zklamaní, že …
Jsme zklamaní, že se zklamaný občan Ohnišťan ve vedle uvedeném dopise, který
jsme obdrželi poštou, nepodepsal, abychom mu mohli odpovědět. Nebo že nepřišel
na jednání obecního zastupitelstva, na kterých se otázka obecního lesa projednávala.
Tak mu odpovídáme alespoň touto cestou.
Co a jak s obecním lesem jsme řešili již od začátku letošního roku. Oslovili jsme dva
nezávislé lesní hospodáře, se kterými jsme celý les prošli a shodli se na dalším, nutném postupu. Vzhledem k tomu, že od 1.1.2016 bude platit nová
desetiletá lesní osnova, která přesně stanovuje pravidla pro hospodaření v lese, odsouhlasilo obecní zastupitelstvo, že letos zajistíme pouze to nejnutnější a od příštího roku budeme postupovat v souladu s desetiletým plánem.
Dohodli jsme se s jedním z oslovených lesních hospodářů, že do konce tohoto roku zajistí pokácení souší a prodej využitelných částí z těchto stromů.
Zpracování zbývajících částí a souší na palivové dřevo bude losem rozděleno zájemcům z naší obce.
Eva Jiříčková

Oznámení obecního úřadu
Zákon o pohřebnictví č.
256/2001 Sb, v § 25 stanoví, že hrobové místo
lze používat pouze na základě smlouvy o nájmu hrobového místa
a služeb
s tím souvisejících, která musí mít písemnou formu.
Žádáme tímto stávající nájemce o uzavření nové nájemní smlouvy
a zaplacení poplatku z hrobového místa na hřbitově v Ohnišťanech.
Cena je stanovena dle platného ceníku:
- nájem 1 m2 hrobového místa
3,- Kč/rok
- vodné k jednomu hrobovému místu
15,- Kč/rok
- služby k hrobovému místu
90,- Kč/rok
- hrobové místo – jednohrob (do 2,5 m2)
nájem na 5 let
38,- Kč
- hrobové místo – dvouhrob, hrobka (do 3,5 m2) nájem na 5 let
53,- Kč
- urna – kolumbárium
nájem na 5 let 100,- Kč
Poskytované služby: sečení trávy, úklid hřbitova, likvidace odpadů, drobné opravy,
administrativní práce, elektrická energie, údržba komunikací atd…
Poplatek za služby je stanoven značně pod hranicí skutečných nákladů k jednomu
hrobovému místu.
Ceník byl schválen zastupitelstvem obce Ohnišťany dne 1.4.2015 a nabývá platnosti
dnem schválení.
Sepsání nové nájemní smlouvy a uhrazení poplatku bude možné každé úterý
v měsíci srpnu a září 2015 od 9,00 do12,00 hodin a od 18,00 do 19,00 hodin na
obecním úřadě. Jiný termín je možné domluvit telefonicky, nebo písemně
(obec.ohnistany@seznam.cz).
Košvancová Jana - účetní obce

Hasiči Druhé čtvrtletí letošního roku
jsme započali účastní na sjezdu delegátů
sborů
dne
21.března
v Černožicích. Hlavním cílem sjezdu
bylo zvolení nového výboru okresního sdružení hasičů. To zdárně proběhlo a za zmínku stojí změna starosty OSH HK. Dlouholetý starosta K. Salava dále nekandidoval a novým starostou byl zvolen V. Vondruška. Ve středu po
sjezdu jsme měli členskou schůzi, kde jsme naplánovali brigádu na vyčištění břehů a okolních ploch kolem Ohnišťanského potoka od lávky u Novotných až k vlakovému nádraží. Brigáda proběhla ve čtyřech fázích
(dnech) a výsledku si museli všimnout všichni, kteří tudy projeli. Podrobněji tuto akci prezentoval D. Snopko v samostatném článku „Brigáda na
zvelebení obce“.

Hasiči

V půlce dubna se nám proškolil T. Chalupa na preventistu a týden před
čarodějnicemi jsem obstarali, menší brigádou, dřevo na pálení čarodějnic.
Posledního dubna jsme tuto akci společně s dalšími spolky uspořádali a
opět se vydařila jako minulé roky.
8. května jsme společně s obecním úřadem uspořádali akci k uctění památku padlých v boji u příležitosti 70. výročí konce 2. světové války. Počasí nám tento den přálo, hasičů a místních se sešlo dost a tak průvod
k pomníku padlých s položením věnce a proslovem starostky byl na důstojné úrovni hodné této vzpomínkové příležitosti.
V sobotu 30.května uspořádali smidarští hasiči okrskovou soutěž. Náš
sbor se jí zúčastnil s týmem mužů a týmem žen. Počasí a terén byly relativně dobrý, ale malinko haprovala organizace (zmatky ve vyhlášení a
špatně fungoval audio systém). Soutěže se zúčastnily dva týmy žen
(Smidary, Ohnišťany) a šest týmů mužů (Smidary, Šaplava, Ohnišťany,
Chotělice, Skřivany, Sloupno). Loučná Hora pro nedostatek členů nesoutěžila. Závody dospělých paralelně doplňovaly závody dětí. Útoky se našim týmům celkem zdařili. Bohužel na závody jsme nejeli se soutěžní
mašinou (nefunguje), ale se starou zásahovou, která nemá takový výkon.
Proto i když při útoku vše klaplo, tak výsledný čas nedal na lepší než
2.místo u žen a 4. místo u mužů (v okrsku 3.místo).
V tomto čtvrtletí se nám bohužel nevyhnula nutnost prověřit výjezdovou
jednotku. 24.dubna kolem jedenácté večer byl vyhlášen poplach požáru
v Nevráticích. Naše jednotka tam dojela druhá s minutovým zpožděním
za jednotkou z Hořic. Jednalo se o požár malého auta, který byl během
chvilky uhašen.
Ing. Z.Chalupa

Závěrečný účet obce za rok 2014
Závěrečný účet za rok 2014
Obec Ohnišťany
P ř í j m y:
Daňové příjmy od F.Ú.Nový Bydžov
2.936.191,-- Kč
Daň z nemovitostí
436.764,-- Kč
Daň z příjmů právnických osob za obce
207.100,-- Kč
Poplatek za svoz kom.odpadu
141.510,--Kč
Poplatek ze psů
4.400,-- Kč
Správní poplatky
750,-- Kč
Odvod z loterií a her
11.467,-- Kč
Neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu
55.000,-- Kč
Pěstební činnost – těžba v lese
15.670,-- Kč
Dotace od kraje pro JSDH
10.000,-- Kč
Dotace na volby do Evropského parlamentu
17.500,-- Kč
Dotace na volby do Senátu a zastup.obcí
27.000,-- Kč
Zájmová činnost – kultura
8.400,-- Kč
Prodej pozemků
5.610,-- Kč
Prodej majetku
3.500,-- Kč
Příjem z pronájmu pozemků
57.344,-- Kč
Příjem z pronájmu nemovitostí (byt, pošta)
19.500,-- Kč
Příjem z pronájmu - hostinec
39.520,-- Kč
Příjem za vytříděný odpad (EKO-KOM)
27.723,-- Kč
Úroky z běžného účtu
650,-- Kč
Ostatní příjmy
831,-- Kč
-----------------------------------------------------------------------C E L K E M:
4.026.430,-- Kč

V ý d a j e:
Příspěvky pro Mateřskou školu Ohnišťany
350.000,-- Kč
Příspěvky pro Z.Š.- Smidary, N.Bydž., Chom. 24.440,-- Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu
313.487,-- Kč
Čištění kanalizace
330.279,-- Kč
Péče o veřejnou zeleň
114.252,-- Kč
Činnost knihovny
12.590,-- Kč
Kultura
35.006,-- Kč
Příspěvek Mikroregion Nový Bydžov
1.515,-- Kč
SDH – elektrická energie
49.690,-- Kč
nákup materiálu
83.705,-- Kč
nákup vybavení za obdrženou dotaci
10.000,-- Kč
opravy a udržování
40.092,-- Kč
voda požární nádrž
22.358,-- Kč
Zastupitelstva obcí
439.065,-- Kč
Hostinec - opravy a údržba+nákup DHDM
116.744,-- Kč
Pojištění budov
25.000,-- Kč
Bytové hospodářství
2.229,-- Kč
Bytové hospodářství – projekt. dokumentace 324.185,-- Kč
Veřejné osvětlení v obci
36.969,-- Kč
Elektrická energie – hřbitov
1.842,-- Kč
Voda – hřbitov
2.059,-- Kč
Nákup materiálu – hřbitov
4.325,-- Kč
Oprava a udržování – hřbitov
43.762,-- Kč
TJ SOKOL – Zavlažovací systém hřiště
137.585,-- Kč
TJ SOKOL - elektrická energie
24.280,-- Kč
TJ SOKOL – ostatní (voda, materiál)
52.181,-- Kč
Altán – hřiště
8.332,-- Kč
Nákup pozemku
4.000,-- Kč
Obecní úřad – elektrická energie
50.215,-- Kč
Poplatky České spořitelně N.B. za vedení účtu 9.923,-- Kč
Činnost místní správy
204.915,-- Kč
Právní služby
9.050,-- Kč
Knihy, tisk, školení
7.071,-- Kč
Služby zpracování dat
19.900,-- Kč
Nákup materiálu
47.860,-- Kč
Ostatní výdaje
83.187,-- Kč
Služby - pošta, telefony
50.042,-- Kč
Služby – školení a vzdělávání
12.500,-- Kč
Kultura v obci
14.000,-- Kč
Volby do Evropského parlamentu
10.335,-- Kč
Volby do zastup. obcí
14.432,-- Kč
Nákup ostatních služeb
14.500,-- Kč
Daň z příjmů právnických osob
207.100,-- Kč
Investiční transf. (Společná Cidlina)
143.535,-- Kč
Vratka volby
11.664,-- Kč
------------------------------------------------------------------------CELKEM:
3 520.201,-- Kč

Ti jsou také naši …….
Před dvěma léty – ve Zpravodaji
č.16 – jsem psala o Aničce Sedláčkové. Už tehdy jsem tušila, že to nebude naposled! Tato – dnes studentka
Gymnasia v Jičíně – je nejen výbornou žákyní, ale stále se zabývá svými zálibami v historii a účastní se
různých soutěží a to vše nad rámec
školních povinností a všude vítězí!
O jejich úspěších jsem si s Aničkou
popovídala.

Kaleidoskop …………
Poděkování.
Až budete v našem kostele, věnujte svou pozornost prostoru
vzadu – za lavicemi! Je tam umístěn, už v konečné podobě,
onen zbytek náhrobku ze starého hřbitova. Prostor tam nám
poskytl pan farář Rousek a do této podoby ho upravil pan
Lukáš Mejdr a já mu za to moc děkuji!
L.Š
…………………………………………………………………...
Den matek.

V dokumentaristické soutěži – zadání – Příběhy 20.století.

Teď se vrátím v čase o jeden měsíc. Protože v květnu Zpravodaj nevychází, tak bych ráda vysvětlila, jak se začal slavit Den matek.První oslava Dne matek se konala na počest
Anny Reeves
Jarvisové, bojovnice za práva matek ,
v Západní Virginii a Filadelfii 10. května 1908. O 5 let později vyhlásil prezident USA Woodrow Wilson první oficiální
oslavu tohoto svátku. Připadá vždy na druhou květnovou
neděli. Někde mají ovšem jiné datum, třeba v Británii je to
čtvrtá postní neděle. U nás se svátek slaví od roku 1923, jeho
propagátorkou byla Alice Masaryková. Letos shodou okolností připadl na 10. května, tak jak tomu bylo poprvé.

Zpracovala osobní vyprávění oběti holocaustu pí.dr.Líblové,
která byla vězněna v Osvětimi.

----------------------------------------------------------------------------Zasmála jsem se v Novém Bydžově .

Získala 1.místo v celostátním hodnocení.
V soutěži DANIEL – téma Holocaust a jeho reflexy.
V historické části získala 1.místo
V literární části
1. místo
V dějepisné soutěži studentů gymnasií bylo zadané téma:

Většinou to v životě nestojí za nic, ale někdy
zažijeme situace, kdy se až smíchem popadáme za břicho. Stalo se to třeba v čekárně
u lékaře! Někoho známého doprovázíte do
poradny pro těhotné ženy. Usednete mezi ty těhulky a čekáte! Celkem nuda, ale najednou se to změní, když se rozletí
dveře a vrazí tam muž. Rozhlédne se a pak usedne na volné
místo. Vykoukne sestřička a zeptá se: „Co vy tady?“ Pán na
to: „Já počkám!“ Ženy se střídají v ordinaci a pán se, po delším čekání naštve a zeptá se sestřičky: „Já už měl jít na řadu,
ony mě předbíhají!“ Sestřička říká: „ A co vám vlastně je?“
„No, bolí mě zub!“ „Ale, zubní ordinace má čekárnu vedle.“
Pán zrudne a bleskově zmizí. A teď právě nastane chvíle, kdy
se všechny přítomné ženy popadnou za břicha, kde mají své
očekávané děti a drží je, aby se moc netřásla, protože ony
samy řvou smíchem! Díky – Bože – žes nám ho dal!
L.Š.

Ve školním roce 2014-15 to byla její
účast v dějepisné oblasti na téma
Město v proměnách času.
Ve školním kole získala 1. místo
v okresním
1. místo
v krajském
1. místo
v celostátním
5. místo

Protektorát Čechy a Morava
Slovenský štát
Získala 2. místo a postup do celostátního kola.
Středočeská odborná činnost – vybrané zadání - historický
obor, badatelský záměr:
Z historie poslední jičínské židovské komunity aneb Po stopách zmizelých.
Získala 1.místo a postup do krajského kola.
Na prázdniny chystá Anička svůj vlastní badatelský záměr
s organizací TALNET, pod záštitou ministerstva školství, na
téma Holocaust v regionálním rozsahu.
Už teď je mi jasné, že Anička ve svém mimoškolním studiu
půjde ještě dál a za rok bude slavit další úspěchy.
Moc jí to přejeme a obdivujeme se jí! Vždyť i ve školním studiu je „jednička“! Doufám, že v příštím Zpravodaji nám všem
napíše, jak její záměr dopadl a něco nového se o něm dozvíme!
L. Š.

Pranostiky a něco o nastávajících měsících!

Prosím,

?

prohlédněte si tuto fotografii a
poznáte-li , kdo je na obrázku,
dejte nám vědět! Fotka byla
nalezena na Dolením konci a
nálezkyně by ráda věděla, kdo
na ní je! –
D ě
L.Š.
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Červenec .
Jméno červenec se vysvětlovalo různě – počínaje červenáním ovoce, přes červy, kteří toho měsíce působí škody
na stromech a ovoci, konče červeností šípkové růže, která kvete tento měsíc nejbujněji.
Pranostik na tento měsíc je málo, nejzajímavější se mi jeví:
V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!
Jaký červenec, takový leden.
Když červenec pěkně hřeje , o vánocích se zima zaskvěje.
Srpen.
Název srpna by napovídal, že v tomto měsíci panuje srp, tedy žně. Pranostiky si všímají většinou teplot.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Moc hub srpnových – moc vánic sněhových.
Jsou-li v srpnu hory kalný – budou v zimě mrazy valný!
Září.
Název měsíce září pochází od výrazu „zařijen“ neboli malý říjen. Pranostiky nejvíc předpovídají počasí
v nastávající zimě a mluví o „babím létu“.
Divoké husy na odletu – konec i babímu létu.
Babí léto – léto na odchodu—odzimek na strakaté kobyle jezdí.
Podzimek bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.

L.Š.

Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový
zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara.
Na některých místech se staví májka. Noc z
30. dubna na 1. května byla pokládána za
magickou. Svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže
dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní
rovnodenností a letním slunovratem. Lidé
věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na
čarodějnický sabat, a skutečně je tato noc
jedním z největších pohanských svátků.
Lidé také věřili například v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých
jsou ukryty poklady. Hlavním smyslem tohoto starého lidového zvyku byla pravděpodobně
oslava plodnosti. Samozřejmě nemohl tento svátek uniknout ani p. Syřišťové a místním
dámám, které zdárně svolaly své čarodějnické kolegyně a uspořádaly opět čarodějnický
průvod naší obcí. Dle zápisníku hlavního čaroděje bylo zjištěno, že se zúčastnilo cca 35
čarodějnic, ale co nás velice překvapilo, přišlo i několik čarodějů. Slet byl u hasičské zbrojnice, kde proběhla technická kontrola. Bez té by to nešlo. V zápisníku nebylo nalezeno, že
někdo STK neprošel, takže všichni byli náramně připraveni. Po prohlídce byla požádána
vrchní čarodějnice (mimochodem ta měla na koštěti i řidítka) – paní starostka — o povolení
k odletu na místní hřiště. Povolení dostali všichni, a tak se pomalým letem odebrali
k postavené hranici na hřiště. Opět byly připraveny soutěže a opékání párků. Když
byli všichni dostatečně posilněni, následovalo vyhodnocení nejlepších čarodějnic a
čarodějů. A když se konečně setmělo, děti
si zapalovaly košťata. Rodiče v tu chvíli
zpozorněli, protože ty dlouhé vlasy holčiček
a šusťákové bundy s ohněm moc nekamarádí…A bylo další překvapení - Lampiony
štěstí. Každý si mohl své přání napsat na
lampión a poté ho vypustit. Doufám, že se
všechna přání, která si na lampión napsal
splnila… Zapojeny byly všechny věkové
kategorie, což vždy velice potěší. Jen tak dál takovýmto akcím! Lenka Čápová

Čarodějnice v Ohnišťanech

Mezinárodní den dětí v Ohnišťanech
Mezinárodní den dětí v Ohnišťanech
dne 31.5.2015
Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti dne dětí
jsou připravovány různé společenské a sportovní
akce. Den dětí má upozornit světovou veřejnost na
práva a potřeby dětí. Svátek se slaví v mnoha zemích světa, proto ani my nemůžeme zůstat pozadu.
Letošní akce k MDD byla uspořádána na místním
fotbalovém hřišti za podpory Obecního úřadu, TJ a
Pavla S. ( Brašule). Pro děti byly připraveny různé
soutěže, skákací hrad, drobné ceny, medaile a samozřejmě nechyběly ani párky z udírny. Bylo vidět, že se děti těší, což se ukázalo na rozdaných 35
kartičkách, na které děti sbíraly různá razítka, za
která dostaly odměnu.
Kromě místních dětí byly přítomny i děti
z vedlejších obcí, které přijely na kolech. Ochota
pomoci při soutěžích, byla veliká, pomáhali, jak promiňte mi ti starší, ale což mě velice těší i ti mladí náctiletí, jen tak dál!
Došlo i k zapojení dospělých s dětmi při přetahování lanem - ženy a dívky x pánové a chlapci. Jak asi
dopadl výsledek, nechám každého na jeho vlastní
fantazii.
Po ukončení soutěží se ještě poslouchala hudba,
kdo chtěl si i zatančil.
Snad se akce líbila, kéž by všechny děti na celém
světě měly takovou možnost, jako ty naše….. L.Č

Turnaj v malé kopané O pohár starostky obce -10.7.2015—hřiště Ohnišťany
Turnaj starých gard Memoriál Ládi Kánského - 25.7.2015—hřiště Ohnišťany
Dne 8.května proběhla upomínková oslava 70.výročí skončení
2.světové války. Sešli jsme se u
Hasičského domu v počtu více než 50 účastníků a hasiči nás dovedli k pomníku Padlých,
kde byly položeny květiny. Paní starostka Ing.Jiřičková přednesla projev, ve kterém
připomněla všechny – dnes už historické – události oněch významných dnů. Bylo to
chvílemi až dojemné, zvláště pro nás, kteří jsme tyto doby prožili. Trochu mě mrazilo po
zádech a trochu se mi chtělo plakat. Na závěr zazněla státní hymna. Potom nás paní
starostka pozvala na hřiště, kde program tohoto dne pokračoval. Symbolicky zde předala všem občanům k užívání nově postavený altán, který bude poskytovat přístřeší a posezení všem, kdo sem za sportem nebo kulturou přijdou a úplně nové dětské hřiště, doplněné skluzavkou, prolézačkou a houpačkou. Té poslední je tam samotné smutno, ale
už se vyjednává její rozmnožení!

Jak to všechno bylo …..

Paní starostka také poděkovala těm, kdo se svou prací o toto nové odpočinkové místo zasloužili. Samozřejmě, že na začátku stavby bylo více lidí, ale tento náročný závěr odpracovali pan Jan Bucek, pan Stanislav Chvála a pan Ladislav Hlavatý. Odevzdali tu
mnoho hodin svého času, ale zdárně vše dovedli k podobě, kterou tam dnes návštěvníci vidí! Patří jim za to velký
dík a navrhuji, aby se toto místo jmenovalo „U tří mušketýrů“ .
Také nemohu nevzpomenout na pálení čarodějnic! Ve fotografování se nevyrovnám oněm dvěma „Mistrům“ –
Janu Buckovi a Marťovi Košvancovi, ale tentokrát trvám na uveřejnění alespoň jedné nebo dvou mých fotek!
Na té první vypadá kolega Bucek, jakoby seděl v kokpitu letadla a odlétal
s paní starostkou na jejich slet!
Také se musím se čtenáři podělit o rozhovor s jednou čarodějnicí! Když jsem
obdivovala její kostým, vyprávěla mi, jak proběhl její odchod z domova.
„Přilítla jsem z práce na poslední chvíli! Rychle jsem se oblékla do tohoto kvádra, vyběhla z domu a na skok se stavila v garáži, kde pracoval manžel. Jen
tak mezi dveřmi jsem zahalekala – tak já letím! Manžel odpověděl – ano - a
vyklonil hlavu, aby se na mně podíval! To neměl dělat! Tak strašně se mě
lekl, že si málem urazil hlavu o otevřenou kapotu auta!“
No, mohu si takovou situaci nechat pro sebe? Ne – to opravdu nejde ……L.Š.

Mateřská škola
Milí rodiče, určitě si řeknete, stejně jako my, jak ten školní
rok uběhl. Jako mávnutím kouzelného proutku nás čekají opět
prázdniny. Pokud se Vám o Vaše ratolesti nepostarají babičky,
dědové nebo vedoucí letních táborů, řešíte otázku „kam s ním“?
Každopádně Vám přejeme, aby jste odpověď na tuto otázku zvládli
s takovým nadšením, jako my pedagogové po celý školní rok. A
„věru“ věřte, je to úloha nelehká.
Jak se říká „kdo si hraje, nezlobí“. Můžeme se proto spolu ohlédnout, jak se Vaše děti bavily v naší mateřské škole. O činnostech I. pol. šk. roku jsme se zmiňovali již v minulém čísle Zpravodaje. Takže II.pol. šk. roku jsme zahájili „Maškarním rejem“.
Přes „Country bál, Jarní velikonoční dílnu, Rej čarodějnic a Ohnišťanský pedál“ jsme se dostali až k „Rozloučení
s předškoláky“, tentokrát na téma „Jejda strašidýlka“.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili 17. ročníku Ohnišťanského pedálu. Účast byla přes 80 cyklistů. Losovali jsme již osmé
kolo a výherkyní se stala Terezka Tonarová z Chomutic,
sestra chlapce, který kolo vyhrál vloni, což nás všechny opravdu
překvapilo.
Velké poděkování patří skupině rodičů, kteří se zúčastnili
brigády v naší mateřské škole při úpravě prostranství pod průlezkou - jsou to p. Novotná a manželé
Chalupovi
z Ohnišťan, p. Holec, manželé Sajkršmídovi a Ernstovi ze
St. Smrkovic a p. Hájek ze Šaplavy.
Na závěr bychom chtěli všem popřát krásné, slunečné a
pohodové léto.
Tučková Ilona, řed.školy

Ať žijí prázdniny – ať žije škola!
Jsme sice na začátku prázdnin, ale než se nadějeme, opět nastane škola. Z těch školních autobusových jízd ubudou Baruška, Michalka, Kuba, Vašík,Andrejka , Kristýnka – ti všichni už mají nakročeno “do světa“! Ale zase přibudou nové děti,
které dosud chodily do mateřinky. A hlavně těm
bych chtěla popřát, aby vykročily šťastně a aby
věřily, že se vždycky najde někdo kdo jim pomůže, aby si na nové poměry brzy zvykly. Naše
paní učitelky v mateřské škole je na to připravovaly už dlouho.Vzpomínám si, jak jsem před 3
– 4 roky na ty malé děti myslila – měla jsem tam
jednu oblíbenkyni – a pořád jsem přemýšlela o
tom, jak to ty malé děti zvládnou. A tak jsem se
jela přesvědčit! Stála jsem na druhé straně chodníku a chtěla jsem vidět jak to vypadá ve chvíli,
kdy děti vystoupí ve Smidarech z autobusu a
přecházejí silnici na chodník za benzinovou pumpou. Autobus přijel, děti vyskákaly a ty starší –
jako zkušení mazáci – se hnaly kupředu. Poslední
vyskočila malá postavička s taškou větší než ona
sama a trochu bezradně se rozhlížela, jak přeběhnout na druhou stranu. Sledovala jsem to a byla
jsem připravena vyrazit jí na pomoc. Ale, najednou se tam postavila velikánská postava – už
v sedmičce ten kluk měřil snad dva metry - a
s lhostejným výrazem „pokerového hráče“ natáhl
ruku. Auta zastavila a Eliška přeběhla! Michal si
snad ani neuvědomil, jak velké gentlemanství v té
chvíli projevil a to bez jediného slova, jakoby
ani nevnímal, co právě udělal! A pomalým krokem odcházel za ostatními ke škole!
Ne, nemusíme se o ně bát ! Klidně jsem nasedla
do auta a zavelela k návratu domů.. ……
L.Š.

Vážení čtenáři,
v tomto Zpravodaji si můžete přečíst článek od naší nové dopisovatelky, která má o noviny
zájem a chce do nich přispívat! Jsme tomu moc rádi a tímto Vám představujeme Barušku
Plchovou - budoucí studentku gymnázia v Jičíně !
L.Š.

Historie Ohnišťan a ohnišťaského zámečku

Přesná dějepisná data o vesnici sahají již až do 14. století. Na čtvercovém ostrůvku, kterému se přezdívalo ,,Na zámečku," stála středověká
tvrz, na které usedl od roku 1318 Jiřík z Ohnišťan. Samotná tvrz byla
známa již v 11 - 12 století. Domy byly zde postaveny tak, aby tvořily
palisádovou ohradu, jako ochranu před vojsky. Takzvaný ohnišťanský
zámeček chránil vodní úval, který bohužel nijak nezabránil Janu Žižkovi jej se svými vojsky pobořit za odboj jednoho Ohnišťka a to v roce
1415.
Rok 1618 - Třicetiletá válka zanechala stejně jako v jiných zasažených oblastech i zde své otisky, a že nebyly zrovna přívětivé. Převládal zde strach z cizích vojsk a z verbování do Valdštejnovy armády.
Díky právě těmto důvodům byla ves téměř vylidněna. Statky a chalupy
byly zbořeny, ty co zůstaly stát, pustly. Pozemky zarůstaly vysokou
trávou a plevelem. Kolem roku 1700 měly Ohnišťany přibližně jen sto obyvatel. Dřívejší císařský statek byl rozparcelován a posloužil jako základní pozemek pro Nové Ohnišťany, které se v
roce 1927 sloučily se Starými Ohnišťany v jednu menší obec. Do Ohnišťan se začalo stěhovat
spousty rodin z Jičínska, Pardubicka a Jaroměřicka. Všechny parcely zde nebyly rozporodány,
ty, které zbyly, získal roku 1824 Josef Dresler z Pecky. Ten ale ještě v předvečer únorové revoluce začal po poddaných vyžadovat robotu. Od doby jeho vlády se zde vystřídalo spousty panovníku, jako třeba Felix ze Smidajchu nebo třeba Edmund Kadlík či Bedřich Jemelík.
20. Století
Do první světové války se naše obec nemohla po hospodářské stránce plně rozvinout, jelikož ji
ze všech stran svírala velkostatkářská půda. Teprve až v roce 1925 se hospodářské poměry zlepšily, když nastala parcelace velkostatku.
V květnové a zářijové mobilizaci stálo na hranicích osmdesát můžů z Ohnišťan a při nacistické
okupaci bylo z této vesnice odvlečeno pět lidí na nucenou práci do Německa.
Škola v Ohnišťanech: Byla postavena roku 1788 na místě, kde stojí škola dnešní, která byla
postavena až roku 1892. V roce 1816 měla pouze jediná třída pojmout až 240 dětí z Ohnišťan a
okolních obcí. Teprve až v roce 1825 byla poprvé otevřena i druhá třída a poté roku 1884 třída
třetí.
Bára Plchová

Brigáda na zvelebení obce

Ohnišťanský EKO den
Po letošní mírné zimě se opět v příkopech okolo
vesnice nachází spoustu odpadků. Je to opravdu nehezký pohled a proto jsem si asi dva týdny pohrával s myšlenkou ekologického dne. V neděli 8.3.2015 jsem obvolal pár kamarádů a po bleskové domluvě jsme vyrazili
do terénu. Tomáš Kyksa nás vybavil pytli na odpadky a
latexovými rukavicemi. Petr Novotný vzal teru na svoz plných pytlů a
hadrové rukavice. Sešlo se nás 8 a nejmladší členkou byla Markétka
Chalupová. Odpadky s námi sbírala s nadšením. Počasí nám přálo a
nálada byla pohodová. Rozdali jsme si pytle, rukavice a pomalou procházkou vyrazili směrem k nádraží. Již na půl cesty byla pod starou
jabloní skládka. Naplnili jsme zde asi jeden a půl pytle. U nádraží
kolem mostku přes svodnici se situace opakovala, sběr odpadků nám
tady zabaral dobrou půl hodinu. Poté jsme se vydali směrem na Pašku. Odpadků přibývalo, až nás to samotné překvapovalo. Na Pašce nás
občerstvil Martin Jeřábek a my jsme po 20 minutách vyrazili zpět po
druhé straně hráze. Na nádraží jsme odbočili ke hřišti a pokračovali
dále do vesnice. Prošli jsme dětské hřiště, náves, okolí koupaliště a
tím jsme náš EKO den ukončili. Plné pytle jsme nechávali u krajnice,
kam pro ně zajel Petr s terou a vyvezl je do kontejneru na hřbitově.

Celkem jich bylo 8, takže jsme
Všem zúčastněným děkuji za spolupráci.

měli úspěšný den.
Vondráček T.

Všichni z Vás, kteří se pohybujete v severozápadní části naší obce –
nezáleží, zda chodíte podél potoka na fotbaly, nebo po hlavní silnici na
vlakové nádraží – jste si jistě všimli přerostlé trávy a přebujelých náletových dřevin v nejbližším okolí toku. Protože to podle našeho názoru kazí
pohled na obec, rozhodli jsme se inkriminovanou oblast vyčistit. Na
březnové členské schůzi hasičů jsme se dohodli na termínu a rozsahu
prací a v pátek 27.3.2015 se nejaktivnější členové ohnišťanského SDH
s chutí pustili do díla. Nejprve ze všeho se slova chopily motorové pily a
křovinořezy. Všechno přerostlé roští bylo nutné pořezat, stáhnout na
hromady a připravit ke spálení. Poté přišla na řadu jemnější, ale o to
náročnější část práce - vyhrabat trávu a listí z celé délky břehu. I z této
činnosti jsme zvládli do setmění pouze část a proto jsme se dohodli pokračovat v neděli.
Sváteční den jsme začali úklidem na druhé straně potoka – podél cesty,
po které se chodí na hřiště. Opět jsme vyřezali náletové dřeviny, vyhrabali trávu a listí a posekali šlahouny šípku, které svými trny již zasahovaly do poloviny volného prostranství. Také jsme křovinořezem zlikvidovali přerostlé rostliny podél hromad hlíny ze strany od hřiště. Nejtěžší
fází úklidu na tomto břehu bylo odstranění obrovské větve, která jako
pravítko trčela přesně nad procházejícími lidmi. Jelikož topoly jsou již
velmi staré a jejich dřevo chatrné, bylo rozhodnuto o uříznutí dříve, než
někoho větev zraní. Toto se povedlo pomocí žebříku, motorové pily a
lanové techniky.
Po následovném rozřezání spadlého dřeva a úklidu na kupy se brigáda
přesunula zpět na pravý břeh říčky. Zde jsme dotáhli prořez až do konce
a přesunuli se s technikou do uličky za vlakovou zastávkou. Část z nás
mezitím vyhrabávala trávu a listí na pravém břehu potoka. Ostatní prořezali nebezpečné větve, nálety a trávu podél přítoku Ohnišťanského potoka a vytvořili ještě jednu hromadu klestí.
Po několika hodinách práce nás vyhnal déšť. Špatné počasí se usadilo
nad Ohnišťany na více než týden a proto další část úklidu proběhla až
v pátek 10.4.2015. Tradičně jsme se sešli ve stejném složení po práci a
dali se do pálení klestí a vyhrabaného listí. Domů jsme odcházeli
s pocitem dobře odvedené práce až za tmy.
Finálním počinem bylo spálení vzniklého klestí. To proběhlo v úterý
19.5. po dohodě se zástupci Českých drah. Nyní již zbývá pouze prořezat a doupravit část za hromadami suti za hřištěm.
Na závěr článku bych rád poděkoval všem zúčastněným za pomoc
s úklidem a za to, že přispěli nejen prací, ale také vlastní technikou
(křovinořezy, motorové pily, apod.). Takže ještě jednou: obrovské díky
všem, kteří pomohli.
David Snopko

Na
6. Zasedání
obecního
zastupitelstva
konaném 1. 4. 2015 se krom jiného také vybíral nový údržbář obce.
Volba padla na pana Ignáce Šimurdu. Vzhledem k tomu,
že při výběru provozovatele hospody jsem byl třikrát nadšen
a třikrát zklamán, měl bych už být s úsudkem opatrnější. Ale přesto
si myslím, že toto byla velmi šťastná volba. Už při procházce vesnicí při předávání a určování toho, co se má vše dělat, měl spoustu
nápadů a námětů, jak vše vylepšit. Kde prořezat náletové křoví, aby
se nemuselo objíždět traktůrkem při sekání, kde je potřeba odklidit
hnijící dříve posekanou trávu, dále třeba odklidit hromadu suti
u kostela z dříve opravované zídky, suť a starý písek od školky
a podobně. Je to člověk, který umí jak s motorovou pilou, tak se sekačkou, ale především si také umí poradit se zedničením, což bude taky velmi potřeba. Takže, než se dostane pouze k sečení trávy, bude ještě dlouho trvat. Nejprve bylo zapotřebí připravit místo pro kontejner na bioodpad. Začalo se v pondělí 18. května.
Během jednoho týdne zajistil bagřík pro vybagrování základu pod kontejner, dále pod betonovou desku
pro připravovanou garáž pro zahradní techniku, a když už tu byl traktor, tak zajistil větší vlečňák a k tomu
autojeřáb pro přemístění betonových panelů od Pávovy stodoly za márnici, kde bude umístěn kontejner
na hřbitovní odpad. Kontejner na bioodpad bude umístěn napravo za hřbitovem, místo stávajícího kontejneru. Je to z důvodu snadnějšího odtahu, protože tento kontejner je rozměrnější. Dále zajistil a přivezli jsme kari sítě do betonové desky a objednal
na pátek beton. Ve středu jsme ještě za pomoci Standy Chvály (tomu patří obrovský dík za to, že nám dodal hranoly na šalování a nezištně pomohl jak se šalováním, tak s betonováním) vyšalovali základ pro desku. V pátek 22. května bylo dobetonováno a hotovo. Ale ještě než přijel mix
s betonem, prořezal větve a nechal odstranit písek, který by překážel ve vjezdu za OÚ. A to mezi
tím ještě sekal, prořezával a rovnou uklízel větve a stačil dělat ještě další činnosti. A ještě přidávám, co
se udělalo ještě osmý den, to je v pondělí 25. května. Opět přijel bagřík, upravil dle požadavku dopravce kontejneru plochu pod kontejner za márnicí. Dále udělal
drážku pro kabelovou přípojku k připravované garáži, položili
jsme do pískového lože kabel, přikryli ochrannou folií, bagřík
drážku zasypal a zůstala po něm naprosto čistá práce, jak můžete
viděl z fotografií na obecních webových stránkách.. Potom ve
čtvrtek 4.6. se ještě betonoval nájezd ke garáži a taktéž se dobetonovávala plocha pro kontejner na odpad. Opět nám přišel pomoci Standa Chvála, za to mu veliký dík.To je zatím vše
k tomuto tématu.
Jan Bucek
Takto bude garáž vypadat

Nový údržbář obce.

Slavní rodáci z Ostroměře
Ostroměř se může pochlubit slavnými rodáky, narodil se zde proslulý scenárista, výtvarník a režisér animovaných filmů Karel Zeman. Ostroměř má na
slavné osobnosti štěstí. Kromě Zemana se tu narodili i spisovatel Eduard Štorch či pokračovatel slavného loutkářského rodu Matěj Kopecký. Na své rodáky nezapomíná. V obci funguje muzeum Eduarda Štorcha a Karla Zemana, oba mají na svých rodných domech pamětní
desku, Štorchovi byla odhalena i busta a jmenuje se podle něj i základ. škola. Koncem května pořádá každoročně KČT
Ostroměř pochod "Krajem Karla Štorcha".
Eduard Štorch. Český pedagog, spisovatel a archeolog Eduard Štorch se narodil 10. 4.1878 v
Ostroměři u Hořic jako druhý syn Anně a Vojtěchu Štorchovým. Otec pracoval jako správce vodárny. Přestože si Ostroměře příliš neužil, protože se rodina často stěhovala, velmi rád vzpomínal
na romantiku říčky Javorky, kde jako malý chlapec chytával raky.
V pozdějším věku se
mu stala Ostroměř a její okolí inspirací a pramenem pro jeho spisovatelskou a badatelskou činnost.
K jeho zájmům patřila archeologie, činnost pedagogická, spisovatelská, osvětová a novinářská.
Výsledkem jeho vědecké činnosti byla nejen celá řada odborných knih, ale poznatky touto činností
získané Štorch využil při psaní svých beletristických knih pro mládež, ve kterých zpracoval nejstarší období našich dějin,
a kterými se proslavil i v zahraničí. Nejznámějším Štorchovým dílem
jsou Lovci mamutů, vyprávějící o životě pravěkých lovců z období mladšího paleolitu, s obrázky
malíře Zdeňka Buriana. Dále, mimo jiné, napsal Osada havranů, U veliké řeky, Bronzový poklad, Statečné mládí, Zlomený meč (o králi Marobudovi), Volání rodu (z doby bronzové), Junáckou stezkou (z doby železné) a Hrdina Nik. Eduard
Štorch zemřel 25.6.1956 v Praze. Byl pochován v obci Lobeč (okres Mělník), kde bylo později
zřízeno též Muzeum E. Štorcha. Obec Ostroměř koupila
v r. 2007 od společnosti České
dráhy, a.s., nemovitost č. p. 98 - rodný dům E. Štorcha v ulici Na Rybníce (nyní Štorchova) za
cenu 195 000 korun (na obrázku). Dům je součástí níže popisované naučné stezky E.Š. a K.Z..
Karel Zeman, český filmový režisér, výtvarník, loutkář, animátor a reklamní grafik se narodil
3. listopadu 1910 také v Ostroměři (dnes ulice T.G.Masaryka 105 - restaurace
„U Maxe“), vystudoval obchodní školu a kurs reklamního kreslení. S animací a trikovými záběry, kterými se proslavil ve filmu Cesta do pravěku, začal profesionálně v roce 1943 ve filmových ateliérech ve Zlíně, když společně s Hermínou Týrlovou a Bořivojem Zemanem pracoval na snímku
Vánoční sen. Jméno Karla Zemana je pro každého Čecha
navěky spojeno s dětským filmem. Cesta do pravěku z roku
1955 se pro režiséra stala průlomovým dílem, prvním filmem
kombinujícím hranou, animovanou a loutkovou složku. Modelem pro Cestu do pravěku se staly dodnes populární malby
Zdeňka Buriana. Čtveřice hochů na cestě k počátkům zrození
života uhranula děti i dospělé na celém světě a její kouzlo
i přes existenci Jurských parků u nás přežívá. Zeman totiž na
rozdíl od Spielberga neukazuje ještěry jako realitu, ale
mýtické tvory, kteří vystoupili ze stránek knih. O čtyři roky
později mu Vynález zkázy přinesl světovou slávu – film byl
okamžitě prodán do 72 zemí světa a stal se tak nejúspěšnějším
českým filmem všech dob. V Baronu Prášilovi a následujících dvou verneovkách Zeman i nadále využíval svých
úspěšných trikových postupů. V 70. letech se nejen pro svou lásku k dětem a touhu tvořit pro ně, ale i kvůli náročnosti
natáčení hraných filmů, opět vrátil k
tvorbě animovaných filmů. Na konci 70. let režisérovi hrozila ztráta
zraku, nemoc však překonal
a pokračoval ve své tvorbě. V závěrečné etapě života ho trápily problémy se srdcem. Karel Zeman
zemřel 5. dubna 1989 ve Zlíně.
Naučnou stezku Eduarda Štorcha a Karla Zemana tvoří značený
okruh se 7 zastaveními a informačními panely, kde se seznámíte
nejen s životem a dílem obou rodáků, ale i zajímavými místy
v Ostroměři. Stezka vede od vlakového nádraží (1) ulicí
Na Rybníce k rodnému domu Eduarda Štorcha (2), k pomníku T.G.
Masaryka (3), (svého znovu- postavení se dočkal v r. 1991, kdy na
osiřelý podstavec byla umístěna celkem již třetí socha našeho prvního
presidenta, autorem sochy je ak. sochař Ladislav Zívra), součástí
pomníku je i pamětní deska se jmény obětí 1. a 2. sv. války, dále
k muzeu, kde stojí obří socha mamuta, dále pokračuje k sousoší svatého Archanděla Michaela (4), a poté severovýchodně nad obec
pod úbočí Chlumů ke staré zemanské tvrzi (5), (Hradišťko - barokní
hospodářský dvůr, který byl postaven v 18. století na místě původní
renesanční tvrze, jež stávala před rokem 1553 v severní části Ostroměře) a slovanskému hradišti (6), kde původní osídlení území Ostroměře dokládají archeologické nálezy i ze starších časů, z doby kamenné a bronzové.
Jde o jedno z míst, které mohlo Štorcha inspirovat k jeho příběhům. Od hradiště Vás trasa zavede ulicí Hradišťskou k rodnému domu Karla Zemana (7),
kde Vaše ostroměřské putování za poznáním, po necelých 5 km, končí.
S využitím web stránek obce Ostroměře a muzea Eduarda Štorcha a Karla Zemana sepsal ing. Libor Mareš

Cirkus JUNG v Ohnišťanech
Do Ohnišťan přijel 23.04.2015 cirkus. Vystoupení se konalo na sále obecní hospody,
podívat se přišli děti i dospělí. Na vystoupení mohli vidět klauna se cvičenými zvířátky a kouzelníka, který zapojoval i diváky.
Nakonec ukázku živého hada. Kdo se nebál,
mohl se s ním vyfotit. Na začátku si návštěvníci mohli koupit popcorn a o přestávce cukrovou vatu. Celé vystoupení trvalo
zhruba dvě hodiny a podívat se přišlo asi 40 lidí a akce se
líbila.
Pavel Syřiště

Zpráva jak o mužích, tak i žácích, a v krátkosti i činnosti TJ.
Po zimě bylo potřeba vymalovat, uklidit, udělat různé úpravy i opravy jak na hrací ploše, tak i v kabinách, aby
bylo do mistrovského zápasu vše připraveno. Také přivezli nové lavice a stoly pod pergolu, které jsme společně s
Honzou Buckem a Standou Chválou složili, aby mohly být použity už při prvním jarním zápase mužů. Různé
drobné opravy vodo instalační i montáž myčky na půllitry v klubovně udělal Milan Novotný, za což jmenovaným
moc děkuji. V dubnu přivezli v krabicích hrad se skluzavkami, které jsme ještě ten den začali sestavovat. Nebylo to
vůbec jednoduché, ale podařilo se. Dále bylo potřeba vylepšit hrací plochu, a tak Vašek Vrba ml. zajistil prášek na
hřiště. Po týdnu bylo znatelné zlepšení. Na konec dubna spolu Dámský klub, TJ,hasiči a OÚ pořádali na hřišti
„REJ ČARODEJNIC", který se opravdu povedl a některé kroje opravdu stály za pozornost.
Na 8. května OÚ zorganizoval položení věnce u památníku padlých k 70. výročí konce II. světové války- s průvodem na fotbalové
hřiště. Starostka obce Eva Jiřičková otevřela pergolu a dětské hřiště. Občerstvení bylo obcí zajištěno.
Ještě v květnu byl dovezen zbytek lavic a stolů, které jsme spolu Honzou Buckem složili. Sportovní areál spolu s dětským hřištěm
a pergolou se občanům líbí. Najdou se ale tací, kteří se nechodí sportovně vyžít, ale mají radost z toho dělat nepořádek a ničit práci
druhých. A co je na tom zarážející, není to mládež místní, ale z okolních obcí. Potěšující je že naše mládež pořádek udržuje a doufám
že to tak zůstane. Že obec vyvěsila upozornění o zákazu vodění psů do prostoru sport. areálu pod pokutou se ale míjí účinkem.
1. června obec a TJ uspořádaly dětský den na hřišti. Za pěkného počasí se soutěžilo, závodilo, a tak si děti svůj svátek jistě užily.
Byly zde také malé děti z jiných obcí, a tak se Dětský den vydařil. Hudební doprovod zajistil Petr Syřiště a organizaci Pavel Syřiště.
Občerstvení i něco k zakousnutí bylo zajištěné.
Také se krátce zmíním o pořádání již známého Ohnišťanského pedálu pořádaného Mateřskou školkou. Uskutečněný byl 13.6.2015.
Prezentace probíhala od 8.30 do 10.00 hod. a poté byl pedál odstartovaný. .Zúčastnili se malé děti i dospělí na různých tratích.Počet
startujících byl 81, což za takového vedra je číslo uctihodné. Jesti mne informovali dobře, každý účastník obdržel cenu a jak vloni
hlavní cena byla KOLO, které vyhrála stejná rodina jako vloni. Po této akci se ještě odehrál zápas žáků a poté i mužů, kteří měli naplánované ukončení sezony 2014-2015.
A nyní bych napsal pár řádků z fotbalového dění. Začnu u mužů protože začali již 28.3.2015 na domácím hřišti a soupeř z Hořiněvse
je nebezpečný. Potvrdil to výhrou a odvezl si 3 body. Ne moc dobrý začátek jarní části a i v dalších zápasech nebylo o překvapivé výsledky nouze. Nejvíc mrzí prohra v Praseku a překvapivá, na góly bohatá prohra v Cerekvici. V dalších zápasech kluci nezaváhali a
získali 6 bodů, což jim zaručuje třetí příčku. S napětím očekávaný zápas doma proti Červeněvsi přilákal hodně diváků a v pohledném
a dramatickém utkání si soupeř odvezl překvapivě tři body, i když průběh tomu neodpovídal. A tak zhasla poslední naděje na postup.
Další prohra ve Vysoké n.Lab., a poté poslední mistr. zápas doma proti Roudnici již nic nezměnil a tak TJ Ohnišťany skončili na pěkném 5. místě.
Jen krátce o žácích: Děti trénuji 3 roky a již by měly něco umět, ale nejde to tak rychle, a tak výsledky nejsou dobré, ale již jsme
dvakrát vyhráli i přesto, že mám v týmu 6 děvčat, a tak doufáme ve zlepšení i nějaký ten bodík. V loňském roce jsme sepsali dohodu
o spolupráci se Sokolem Myštěves. Tak i letos. My jim půjčujeme ml. žáky, oni nám starší. Tak snad letos budeme úspěšnější, děti by
si to již zasloužily.Pokrok je znát, ale zatím to nestačí. Děkuji,Hlavatý,Vrba

Vážená paní starostko, vážení zastupitelé!

Milý Šaplaváčku!

Z Tvého narození se moc raduji
a vítám Tě do života! Jsem rád , že mám
nového kamaráda, souseda a vlastně i konkurenta! Abys věděl, čekal jsem Tě už dlouho, Tvé rodiště je ve všem velmi akční!
Musím Ti však říci, že cesta, na které jsi se
narodil, není zrovna lehká! Je docela nesnadné se zalíbit všem čtenářům a už vůbec
je získat, aby si Tě aspoň přečetli - aby do
Tebe něco napsali!
Ale, nenech se odradit! Časem získáš proti všem impertinencím imunitu! Mám už téměř osmiletou zkušenost a vím předem, kdo mě bude po mém "vyjití" přehlížet. S tím se musí
počítat a nenech se tím otrávit!
Přeji Ti, abys měl hodně témat, o kterých budeš moci psát a
aby se ze Šaplaváčku brzo stal pořádný Šaplavák!
To ti přeje - Ohnišťanský zpravodaj!

Jistě sledujete sdělovací prostředky a víte o tom, že Ministerstvo
vnitra bude tento rok připlácet 700 milionů korun na provoz České
pošty proto, aby tato nezavírala malé pošty. Protože u nás byla pošta dočasně uzavřena a trvá to už pět let, stálo by za to, abyste požádali o její opětovné uvedení do
provozu. Pokud byste se rozhodli znovu tuto kauzu otevřít, pak prosím, žádejte
pomoc přímo u ministerstva vnitra a vynechte všechny ty úředníky, na které jsme se
obraceli v roce 2011 a kteří na naše intervence ani neodpověděli! V ničem nám nepomohli! Doufám, že už ani ve svých funkcích dnes nejsou! Vypište na ministerstvo to,
jak byla naše pošta zlikvidována! Navrhněte jim i možné spojení s výkonem práce na
více poštách v okolí – udělejte, prosím, všechno, co udělat jde! Nepovede-li se to
v této chvíli, pak už nikdy!
O to Vás žádá L.Š. – a jistě i mnoho dalších uživatelů pošty !
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