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Obecní noviny

Již před nějakým časem jsem
psala, že se nejedná o Nerudovskou otázku týkající se starého
slamníku, ale o otázku likvidace odpadů v obci. Proč se k ní znovu
vracím? Důvodů je několik. Ale začněme popořádku. Když se před
lety v obci začalo s tříděním komunálního odpadu, mysleli jsme si,
že o něj nebude velký zájem. Ale brzy se ukázalo, že i u nás myslíme na životní prostředí a postupem času jsme počet kontejnerů na
tříděný odpad navyšovali, umístili jsme je na dvě místa v obci a
doplnili o kontejner na bioodpad rostlinného původu. Třídíme každý podle svého uvážení, možná možností nebo okamžité nálady. V r. 2018 jsme
vytřídili celkem 8,778 tuny odpadu, což představuje 250 436 MJ ušetřené energie.
Ale bohužel jste určitě všichni zaznamenali, jak občas naše sběrná místa vypadají.
Pokud je některý kontejner plný, jakýkoli odpad odložený vedle, svozová firma
neodveze. Možná by někdy stačilo dojít s tím, co se nevejde, na druhé místo, kde je
těch kontejnerů víc a obvykle nejsou všechny najednou plné. Samozřejmě víme, že
to nejsou vždy jen naši občané, kdo odpad tímto způsobem odkládá. Stejně tak se
zde občas objeví odpad, který do tříděných odpadů nepatří a pak zůstává na nás, co
s ním budeme dělat. Proto si připomeňme, co do kterého typů odpadu patří:
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 zůstává již několik let v nezměněné výši i přesto, že obec
odvoz odpadu dotuje ze svého rozpočtu minimálně stejnou výší, jako jsou vybrané
poplatky.
2. Nebezpečné odpady - sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je
zajišťován dvakrát ročně
3. Objemný odpad - sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován obcí dvakrát
ročně
4. Papír - kontejner - barva modrá a nebo můžeme všichni pomoc naší mateřské
škole a papír skladovat a předat do kontejneru, který je přistaven v MŠ – informaci
vždy podá vedení školky
5. Sklo – kontejner - sklo bílé – barva bílá, sklo barevné – barva zelená
- do kontejneru nepatří – keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátěné sklo,
varné sklo
6. Plasty včetně PET lahví, nápojové kartony – kontejner barva žlutá
- do kontejneru nepatří – linoleum, PVC, plasty s obsahem chemických látek,
molitan, trubky
7.Biologický odpad rostlinného původu – kontejner u fotbalového hřiště – 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
8.Elektroodpad – po změně pravidel pro svoz nebezpečného odpadu zajišťují likvidaci elektroodpadu několikrát v roce naši hasiči
9. Použité jedlé oleje a tuky – vzhledem k novele zákona o odpadech připravujeme podpis smlouvy na pronájem kontejneru na sběr upotřebeného oleje v PET lahvích – o umístění kontejneru vás budeme informovat
Kdo alespoň občas sleduje dění kolem likvidace odpadů, ví, že je opět připravována velká změna v odpadové legislativě ČR, která zásadním způsobem změní systém hospodaření s odpady a od r. 2024 bude zakázáno na skládky ukládat směsný
komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady.Toto vše, mimo jiného,
jsou důvody, proč se problematikou odpadů nyní intenzivně zabýváme, připravujeme novelu obecní vyhlášky o likvidaci odpadů a především připravujeme podklady
pro podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na vybudování či
úpravu sběrných míst (výše dotace 85%). Bude to sice znamenat přemístění kontejnerů na tříděný odpad na jiné místo a tím ztratit výhodu, kterou většina z nás využívá – „jdu na nákup, vezmu s sebou odpad“, ale oproti tomu budeme mít kontejnery
pod kontrolou a zbavíme se tak nepořádku na veřejném prostranství. V rámci této
dotace bude vybudována zpevněná plocha pod kontejnery, bude také pořízeno více
kontejnerů na tříděný odpad, přidáme ještě kontejner na nápojové kartony a vlastní
kontejner na velkoobjemový odpad. O konkrétních krocích a termínech vás budeme
informovat.
I nadále platí, že uvítáme, pokud za námi budete přicházet se svými návrhy, požadavky a nápady. Můžete využít úřední hodiny (středa 18:00 – 21:00 hodin) nebo
náš email obec.ohnistany@seznam.cz či diskuzní fórum na webových stránkách
www.ohnistany.cz
Přeji vám krásné podzimní dny a těšíme se na setkání při akcích, které nás ještě do
konce roku čekají.
Eva Jiříčková

A opět „ Kam s ním ...? “
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Společenská rubrika
V posledním čtvrtletí letošního roku
se budou slavit v naší obci dvoje sedmdesátiny, jedny osmdesátiny, dvaaosmdesátiny a šestaosmdesátiny.
Přejeme našim oslavencům všechno jenom to nejlepší,
hlavně hodně zdraví!
Srdečně takto zdravíme – už podruhé - pana Stanislava
Chválu, paní Bohuslavu Šoltysovou, paní Hanu Šulcovou, paní Hanu Novotnou a paní Evu Bačovou.
Oznamujeme občanům, že dne 8. září 2019 zemřel
náš spoluobčan pan František Mejdr z čísla popisného 8. Bylo mu 82 let.

Oznamujeme občanům, že dne 10.července 2019
zemřel ohnišťanský rodák pan Vratislav Dušek.
Bylo mu 67 let.

Oznamujeme občanům, že dne 26. srpna 2019 zemřel ohnišťanský rodák pan Antonín Šulc. Bylo mu
86 let.

Pranostiky na 4. čtvrtletí
Říjen

Mlhy v říjnu, sněhy v zimě.
V říjnu deštivo, v prosinci větrno.
Čím dříve listí v říjnu padá tím úrodnější bude příští
rok.
Čím déle vlaštovky v nás v říjnu prodlévají, tím déle
pěkné a jasné dny potrvají.
Když na Uršulu – 21.10. – vítr duje, tuhou zimu ohlašuje.
Je-li říjen velmi zelený, bude za to leden hodně studený.

Listopad

V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to znamená příští
neúrody.
Jestliže listopadový sníh odtaje – polím a studnám prospěje.
Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzy uchytí.
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, víc než hnůj
polem prospěje.
Když svatý Martin se sněhem přiběhne, bude v něm celý
měsíc ležet.

Prosinec

Je-li na den svaté Barbory jinovatka, urodí se hodně
ovoce.
Neviděl-li by svatý Mikuláš mokré střechy, musel by být
slepý.
Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké
hlavy.
Když zahučí na vánoce hrom, obalí se květem strom.
Studený prosinec a úrodný rok mívají stejný krok.

Prosím – věnujte tomuto pozornost !

10 milionů stromů pro českou krajinu a města.

Už brzy se změní televizní signál! Ve Zpravodaji č. 35 jsem upozorňovala čtenáře, že se bude opět měnit televizní signál a už je to tady!
V tisku vyšel článek, který nám oznamuje, že přechodem na nový formát pozemního vysílání je tady a my, uživatelé, budeme mít kvalitnější příjem. Starý signál se začne postupně vypínat už letos – na podzim.

Stojíme před možná největší výzvou v dějinách lidstva.
Naším úkolem je připravit naši zem na změnu klimatu a
vše, co s tím souvisí. Stromy patří k těm nejúčinnějším
nástrojům, které mají lidé k dispozici. Buďte při tom!

Pamatujete si přechod z analogového vysílání před osmi lety? A takto
to bude vypadat i nyní! S tím rozdílem, že televize nebo set-top, které
jsme tehdy kvůli přechodu koupili, nám nyní nepomohou! Přijímají
totiž starší signál DVB-T a ten bude nahrazen novějším DVB-T2.
Jest-li plánujete novou televizi jako vánoční
dárek, dobře si prověřte, že bude umět přijímat
DVB-T2 a podporovat formát HEVC/H.265.
Nutně ji ale kupovat nemusíte! Prakticky
všechny televize vyrobené před rokem 2017
sice nový signál přijímat neumí, ale stačí si
k nim pořídit set-top box za – zhruba 700 až
několik tisíc korun. Co si asi České Radiotelekomunikace vymyslí
příště? Zdá se to přímo neuvěřitelné! Stejně neuvěřitelné, jako vyprávění o tom, jak jedna paní si objedná do bytu montovanou skříň. Přijedou zaměstnanci firmy, skříň složí, postaví na místo a odjedou. Najednou projede pod okny tramvaj a skříň spadne. Co teď? Manžel není
doma a tak žena poprosí souseda, zda by jí pomohl. Soused skříň zvedne a připevní ji vruty ke zdi. Vtom projede tramvaj a skříň
opět spadne. „Víte, co?“ povídá soused, „já vlezu do skříně a kouknu
se, který vrut nedrží. Pak dám místo něj delší.“ Žena souhlasí a jde
zatím postavit na kávu. Vtom se vrátí manžel a vidí – prostřeno na
kávu a nová skříň. Otevře ji a v ní soused! „Co tu děláte, sousede?“
rozčílí se. Soused se zamyslí a povídá: „Víte co, rovnou mi dejte přes
hubu, protože když vám řeknu, že tu čekám na tramvaj, tak mi stejně
neuvěříte.“
L. Š.
P.S. Dodávám, že my uživatelé, jsme v tomto příběhu tím sousedem.
Nic jsme nezavinili a odneseme to!

10 milionů stromů ochladí 200 kilometrů čtverečních až o
3 stupně
nahradí denně 40 milionů klimatizačních jednotek
denně vypaří 10 milionů hektolitrů vody
denně vytvoří zásobu kyslíku pro 30 milionů lidí
Takto je to až potud opsáno z internetu! Zní to velice přesvědčivě a nadějně! Ihned to v myšlenkách uzpůsobuji naším místním poměrům. Znamená
to, že za každého občana naší republiky by byl vysazen jeden strom. To je
v Ohnišťanech cca 300 stromů, přidá-li se naše obec k této akci. Vyvstávají však otázky – kde a co sázet? Není možné, aby si každý z nás mrsknul někam nějaký stromek! Muselo by se vše organizačně připravit –
prostor i druh. Jsem nadšená představou, že by se toto uskutečnilo!
Aspoň by to trochu nahradilo stromy, které teď bez milosti a rychle zlikvidoval nevelký brouk – lýkožrout smrkový neboli kůrovec. Poprvé cítím
úlevu, že tu nemáme les – myslím – pořádný les! Stejně nám onen brouk
nic neodpouští – přemístil se do vsi a žere kdejaký smrkový strom. Je-li
majitel stromů k tomuto počínání brouka lhostejný, pak mu na místě,
kde dříve stály krásné jehličnany, trčí uschlá torza, která měla být už dávno odstraněna!
Chtěla jsem, aby o této přírodní tragické události napsali odborný článek
vhodný na naše poměry, lidé fundovaní. Oslovila jsem dva! První mě
odkázal na druhého a druhý odmítl.
Apeluji na vás všechny tedy já a prosím, milí spoluobčané, věnujte svým
stromům pozornost – věnujte jim péči a rozeběhne-li se u nás akce „10
milionů stromů pro českou krajinu“ - zapojte se do ní!
Osobně sama nevím, jak my, v našem věku, budeme sázet stromy, ale
jsme připraveni je zaplatit!
L. Š.

Tento státní svátek vzpomínáme již 101
let. Loni, při oslavách století, jsme si řekli
snad úplně všechno. Dnes, o rok později, si tedy připomeneme jednotlivé osoby, které po oněch 100 let stály v čele našeho státu.
Tomáš Garrigue Masaryk byl prvním československým prezidentem a svůj úřad zastával v letech 1918 až 1935. Je pohřben na hřbitově v Lánech.
Edvard Beneš byl prezidentem od roku 1935 do roku 1948. V říjnu 1938 abdikoval po mnichovském diktátu. V roce 1940 vytvořil československou exilovou vládu v Londýně a v roce 1945 byl potvrzen parlamentem ve funkci. Je pohřben v zahradě své vily v Sezimově Ústí.
Emil Hácha – v roce 1938 – 1939 byl prezidentem pomnichovské ČSR. Od roku 1939 do května 1945 byl státním prezidentem protektorátu Čechy
a Morava. Je pohřben na Vinohradském hřbitově v Praze.
Klement Gottwald byl prezidentem od roku 1948 do roku 1953. Zemřel během svého funkčního období a je pohřben na
Olšanských hřbitovech v Praze.
Antonín Zápotocký – prezidentoval od roku 1953 až 1957. Zemřel během svého funkčního období a je pohřben na hřbitově ve Strašnicích v Praze.
Antonín Novotný vládl od roku 1957 až do roku 1968. Odstoupil na nátlak veřejnosti. Je pohřben na hřbitově na Malvazinkách v Praze.
Ludvík Svoboda byl prezidentem od roku 1968 až 1975. Je pohřben na hřbitově v Kroměříži.
Gustáv Husák byl prezidentem od roku 1975 až do prosince 1989. Odstoupil na nátlak veřejnosti. Je pohřben v bratislavské čtvrti Dúbravka.Václav
Havel byl prezidentem od roku 1989 do roku 1992. Po rozdělení Československa byl znovu zvolen na další období – 1993 – 1998. Je pohřben na
Vinohradském hřbitově.
Václav Klaus byl prezidentem od roku 1998 do roku 2013.
Miloš Zeman je prezidentem od roku 2013.
L.Š.

28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu .

Hasiči

Stejně jako minulý rok doprovázelo léto teplé a hlavně suché počasí. Letos to sice nebyl takový extrém,
ale i tak jsme se nevyhnuli výjezdu naší jednotky k požáru suchého porostu. Nejprve to bylo 9. června,
kdy pravděpodobně od nedopalku cigarety chytla suchá tráva u mostu před vlakovým nádražím. V tomto
případě nehrozilo příliš velké nebezpečí z šíření požáru, ale šlo spíše o rutinní zásah, kdy jsme oheň bleskově uhasili a poté preventivně pokropili okolní porost. Poté přijela profesionální jednotka z Nového
Bydžova, ale na ni zbyla pouze byrokratická úloha v podobě sepsání zprávy.

Druhý zásah byl 24. července na cestě mezi Ohnišťany a Oborou. Takto byl požár popsán v novinách:
„…došlo k požáru pole s vzrostlým obilím. Hořelo na ploše asi 30×40 metrů, na likvidaci bylo nasazeno
5 jednotek hasičů. Hasiči dostali požár rychle pod kontrolu, uhasit hořící část pole se jednotkám podařilo těsně po půl dvanácté. Vzhledem k tomu, že se jednalo o neposečené pole, vznikla zde škoda asi 10 tisíc korun. Pole s obilím, které hasiči
před plameny zachránili, představuje hodnoty ve výši téměř 2 miliony korun. Na místě události zasahovali profesionální hasiči ze stanic
v Hořicích a Jičíně a dále JSDH Hořice, Vysoké Veselí a Ohnišťany. Vyšetřovatel hasičů na místě události zjistil, že za vznikem požáru stála
pravděpodobně nedbalost neznámé osoby při kouření, kdy zřejmě někdo odhodil nedopalek cigarety a od něj začalo pole hořet.“….V článku
naši jednotku zařadili na poslední místo, přitom jsme přijeli první a požár v podstatě uhasili sami!
Léto nepřineslo pouze horké a slunečné dny. Občas nás pozlobila i rychlá bouřka, která svým nárazovým větrem polámala stromy. Dvakrát
jsme tedy odstraňovali větve, abychom zprůjezdnili místní komunikace. Jednou to bylo na cestě kolem Hořeníku a podruhé spadlá jabloň na
cestě k vlakovému nádraží.
Posledním počinem naší jednotky byla pomoc při hledání pohřešované osoby v neděli, 4.srpna. Do akce byly povolány desítky hasičů a policistů. Všichni prohledávali oblast mezi obcemi Ohnišťany, Smrkovice, Chotělice a Smidary. Pátrání nebylo tento den úspěšné a kolem 8 hodiny
večerní jsme byli z akce odvoláni.
Z.Chalupa
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Jak jsme tvořili nové dětské hřiště

Mnoho z Vás má malé děti a využívá hrací plochy na veřejných prostranstvích. Proto jste si jistě všimli, že za ta léta už dřevěné houpačky a další
herní prvky nejsou zrovna v dobré kondici. Proto jsme
se rozhodli dětské hřiště zrekonstruovat. Je jasné, že
výměna poškozených částí starého, dřevěného hřiště
by nikam nevedla a nejenže by to bylo drahé a pracné,
ale také nekonečné. Proto padlo rozhodnutí nakoupit
nové hrací prvky.
První otázka zněla – musí být dřevěné? Nemusí. Dříve sice legislativa
neumožňovala jiná řešení, nicméně to se naštěstí změnilo a my mohli
nakoupit nové hračky v provedení kombinace plast/kov. Byl dán cenový limit, za který můžeme nakupovat, a začalo se s výběrem. Když
jsme však zjistili cenu montáže a dopravy vybraného zboží, dohodli
jsme si zapůjčení dodávky a objednávku si u výrobce vyzvedli sami.
Přivezli jsme si domů plné auto trubek, šroubků, matiček, řetězů, provazů, atd. První, co nás napadlo, bylo – tohle nikdy nemůžeme dát dohromady. No, ale nikdy neříkej nikdy – pustili jsme se do třídění a za
chvíli nám bylo jasné, co je co. Podle návodů dodaných výrobcem jsme

vyznačili, kde na naší návsi budou vykopané díry pro ukotvení jednotlivých
segmentů a vrhli jsme se do příprav na výstavbu nového hřiště.
Nejvíce času paradoxně zabrala věc, která vypadá nejjednodušeji. Mám na
mysli tu provazovou prolézačku na fotbalovém hřišti. Kdo jste si tuto věc
prohlížel pozorně, jistě jste si všimli, že nemá žádné napínací zařízení. Bylo
proto nutné celou konstrukci sestavit, co nejvíce vypnout a zaaretované
zabetonovat. Byl to trochu oříšek, stahovali jsme to celé za pomoci kurt, ale
myslím si, že se to celkově povedlo a lana nejsou nijak volná.
Zbytek objednaných dílů si můžete prohlédnout na návsi před Plchovými.
Ostatní segmenty byly o poznání jednodušší a montovaly se až v den, kdy se
betonovaly patky. Další práce již byly o poznání jednodušší, po zatvrdnutí
betonu jsme na hřišti rozvozili kamínky, našroubovali jednotlivé hračky na
svá místa (kolotoč, kyvadlová houpačka a klasické houpačky) a hřiště bylo
připraveno k používání.
Samozřejmě na papíře to vypadá velmi jednoduše, ale na celé akci bylo
odpracováno cca 80 hodin. Naštěstí se sešlo poměrně dost pracovníků a tak
šla práce rychle a hlavně pohodově od ruky. Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se na této akci podíleli a uživatelům dětského hřiště bych
chtěl popřát spoustu zábavy nezkažené zraněními, či jakýmkoli znečištěním
hřiště způsobeném ať už lidmi, nebo zvířaty.

David Snopko
A zbývá jen dodat, že obě hřiště opět prošla revizí a splňují požadavky na provozování dětských hřišť na veřejných prostranstvích a ještě budou doplněna o nové lavičky. Děkujeme touto cestou našim hasičům a všem rodičům, kteří se na montáži hracích prvků na obou místech podíleli (více napoví
fotky ve zpravodaji a na webových stránkách obce).
Eva Jiříčková
V neděli 23.6.2019 se rodiče a příbuzní, vydali do Hasičského
domu v Ohnišťanech, kde byli paní starostkou přivítání naši malí
občánci.
Celkem bylo přivítáno 5 dětí, Emička, Leontýnka, Veronika, Martínek a Adámek. Víte že od r.2016 naše obec již přivítala
32 dětí ? Krásné číslo...
Děti obdržely kromě drobných dárečků i zlatý řetízek, rodiče dostali pamětní list, maminky kytičku a svým podpisem se
zaarchivovali se do pamětní knihy, která je uložena na obecním úřadě.
Naše milé děti z Oháječku pod vedením Haničky a Míši, přišly přivítat malé občánky několika písničkami, které si pro ně
připravily. Jelikož jsme vítali i miminko neslyšících rodičů, vše i zpívané písničky, bylo překládáno paní tlumočnicí do
znakové řeči.
Všem dětem i jejich rodičům přejeme hlavně zdraví a pohodu v životě.
Oháječku děkujeme za jejich milé a krásné vystoupení.
Pořízená fotodokumentace je pro rodiče ke stažení na obecním úřadě.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 23.6.2019

L. Čápová

3

Oslavy 40 let založení fotbalu
10. srpna se na místním hřišti konaly oslavy 40 let založení fotbalu. Jen v krátkosti Vás seznámím
s trochou historie našeho klubu. První myšlenka založit zde fotbal se zrodila samozřejmě u piva, a to panu
Vladislavovi Chalupovi, panu Vladimírovi Purmovi a panu Ladislavovi Kánskému. Pak na samotném založení se již podílelo více lidí, každý jak mohl, pomohl.
TJ Ohnišťany byla založena v roce 1979, ale první fotbalová sezona byla zahájena v roce 1980 po malých
terénních úpravách, zhotovení branek a vyměření hřiště. Místo kabin hráčům sloužil přívěs za autobus.
Zanedlouho následovala výstavba kabin z dřevěných desek, které fotbalistům darovalo místní JZD. Práci
řídil pan Vlastimil Šperk. Během své činnosti hrál místní fotbalový oddíl jednu sezonu okresní přebor, bylo
to v letech 1983 – 1984, převážně se však hrála soutěž IV. třídy.
V tu dobu dělali místním největší radost žáci a s nimi i vidina budoucích nástupců. Na hřišti se začaly budovat „umývárky“, které se nikdy nedokončily, protože nám bylo hřiště zoráno. Proto jsme další jaro a sezonu odehráli na hřišti v Chomuticích.
Vzestup našeho fotbalu nastal v roce 1992 po generační výměně a příchodu dorostenců do mužstva dospělých, v letech 1994 – 1995 se
konal návrat do III. třídy. To nejdůležitější nás ale teprve čekalo. V červnu 1994 začaly výkopové práce na stavbě nových kabin na „novém hřišti“.
Ty byly v červnu dalšího roku dokončeny a 6. srpna 1995 bylo důstojně otevřeno „nové hřiště!. Této historické akce se zúčastnili bývalí reprezentanti ČR a senioři z Chomutic.
Sezona 1996 – 1997 byla úspěšná zejména pro žáky, kteří vyhráli Hradecký pohár a bojovali o přeborníka okresu. Team mužů se v té
době držel na předních místech tabulky, proto lze tuto sezonu hodnotit jako historicky nejúspěšnější.
Poté zase následoval pád do IV. třídy, ale byl založen dorost, který si vedl dobře a skončil na třetím místě okresní soutěže. Postup zpět do
třetí třídy se konal o tři roky později.
V jedné sezoně nám chyběl jen malý krůček k postupu do okresního přeboru pod taktovkou našich trenérů Marcela Hlavatého a Milana
Vlasatého a díky fotbalovým zkušenostem většiny hráčů, jmenovitě: Radima Koubka, Pavla Šoltyse, Lukáše Bezvody, Míry Šoltyse, Václava Vrby
a dalších. To se podařilo v jarní sezóně letošního roku stávajícímu teamu pod vedením Milana Vlasatého a Filipa Matějky i všech hráčů, kteří do
toho dali, co mohli. Postup po 35 letech do okresního přeboru, kde nás čekají velmi těžké zápasy.
Oslavy 40 let fotbalu začínaly v 13:00 hodin – program byl připravený, tak jen odstartovat. Sportovním odpolednem nás provázel a okomentoval ho „skvělý“ Tomáš Čáp. Program byl celkem bohatý, ale tentokrát nám příliš nepřálo počasí. Začalo se starou gardou, kde naši hráči nastoupili proti hráčům z Chomutic. Všichni hráči se mezi sebou znali, a tak bylo na co koukat a u některých fotbalových střetů se i zasmát.
Dětem i dospělým jako zábava posloužily dvě atrakce v podobě skákacího parníku Titanic a dlouhá překážková dráha. Rodiče dětí měli
radost, protože zmáchané děti se musely i několikrát převléknout do suchého. Ze soutěží pro dospělé se nakonec nic nekonalo kvůli dešti. Asi
v pulce odpoledne měly vystoupení „naše ženy“ s dětmi. Ve stylu sportovním nám ukázaly, jak se mají kopat penalty a i jejich choreografie cvičení
byla pozoruhodná. Děkujeme.
Během přestávky předseda klubu řekl něco málo z historie ohnišťanského fotbalu, a pak už se čekalo na hlavní bod oslav, a tím bylo 1.
mistrovské derby v okresním přeboru proti našim sousedům z Červeněvsi. V bojovném a vyrovnaném utkání, kde se akce střídaly na obou stranách,
nakonec vítězně zvedali ruce hráči z Červeněvsi, ale naši hráči sklidili potlesk za předvedenou bojovnou hru.
Během celé akce se na hřišti sešlo asi 350 -400 lidí, takže u stánků s občerstvením to hučelo, ani vlastního slova nebylo slyšet. Za mikrofonem vystřídal Tomáše Čápa Petr Syřiště a následovala taneční zábava, která probíhala v rámci možností a protáhla se až do ranních hodin.
Členové a výbor nechali vyrobit na tuto akci šály s novým znakem ohnišťanského klubu, které měly být na pouť připravené k prodeji fanouškům, ale vzhledem k dovolené v tiskárně nebyly k datu našich oslav včas zhotoveny, a tak v nejbližší době budou k prodeji v klubovně kabin.
Tímto se omlouváme a děkujeme za pochopení. Autorem našeho znaku je Jiří Syřiště. Znak graficky upravil a design šál vytvořil Adam Jiříček. Za
což jim tímto děkujeme.
Závěrem bych chtěl organizátorům a všem zúčastněným poděkovat a budeme se těšit na další akce.
Marcel Hlavatý
Info:
V úterý 3. 9. 2019 proběhl první trénink našich nejmenších ratolestí pod taktovkou Jiřího Syřištěho. Tréninky by měly být každé úterý od 17:00.
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Klicperovci

Už první ohnišťanský učitel pan Horák, který zde učil v 19. století,chtěl pro český jazyk a vůbec pro celé češství udělat
vše, co jen bylo možné. Mezi jinými aktivitami měl také snahu založit v Ohnišťanech divadelní klub. Sehnal partů nadšenců a založili Ochotnický divadelní spolek Klicpera. Bylo to dost odvážné a hlavně náročné na tak malé vsi. Podařilo se to!

Všichni členové byli později zároveň členy sboru dobrovolných hasičů a s těmi se vzájemně prolínali. Fungovalo to bezvadně! Ohně se hasily a
divadlo se hrálo!
Proč se jmenovali Klicpera? Podle tehdejšího českého spisovatele a dramatika Václava Klimenta Klicpery. Narodil se 23. listopadu 1792
v Chlumci nad Cidlinou. Vyučil se krejčím a řezníkem, ale tato řemesla nevykonával. Začal studovat staroměstské gymnázium v Praze, pak filozofii a dokonce medicínu – tu však nedokončil. Byl výraznou postavou tehdejší politické a národnostní scény, hlavně v období, kdy byl školním
profesorem v Hradci Králové. Tam se také podílel na ochotnickém divadle. Byl součastníkem Josefa Kajetána Tyla, Vítězslava Hálka, Jana Nerudy a dalších. Ti všichni se snažili, aby všude zněla čeština, ba, i na divadelních prknech. Stali se vlastně výraznými vzory hlavně pro učitele, což
potvrdily i snahy pana učitele Horáka. Zde v Ohnišťanech tato činnost byla podporována i Hospodářsko-čtenářskou besedou.
V roce 1896 tato skupina lidí ze svých skromných prostředků nechala také na věčnou památku postavit Boží muka. Jsou na výjezdu silnice na
Loučnou Horu a Šaplavu. Celý tento objekt vytvořil pan V. Hiršal z Chomutic. Nevím, kolik peněz taková věc tehdy stála, ale je na ni smutný
pohled dnes, po 123 letech. Celé roky to však neměla lehké! Výklenek pro Mariánskou sošku by sice myšlen dobře, ale vůbec se nepamatuji, že by
se tam mohla Panna Marie nějak zabydlet! Vždy byla ukradena! Její zkázu dokonala vichřice Herward dne 29. října 2017, která tuto památku
téměř zlikvidovala. Tehdejší správce obecních pozemků pan Šimurda pečlivě všechny kousky a kousíčky rozbité sochy
sebral a uložil – myslím, že do obecní stodoly. Nevím, zda se dočkáme opravy – ale – takhle
to vypadá úplně zoufale opuštěně!
Klicperovci v roce 1903 uvedli několik divadelních představení. Asi jedním z prvních byli
„Naši furianti“ od autora Ladislava Stroupežnického. Také víme, že v roce 1906 se opět
hrálo. V roce 1910 se divadelním představením slavilo 25. výročí založení Hasičského sboru v Ohnišťanech.
Chybělo však jeviště, na kterém by se měly hry předvádět. Tak se pořídilo podium a na něm
se z různých panelů a kulis jeviště postavilo. Musím říci, že to docela dobře vypadalo, ale
vždy se muselo zase celé složit a odnosit na půdu. Myslím, že to tam někde v Obecní hospodě ještě je. Nebylo snadné to vždy dát dohromady, velkým a asi jediným odborníkem na
tuto stavbu byl pan Rudolf Novotný.
A tak se hrálo s plnou vervou. Dne 18.ledna 1920 to bylo představení „Jindra“. Hrálo se dokonce dvakrát! Na vstupném se
vybralo 200 Kč a ty byly věnovány sirotkům po padlých hasičích v 1. světové válce.
Dne 16. května 1920 bylo sehráno představení „Románek na horách“. Čistý zisk byl 72,80 Kč. Roku 1921 byl divadelní
spolek z výtěžku své činnosti
schopen darovat ženskému
hasičskému odboru 266 Kč na
nákup jejich odznaků.
Asi se teď při četbě oněch
finančních částek smějete, ale
víte, co dřív znamenalo třeba
sto korun? To byl majlant !
Jejich činnost pokračovala!
Ale, žádné důkazy se o tom
nezachovaly. Pouze jediná
fotka, která snad je zde
v každé rodině! Je z roku
1933, kdy v rámci oslav 50.
let založení hasičského sboru
byla sehrána hra „Na selském
gruntě“. Prohlížím si stále
dokola pro mne a moji generaci známé tváře, ale všichni
jsou už mrtví, jen ta vpředu
sedící holka žije! Tehdy jí
byly čtyři roky! Musím to
vědět! Je to moje sestra a teď
v září oslavila devadesáté
narozeniny!
V roce 1935 bylo sehráno
divadlo „Děda Štráchal jede
k panu prezidentovi“. Svou
recesi měl náš Klicpera ještě
po 2. světové válce. V roce
1947 byla sehrána hra „ U bílého koníčka“.
Dne 19. a 26. března 1950 bylo sehráno představení – nevzpomenu si na název – s válečným obsahem, dokonce se na jevišti střílelo. Na vstupném
se vybralo 8.412 Kč.
V roce 1956 bylo uvedeno „Jedenácté přikázání“ Pro velkou návštěvnost se hrálo dokonce dvakrát!
Další a asi poslední divadlo bylo v roce 1957 – „Lidé na kře“. Toto se hrálo dokonce i ve Starých Smrkovicích a v Podolibech..
Ach – kde ty loňské sněhy jsou! Dneska by se lidé utloukli smíchem! A herci – myslím – taky!
Ať chci nebo nechci, k tomuto představení se musím vrátit. Taky jsem v něm hrála. Byla jsem dcerou Pepíka Hanušů, který, ač mladý chlap, hrál
starého dědu a bránil mi v lásce s milencem - Vláďou Novotným. Moc jsme se tomu nasmáli a pan Hanuš nás vždycky usměrňoval. Ale, pak se
Vláďa naboural na motorce – tedy ve skutečnosti – ne v té hře – a rozbil si obličej. Tak jsem měla pak druhého milence – pana Františka Ježka a
před ním jsem měla velký respekt! A to byla labutí píseň Ochotnického divadelního spolku Klicpera v Ohnišťanech. Pak všechny tyto aktivity
byly smeteny dobou a celkovými společenskými změnami – kulturními i politickými. Dnes už jen melancholicky vzpomínám, jak se před 140
roky hrálo v Ohnišťanech divadlo !
L. Š.
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Letošní září zastihlo naši mateřskou školu připravenou na
úplně novou situaci. Tou je zvýšení kapacity mateřské
školy z původních 24 dětí na počet 28 dětí. Tím se nám
podařilo uspokojit všechny rodiče, kteří měli v letošním roce zájem přihlásit svoji „ratolest“ do
mateřské školy a to nejen z Ohnišťan, ale i z okolních obcí.
Nebylo to ovšem jen tak jednoduché. Protože jsme, vzhledem k současnému zvyšujícímu
se počtu nových malých občánků Ohnišťan, předpokládaly, že stávající kapacita MŠ je nedostačující, začala p. ředitelka Skořepová podnikat
kroky k jejímu navýšení již v průběhu minulého školního roku. Po domluvě se starostkou
obce a členy zastupitelstva následovala důležitá
jednání a to hlavně s Krajskou hygienickou
stanicí v Hradci Králové. Ta, po návštěvě v MŠ
a prověření současné situace a posouzení prostorových možností, stanovila kritéria /
požadavky/, která je potřeba splnit, aby byl dán
souhlas se zvýšením počtu dětí v mateřské
škole. Požadované úpravy musely proběhnout
co nejrychleji. Proto hned na začátku prázdnin
došlo k rekonstrukci umývárny, kam bylo třeba
přidat jedno umyvadlo a došlo i na výměnu
záchodů, aby se do stávajícího prostoru vešly
záchody 4 namísto 3. Instalovány byly, nově i
dva dětské pisoáry. Školku bylo třeba dovybavit šatními skříňkami, lehátky pro odpolední
odpočinek dětí a řešili jsme i zajištění dostatečného počtu míst k sezení u stolečků. Všechny požadavky se podařilo splnit včas a tak
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, v měsíci srpnu, schválil navýšení kapacity naší
MŠ.
Školní rok 2019/20 jsme zahájili v pondělí 2.9.2019. Zapsáno je 28 dětí, z toho je
17 dětí z Ohnišťan, 8 ze Starých Smrkovic a 3 děti z Tereziných Darů. Složení dětského kolektivu je 14 chlapců a 14 děvčat, kapacita mateřské školy je plně využita.
A čeká nás toho společně opět spousta!!! Již v září jsme přivítali v MŠ bubeníka
s hudebně-vzdělávacím programem pro děti. Plánujeme tradiční návštěvu Obecní knihovny, „Podzimní dílnu pro ženy“, výstavu „Dýňáků“ na školní zahradě, „Vánoční
tvořivou dílnu pro děti a rodiče“ a v předvánočním čase plánujeme výlet na Hrádek u
Nechanic na „Vánoce na zámku“. S pohádkami k nám v říjnu zavítá maňáskové divadlo Štenberk , v listopadu navštívíme Jiráskovo divadlo v Novém Bydžově a chystáme
se také oplatit návštěvu dětem z MŠ Převýšov, které se u nás byly podívat v loňském
školním roce.
Opět bychom vás chtěli upozornit, že na přelomu září a října bude u mateřské
školy umístěn kontejner na starý papír. Budeme moc rádi, když nám ho pomůžete naplnit.
S akcí „Ohnišťanský pedál“ jsme se přihlásili do soutěže „Školka roku 2019“, kde je, v tom nejlepším případě, možno získat výhru ve výši až
100 000Kč. Další soutěží, ve které bychom chtěli zkusit štěstí, jak již určitě víte, je soutěž „Domestos pro školy“. Tady bychom Vás chtěli požádat o
spolupráci. V čem spolupráce spočívá, se dočtete na níže připojeném letáku.
A na závěr ještě jedna důležitá informace. Paní ředitelka se nám o prázdninách vdala, a proto si musím dávat pozor a představit vám ji pod
novým jménem – p. ředitelka Radka Valášková /dříve Skořepová/ ☺!!!!!! Krásně barevný podzim se spoustou teplých slunečných dnů přejí děti a
zaměstnanci MŠ Ohnišťany.
Jana Štanclová, učitelka MŠ.

Letní prázdniny nebyly tak úplně prázdninami.

Mateřská škola Ohnišťany se přihlásila do soutěže "Domestos pro školy".
V soutěži může mateřská škola vyhrát až 200 000,-Kč, což je 1.cena, další ceny jsou
100 000,- Kč, 70 000,- Kč, 50 000,- Kč. Vyhranou
částku lze použít na rekonstrukci umýváren, zakoupení průlezek a dalších prvků na školní zahradu nebo na vybavení mateřské školy. Dále můžeme
vyhrát 7. 000,- Kč na nákup čistících prostředků Domestos.
Prosíme občany Ohnišťan o zapojení se s námi do soutěže. Podmínkou je nakupování výrobků Domestos (WC čistič, kuličky, dezinfekce
a další) a účtenky od pokladny si ponechat a přinést do mateřské školky. Můžete účtenky od pokladny házet i do poštovní schránky na vrátkách. Na účtenkách musí být jednotlivé položky Domestos, nesmí to být účtenka bez jednotlivých položek, kde je pouze celková částka. Moc prosíme, zapojte se s námi! Předem děkujeme všem, kdo nám pomůžou ještě více zvelebit naší školičku.
Děti a kolektiv mateřské školy Ohnišťany
21 lidiček nastoupilo doslova a do písmene v „trenýrkách“ na své značky, na fotbalové hřiště
a to 10.8.2019. Slavilo se totiž 40 let od založení fotbalu, ale o tom se určitě dočtete v jiném
článku od sportovců. Já bych spíš v krátkosti chtěla napsat, jak jsou tito lidé skvělí, protože
už od začátku prázdnin se 2 týdně schází na hřišti a pečlivě zkouší a zkouší, aby Vy, diváci, jste poté mohli kladně nebo záporně
hodnotit celkový výsledek. Naši sportovci dostali vystoupení jako dárek ke svým narozeninám, „kluci“ dodatečně přejeme ještě
jednou vše nejlepší a pěkný počet gólu v brance u soupeře. A zároveň se těšíme, copak nám asi připravíte vy za nějaké takové vystoupení ☺ (a nemyslím tím fotbalové utkání).
Jak výše uvádím, celé prázdniny, ano, opravdu je to tak, kromě malých „odstávek“ dovolených, po celou tuto dobu, ba i v září. V září se koná Zetoriáda a ten, kdo se těchto akcí účastní, ví, že opět tady probíhá vystoupení. Snad ani na této akci nebudete zklamáni a odnesete si domů třeba fajn
zážitek☺. Na toto vystoupení se nám počet účastníků zase navýšil, super, kdo chcete přijďte mezi nás, je to sranda, věřte mi ☺. Tomáš, jediný dospělý chlap, má s námi svatou trpělivost, dělá nám, jak jinak než DJ a poslední dobou i choreografa, určitě to pro něho není jednoduché….Tome,
fakt díky za tvou trpělivost a ochotu s námi pracovat ☺. Možná jste si všimli, že je změněn název, ano je tomu tak, jelikož, jak vidíte sami, vystoupení se v poslední době, účastní všechny věkové kategorie, proto došlo k této změně. Tímto nám dovolte představit nový název a to: Spolek ohnišťanských žen.
Pokud k nám někdy přibydou pánové, může být název zase změněn ☺. Zároveň kdo máte zájem se s námi účastnit těchto akcí, vystoupení, oslovte
kohokoliv z nás, budeme jen a jen rády za další posilu. Na Zetoriádu už nás nacvičuje 24, což je na tuto malou vesnici, slušný počet, snad se bude
dále počet navyšovat a ne snižovat. Asi bych jen napsala: „ Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“(J.Werich) – naprosto s ním souhlasím.
Bez Vás by to nešlo, je mi ctí trávit s Vámi čas, DĚKUJEME VÁM VŠEM.
L.Čápová

Z akce do akce…
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Malá kopaná

13.července 2019 se na místním fotbalovém hřišti konal tradiční turnaj v malé kopané pořádaný domácími nadšenci a členy TJ. Jak už bývá zvykem, tuto událost si nenechalo ujít spousta příznivců a fandů ze
širokého okolí, kteří jezdí podpořit své oblíbence a také třeba po delší době opět potkat své známé a kamarády.
Turnaj začíná vždy od ranních hodin, kdy se sjíždějí týmy, finišují přípravy a úpravy a poté už dochází k přivítání od starostky obce, krátké vysvětlení pravidel a režimu zápasů. Tento rok se zúčastnilo celkem 18 týmů rozdělených do tří skupin, z
nichž dále postupovalo 8 nejlepších, kteří bojovali
o účast ve finálovém zápase. K vidění bylo mnoho
krásných fotbalových akcí, spousta napětí i emocí,

které mají za úkol držet na uzdě
povolaní rozhodčí. Ročník
2019 po velkých bitvách vyhrál
tým od Hradce Králové s názvem Growlovské dcery, který
se prezentoval především týmovou hrou, která znamenala
úspěch. Po právu si tak mohli z
rukou starostky obce paní Jiříčkové převzít vítězný pohár a
další bohaté ceny.

Filip Matějka

Letošní léto, zahájení prázdnin, ukončení
školního roku, jak kdo chcete, jsme již traPojďte s námi do Řáholce
dičně pojali pohádkově a to na konci měsíce
června. Motto, pro tento rok bylo:
„Celý život se odvíjí od dětství. A pokud máte
krásné, hezké dětství, tak nic nebrání tomu,
abyste měli krásný a hezký život.“ (J.Lábus).
Abychom dětem přiblížili a připomněli pohádky
z našeho kraje, kolem Jičína, připravili jsme cestu
s pohádkovými postavami z lesa Řáholce, podél
rybníka a hřiště. Od startu po cíl, jste měli možnost
vyzkoušet, cestu bosou nohou, balanční prvky,
které nám zapůjčila paní M.Vaculíková z MŠ Nový Bydžov a různé úkoly u pohádkových postav.
Nakouknout
do
komůrky
k Cipískovi, který odpočíval v
opravdové posteli,
jeho
2
chůvy se ho snažily uspat pohádkou. Nahlédnout do komnat paní kněžny a pana knížete
s jejich služebnu, jak si v té době žili na zámku. Spočítat dušičky u vodníků, nahlédnout do
koňských stájí, poměřit sílu s obrem, zkontrolovat, zda má Manka dobře vyprané prádlo a
Rumcajs nabitou bambitku. U pana myslivce
s paní „myslivcovou“, zjistit, z čeho může být
paroží ? (zapůjčené od myslivce Romana). U
ohnivého mužíčka, kterému bylo tak velké
teplo, že nemohl sám ani postavit
hranici na oheň a děti mu musely
pomoc a Víla, která by Vás nejraději
utančila, až k děravým střevícům.
V cíli Vás přivítala Manka, která
děti odměnila dárečky za splněnou cestu, také tématickou medailí a výbornými perníčky, které pro tuto akci upekla a nádherně nazdobila paní J. Tobolková, tímto ještě jednou, touto cestou, velmi DĚKUJEME.
Program dále pokračoval na hřišti, kde si děti mohly
„zablbnout“ na skákacích hradech, v pergole si mohly vyrobit
barevná trička, opět tematická s Rumcajsem, Mankou a Cipískem, případně i jiné motivy. Míša děti na chvilku proměnila
v různá zvířátka nebo pohádkové postavy, ale opravdu jen na
chvilku, jelikož přijeli hasiči z OH, kteří dětem poskytli příjemné ochlazení a zároveň smytí barviček z obličeje. Oháječek,
ve svých nových tričkách, zazpíval několik písniček ze svého
repertoáru. Maminky nám připravily různé dobroty
k zakousnutí a Eva zase melounovou „bombu“ s ovocem. A teď
už jen připravit hranici na opékání buřtíků a zapálit oheň. Když
se setmělo, přišlo na řadu promítání pohádky, jak jinak než
z lesa Řáholce.
Na těchto akcích se podílí vždy několik lidí, jedná se o kolektivní práci, bez těchto úžasných lidiček by tyto akce dělat nešlo.
Dovolte mi touto cestou jim všem PODĚKOVAT za jejich ochotu a věnovaný čas, který je k nezaplacení. Všichni tito lidé, to dělají za slovo DÍKY,
což je v dnešní době velkou vzácností…
Snad jste si tento den s námi užili a budeme se na Vás těšit třeba někdy příště
L.Čápová
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Snad nikdy se nepřemýšlí
tolik o lidském životě,
jako na Dušičky. Myslí se
na něj ze všech možných úhlů a profesí – na příklad – vědci, psychologové, archeologové a také
statistici – ti všichni dohromady vyzkoumali, že
první skupiny lidí se na naší planetě objevily asi
před šesti sty tisíci lety. Od té doby až do současnosti žilo – prý – celkem asi 80 miliard lidí, včetně současného lidstva.

Prosinec – vánoce – betlémy …..!

Dušičky …..

Také vypočítali, že za 54 let svého věku stráví
člověk 18 let a 7 měsíců spánkem, 15 let a 5 měsíců prací, 8 let odpočinkem, 5 let jídlem a pitím, 5 let cestováním a 2
roky oblékáním a svlékáním. V průběhu 70 let života prospíme asi 23
let,mluvením ztrácíme 13 let a při jídle strávíme dalších 6 let.
Ale, to jsem od svátků Dušiček nějak odbočila. V těchto dnech chodíme
na hřbitovy, zapalujeme svíčky a vzpomínáme! Vzpomínky nás vedou
nejen k našim drahým zesnulým, ale také do vzdálené historie, kdy zemřeli a kde jsou pohřbeni hrdinové našich dějin. Kdesi jsem četla, že Přemyslovci, Habsburkové a jiní králové, císařové a knížata byli pohřbeni takto:
Spytihněv – zemřel roku 915 – jeho ostatky jsou dosud v depozitáři. Plánuje se pohřeb do nově zbudovaného hrobu v katedrále sv.Víta na Pražském hradě.
Vratislav I. + 921 je uložen v bazilice sv.Jiří na Pražském hradě.
Sv.Václav + 935 – svatováclavská kaple katedrály sv.Víta.
Boleslav I. + 972 – neznámé místo.
Boleslav II. + 999 – bazilika sv. Jiří
Oldřich + 1034 – bazilika sv. Jiří
Břetislav I. + 1055 – Císařská kaple katedrály sv.Víta.
Spytihněv II. + 1061 – Císařská kaple sv. Víta
Vratislav II. + 1092 – chrám sv. Petra a Pavla
Břetislav II + 1100. – kaple sv. Jana Křtitele
Bořivoj II. + 1124 – kaple sv. Jana Křtitele
Vladislav I. + 1125 – klášter v Kladrubech, chrám Panny Marie v boční
chórové lodi.
Vladislav II. + 1174 – Strahovský klášter, Chrám Nanebevzetí Panny
Marie.
Soběslav II. + 1180 - chrám sv. Petra a Pavla
Jindřich Břetislav + 1197 – bazilika v klášteře premonstrátek Doksany.
Přemysl Otakar I. + 1230 - kostel sv. Františka v klášteře Na Františku.
Václav I. Jednooký + 1253 – kostel sv.Františka v klášteře Na Františku
Přemysl Otakar II. + 1278- kaple sv. Ostatků
Václav II. + 1305 – kostel sv. Jakuba v klášteře na Zbraslavi.
Rudolf Habsburský + 1307, Královská krypta katedrály sv. Víta.
Karel IV. + 1378 - Královská krypta sv .Víta
Václav IV. + 1419 – Královská krypta sv. Víta
Ladislav Pohrobek + 1457 – Královská krypta sv. Víta.
Jiří Poděbradský + 1471 – Královská krypta sv. Víta
Ferdinand I. Habsburský + 1564 - Královské mauzoleum sv. Víta
Maxmilián II. + 1576 - Královské mauzoleum sv. Víta
Rudolf II. + 1612 Královská krypta katedrály sv. Víta
L. Š.

Chodit se o vánocích dívat na jesličky patří mezi nejoblíbenější vánoční zvyky! O tom, jak to vlastně
s betlémy – jesličkami – bylo, jsem přečetla zajímavé
vyprávění. Vůbec první betlém postavil roku 1223
světec František z Assisi. V poustevně v horské jeskyni
postavil žlab a ke krmení, které tam založil, přivedl
živá zvířata – oslíka a vola. U takto aranžovaného betlému o půlnoci sloužil mši – to byla první „půlnoční“.
Pak se začala tradice stavění betlémů rozšiřovat až k nám – to bylo
roku 1560. Bylo to v jezuitském kostele sv. Klimenta v Praze. Byl
první nejen v Čechách, ale v celé střední Evropě.
Nevíme, jakou měl tenkrát přesnou podobu, ale stal se velmi vyhledávanou podívanou. Vždycky však do betlému patří Ježíšek v jesličkách,
Marie a Josef, osel a volek, pastýři se svými ovečkami a postavy tří
králů. Betlém byl vlastně symbolem vánoc a to až do 19. století, kdy se
začal zdobit vánoční stromek. První toto udělali v Německu a k nám
tento zvyk dorazil až v roce 1812. Poprvé, kdo toto ve svém bytě připravil, byl tehdejší ředitel Stavovského divadla Jan Karel Liebich. Vyvolalo to velké překvapení a stromeček převzaly i další rodiny hlavně
ve městech. Na venkově to trvalo poměrně déle.
K vánocům patřilo i pečení cukroví a to se dělalo hlavně ze sušeného
ovoce a medu. Lidé věřili, že tyto dobroty mají čarovnou moc a věšeli
je na stromy, aby byla bohatá úroda ovoce. Vykrajovali nejrůznější
tvary těchto sladkostí, aby ochránili rodinu i hospodářství a přinesly
štěstí a zdraví. Péci se začínalo o adventu.
Letos bude 1. adventní neděle 1 prosince.
Šťastné a vesedlé vánoce přeje všem svým čtenářům Ohnišťanský
zpravodaj!
L. Š.

Abych mohla v minulém článku ocitovat text z pamětní desky umístěné v kostele, musela jsem se nějak do kostela dostat. Požádala
jsem o pomoc právě nemocnou správkyni kostela paní Květušku
Francovou a ta vše zařídila. Kostel mi odemkl pan Rieger, který se svou paní v současné době zastupují Květušku a udržují v kostele pořádek. Ten je tam opravdu „na jedničku“. Květa může být klidná a až se po své
rekonvalescenci vrátí, bude spokojená!

Je dobré se zastavit ……!

Omlouvala jsem se panu Riegerovi, že tam musel jít kvůli mně a ujišťovala jsem ho, že to rychle vyřídím a
hned vypadnu, abych ho nezdržovala! Ale, to jsem si naběhla! Pan Rieger mi vyčítavě řekl, že bych měla přijít
na mši a naopak , pobýt tam alespoň hodinu. Ano, měl pravdu, člověk by si měl alespoň někdy udělat čas a
porozjímat! Pak pan Rieger zalil kytky v kostele, já jsem zapsala, co jsem potřebovala a potom jsme tak
v klidu postáli a pohovořili. O tom, jak málo lidí se bohoslužeb účastní a jak málo peněz se dává do údržby budovy kostela, ač by to bylo velmi
potřebné. Že tu máme opět nového pana faráře, že by nutně potřebovaly větší opravu varhany a jak krásný je oltář Panny Marie a jak je od odborníků obdivovaný. Jak nám je líto oněch prázdných míst po ukradených obrazech Křížové cesty. Vzpomínala jsem, že jsme pomýšlely ještě
s Mařenkou Dědkovou, že požádáme o pomoc pravidelného návštěvníka našeho kostela Mistra Stanislava Kolíbala, zda by nevěděl, jak chybějící
obrazy získat, alespoň náhradně, ale nikdy k tomu nedošlo. Dnes jsme všichni staří lidé a nemáme možnost něco na věci změnit, nebo ji napravit,
jen se bezmocně díváme a občas o tom pohovoříme! Nikoho nezajímá, že nejstarší a vpravdě historická budova v obci spěje k zániku.
Chtěla bych na závěr říci něco povzbudivého, ale nic mě nenapadá! Tak si jen vypůjčím citát, který jsem kdesi slyšela:
„Nakonec to bude dobré a když to není dobré – tak to není ještě konec!“
L.Š.
P. S.
Milí čtenáři, chci vám ještě říci, že jsem plánovala v rámci letošních „Ohnišťanských letních slavností“ takovou krátkou „Noc v kostele“. Zde by
bylo řečeno vše, co vůbec o našem kostele víme. Zmínila jsem se o tom i před paní starostkou a ta to neodmítla. Vždyť náš kostel je velmi starý a
vpravdě historický, i když stavebně slohově nevytříbený.
Ale, jak se říká – člověk míní – pánbůh mění! I u nás doma nastalo trochu jiné období a tak musím počkat na vhodnější dobu! Pak vás pozvu –
hlavně mladé! Ne, nebojte se, nebudu vás nutit se modlit, vždyť vím, že to ani neumíte! Ale, povím vám – nebo někdo jiný – jak šel čas ….!
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Zetor sraz - 14.9.2019
diváky.

Stává se novou tradicí, že na počátku září se na místním hřišti koná sraz traktorů
"Zetor". Akci pořádá ohnišťanský "Zetor klub". Letos to byl 5. ročník a jak je
zřejmé, sraz má své stálé, ale i nové účastníky a rovněž tak i obdivovatele a

Po více než dvouměsíčním úsilí bylo vše připraveno. I přes nepříznivou předpověď počasí se 14.září za krásného slunečného dne začaly od rána připravovat stánky s občerstvením a nebylo toho málo. Přípravám Zetoráci věnovali i
páteční podvečer, aby byla připravena trať pro soutěž ve zručnosti, stání pro traktory, parkoviště pro diváky. S předstihem byl uvařen zvěřinový guláš z více než 20 kg masa, zakoupeny klobásy a párky, sádlo a škvarky a ženy ze "Spolku
ohnišťanských žen" naloupaly 42 kg brambor na bramboráky. V sobotu ráno přivezli předuzené kýty, rohlíky a vynikající chléb z Měníka. Ženy připravily těsto na bramboráky a byla ho plná vanička.
Když se před devátou hodinou začali sjíždět první účastníci bylo již vše nachystané. Kýty se otáčely na grilu, klobásy visely v udírně, bramboráky se smažily na pánvi a pivo a malinovka se čepovaly.
Celkem se prezentovalo 36 Zetorů nejrůznějších typů od nejstarších z padesátých let až po nejnovější, ale i ty jsou z 80.let minulého století.
Tuto přehlídku se zájmem shlédlo nejméně 300 - 350 diváků a dětí jako smetí. A věřte, bylo na co koukat!
Od precizně zrenovovaných a nablýskaných veteránů až po traktory, které jsou běžně používané na práci na poli nebo v lese. Po prohlídce se

účastníci seřadili a vyjeli na svou spanilou jízdu, kterou si nenechali ujít ani mnozí diváci a v koloně
projeli naší obcí až dorazili zpět na hřiště v pravé poledne. Poté na hrací ploše za obrovského zájmu
diváků vystoupil "Spolek ohnišťanských žen" s nádherným vystoupením, tento program ženy nacvičovaly po večerech a jejich nádherné róby z dob první republiky a choreografie sklidily zasloužený a dlouhotrvající aplaus přítomných, kteří si pořizovali fotky do svých telefonů a kamer. Na tato
vystoupení a nejen na Zetoriádě, ale i na všech větších akcích v obci se těší diváci z Ohnišťan i z
okolních obcí a závidí Ohnišťanům. Poté program pokračoval losováním vstupenkové tomboly a
ve 13,00 hodin byla připravena jízda zručnosti - slalom pro účastníky. Tato disciplina je dobrovolná,
nejrychlejší časy jsou ohodnoceny poháry a věnci. Po této disciplíně je vyhlášení nejhezčích Zetorů.
V průběhu slalomu došlo na avizované překvapení. Na náš sraz přijelo asi 20 motorkářů na svých
krásných strojích, které se těšily velkému zájmu malých i velkých diváků. Po jejich odjezdu byly
vyhlášeny výsledky slalomu a program pokračoval volnými soutěžemi pro děti i dospělé, myslím, že
všichni účastníci podávali skvělé výkony a vítězové byli následně odměněni.
Co na závěr - poděkování všem organizátorům, kteří se jakkoli zapojili do příprav , podíleli se pořadatelsky na celé akci.
Poděkování ženám za jejich tanec na hřišti, ale i za jejich výkony při smažení bramboráků, podávání guláše, servírování chlebů s pomazánkou
ze škvarků, nebo prodejem párků v rohlíku, rovněž obsluha grilu a udírny si zaslouží poděkování. Tento den by se nemohl konat bez patronace
Obecního úřadu v čele se starostkou, bez sponzorů a hlavně bez vás - diváků.
Úmyslně jsem neuváděl jména všech aktérů, protože je všechny dobře známe a vážíme si jejich nadšení a elánu při akcích zpříjemňujících život
v naší krásné obci. Díky všem!
Milan Purma

Děvčata, Dámy, Slečny, Děti, prostě
všichni, co jsou ochotni se po hlavě
vrhnout do nácviku různých předtančení
a vystoupení… Chce to souhru, společnou
myšlenku, naladit se na stejnou notu. Proto
možná i změna našeho názvu z D-klubu na
Spolek ohnišťanských žen. Jsme to my,
my které baví být spolu, udělat něco pro
dobrou věc.
Já kolikrát sedím a jen tiše pozoruji tu úžasnou energii, kterou
si mezi sebou předáváme. Věkový rozptyl našich skvělých
účastnic je veliký, proto smekám před důvtipem, šarmem,
elánem všech. To, co jsou ochotné dělat pro obec, spoluobčany, pro dobrou věc, nelze ničím zaplatit. A proto, jak už bylo
mnohokrát zmíněno díky všem, máte můj obdiv a jsem
s Vámi ráda.
Naše poslední předtančení na Zetoriádě, mě přesvědčilo o tom,
že jsme opravdu fajn spolek….. Celou moji pasáž „Dvojího
pohledu“, bych chtěla zakončit otázkou: „Dámy, jak pojmeme
další akci pro naše spoluobčany ?“. Myslím, že to bude velká výzva . Pro všechny čtenáře – Těšte se ☺
Miroslava Vaculíková

Co takhle se na akce podívat z více úhlů a pohledů ?
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Po roce příprav, nácviku, trénování, domlouvání a zařizování se dne
14.9.2019 uskutečnil již 5. ročník Srazu majitelů traktorů značky Zetor.
Letošního srazu se zúčastnilo 36 traktorů různých unifikovaných řad. Během dvou dopoledních hodin měli návštěvníci i samotní řidiči možnost si všechny stroje prohlédnout a dát svůj hlas nejhezčímu Zetoru. V 11 hodin se již začaly ozývat nastartované motory a stroje se řadily ke spanilé jízdě obcí. 36 traktorů, některé i
s valníkem vytvořili dlouho kolonu, která se táhla skoro přes půl obce. Po zaparkování strojů na našem travnatém parkovišti
následovalo vystoupení Spolku ohnišťanských žen. Zde bych chtěl připomenout pár prvních slov tohoto článku. Spolek žen
z Ohnišťan secvičil neuvěřitelné vystoupení, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Stálo za tím několik procvičených hodin a spousta času
s přípravou samotného vystoupení, za které moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Po vystoupení a chvilce napětí se vyhlásil náš Nejlepší Zetor – 3. místo Rudolf
Zmítko z Myštěvse se Zetorem 25 K, 2. místo si odvezl Dominik Šoltys se Zetorem
6945 a 1. místo získal Václav Dobeš se Zetorem 4011.
Samostatný odstavec tohoto článku si zaslouží dokonale odvedená práce u občerstvení. Celkově bych to nazval slovem „ orchestr“. Jen málo lidí si dokáže představit tu
dřinu s přípravou a samotným zhotovením občerstvení a rychlost výprodeje bramborá-

Sraz Zetorů Ohnišťany 2019

ků ☺. Spolupráce Zetor klubu a Spolku ohnišťanských
žen je jedním slovem dokonalá a já za ní moc děkuji.
Nutno zmínit je určitě i výčepní kolotoč, a jelikož vyšlo
úžasné počasí lámaly se rekordy vytočených tekutin.
Tato spolupráce zaslouží také veliké díky.

Našeho tradičního slalomu (jízdy zručnosti) se zúčastnilo 20 řidičů se svými stroji.
Výsledné časy byly zajímavé, a proto konečné pořadí dopadlo následovně. 1. místo
Řeháček Leoš Zetor 6011 , 2 místo Marcel Hlavatý se zetorem 3011 a 3 místo vybojoval Martin Vraštil se zetorem 7011. Veliký aplaus a
povzbuzování, si však odnesla Ája Vrbová. Ta si to na
sraz přihasila na „pětadváce“ . Projela vesnici ve spanilé jízdě a projela slalom jako veliká bojovnice. Slalom byl v půlce klání přerušen, protože k nám zavítali
účastníci moto srazu, který pořádal pan Horák
z Bříšťan, kde se nachází i jeho muzeum veteránů.
Celým prosluněným dnem nás hudebně i slovem provázel Tomáš Čáp ze svého stánku na hřišti, kde probíhalo veškeré vyhlašování a předávání cen a výher. V odpoledních hodinách probíhaly také
volné soutěže pro děti, ženy i muže. Jako každý rok se účastníci vyhecovali a mohli jsme vidět i hod pneumatikou na 17 metrů. Letošní ročník je za námi a nezbývá než poděkovat
všem sponzorům a to Obci Ohnišťany, AS Agro Žlunice, Agrico Týniště nad Orlicí, Nekvinda – zemědělská
technika, Ing. Zdenek Chalupa. Také Spolku ohnišťanských žen, výčepnímu Pavlu Syřišťovi, všem členům
Zetor klubu a dobrovolníkům, kteří nám po celý den pomáhali.
A na závěr slovy naší starostky Ing. Evy Jiříčkové – BEZ VÁS BY TO NEŠLO.
Petr Novotný
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Možná jste si všimli, že nám u rybníka přibylo malé přírodní posezení pod břízkami.
„Story“, jak to vzniklo ?
Na fotbalovém hřišti bylo třeba pokácet suché břízky, proto se uskutečnila brigáda, na
kterou přišlo několik mistrů s motorovou pilou a dalšími pomocníky, kteří vykonali, co měli.
Jednoho z těchto „mistrů“ Pavla Šoltyse, jsme požádali, zda by nešlo pár kmenů zužitkovat ve prospěch právě tohoto posezení.
Možná si drobek „ťukal“ na čelo, že zrovna z břízy, moc toho přeci nevydrží atd. …..,ale neprotestoval a vyřezal nám lavičky a
krásná křesílka pro děti i dospělé. Společnost jim tam dělají dva zajíčci, kteří z povzdálí vše sledují. Myslím, že si posezení své
návštěvníky už našlo, Pavle, moc děkujeme a těšíme se
třeba na další spolupráci ☺.
Kdo jste se tam zastavil, poseděl, možná jste zapátral ve
svých vzpomínkách, jak jste třeba vy trávili své dětství u
rybníka, co tam pamatujete podél za stromy, třeba že se
tam chodily koupat koně, máchat prádlo a zajisté spoustu
jiných činností. Já třeba pamatuji tu (v dětských očích)
OBROVSKOU vykotlanou vrbu, u které jsme neustále a
hlavně v nočních hodinách hráli na krvavé koleno ☺. Ti,
kteří se tam ještě nezastavili, zkuste to, při nadcházejících
podzimních dnech, kdy nám příroda začne malovat krásné
barvy.
Doufám, že i děti, které nyní kolem rybníka běhají a
v hlavičkách se jim rodí nějaké ty lumpárny, také rády
zavzpomínají na své zážitky, které prožily u tohoto rybníka, přeji jim to.
Snad se někdy podaří získat dotaci na revitalizaci toho
našeho rybníka a udělat toto místo ještě zajímavější než je
teď, ale vše má svou posloupnost…..
L.Čápová

Posezení u rybníka
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Z naší pošty.

Jako reakci na náš minulý Zpravodaj napsal pan Zdeněk Bydžovský :

Zpravodaj připomíná vše, co se kdy odehrálo a co se bude dít. Liduško, v názvech jednotlivých míst chybí pojmenování
políček za tratí směrem do luk. Tam se používal místní název V Pazderně. Matně si pamatuji majitele nebo možná nájemce
políček, která byla jako většina polí u nás velmi úrodná. Za tratí měli políčko Hanušovi po pravé straně. Naproti nim myslím Pourovi, Rosůlkovi,
Šubrtovi, Janderovi a my. Možná se pletu, ale tak nějak si tam tyto přestavuji.“
A opět se nám ozvala čtenářka Petra:
„K Zpravodaji chci říci – že ho přečtu vždy úplně celý i s tím, kdo má u vás narozeniny a i o hasičích a fotbalu. Baví mě to, nic nevynechávám, ač
nikoho neznám! Nejvíce mě baví historické články, jak kde lidé žili a co se jim přihodilo a to u vás nikoho vůbec neznám! Pro lidi, kteří to znají,
to musí být naprostá bomba!
Jen jsem trochu na rozpacích, že jste zveřejnila, že přispívám na Anděla. Nechtěla jsem se nějak vytahovat, jen říci, že jim jako organizaci, věřím a
líbí se mi, jak fungují. Ale, na druhou stranu, lidé tam u vás mě neznají a pokud to pomůže někomu se rozhodnout, že bude také dávat, pak je vše
v pořádku!“
Dodávám: I odvážní potřebují povzbudit!

L. Š.

Reakce na článek v posledním zpravodaji č. 39 (z naší pošty)

Vážená paní Petro,
přečetla jsem si článek o Vaší pomoci právě Dobrému Andělovi, a chtěla bych potvrdit informace, které tam uvádíte. Tato
nadace opravdu pravidelně informuje, kde a jak pomohla, vidíte, kam Váš příspěvek je nasměrován, což je velmi dobře. Tím
Vám děkuji a chci Vám zároveň napsat, že v naší obci už je 5
Dobrých andělů, kteří touto cestou pomáhají, VELMI SI TOHO VÁŽÍM. Není nutné přispívat pravidelně každý měsíc,
všichni dle svých možností a jakoukoli částkou. Pokud se někdo setkáte s osobou, která tuto pomoc musela využít, myslím,
že Vám potvrdí sama, co je výše uvedeno, to je vždy nejsilnější impuls. Ono si totiž
myslíme, nás se to přeci netýká…
www.dobryandel.cz
Poděkování panu Hlavatému
Dovolte mi touto cestou poděkovat těm, kteří se starají o to, aby ohnišťanské
trávníky, zákoutí, plochy u dětských hřišť a jiná podobná místa
byla pro nás maminky a naše děti uživatelsky přívětivá a oku
lahodící. Je to milé vidět někoho, kdo se snaží, aby se nám všem
dobře žilo. Díky vám, kteří jste tuto práci kdy dělali a panu Hlavatému, který tuto práci dělá dnes. Budeme Vám s dětmi dál
vesele na našich cestách obcí mávat!
Hana Mejdrová
Oznámení obecního úřadu
POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
A POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2019
bude vybírán do 30. 11. 2019 v úředních hodinách každou středu od 18:00
do 21:00 hodin na obecním úřadě,
dále je možné poplatek uhradit převodem na účet obce č. 1080805339/0800,
jako variabilní symbol uveďte číslo popisné domu.
Dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 je stanovena výše ročního poplatku za
svoz komunálního odpadu 500 Kč na osobu. Dětský maškarní 2019
Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 je stanoven poplatek 50 Kč za jednoho psa a za každého dalšího 100 Kč.
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem podle ustanovení § 11 zákona
číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závazné vyhlášky obce Ohnišťany číslo 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a obecně závazné vyhlášky číslo 2/2012 o místním
poplatku ze psů.
Obecní úřad Ohnišťany vás zve na již tradiční rozsvícení vánočního
stromečku.
V sobotu 30.11. 2019, začátek ve 14:30 hod. u Hasičského domu.

Dne 12.10.2019

DRAKIÁDA
od 14 h. na hřišti (v případě bezvětří bude přesunuto na jiný termín).

Uzávěrka příštího Zpravodaje bude 15. 12. 2019

Od 19.9. opět cvičíme jógu od 18 h.
v hospodě.

Spolek ohnišťanských žen a Obecní úřad Ohnišťany

Vás srdečně zvou na

Tradiční vánoční výstavu
spojenou s prodejem a tvořením
Dne 23. 11. 2019 od 9:00 do 17:00 hodin
v Obecní hospodě
Přijďte se vánočně naladit.
Těšíme se na Vaši účast.

Obec Ohnišťany vyhlašuje
výběrové řízení na pozici
Pracovník údržby obce
Náplň práce:
Údržba zeleně a místních komunikací
Drobné opravy a údržba obecního majetku
Správa a údržba hřbitova
Požadavky:
Živnostenský list
Obsluha a pravidelná údržba zahradní techniky
Zahájení práce od 1.3.2020
Nabízíme:
Předpokládaný rozsah práce – poloviční úvazek
Využívání obecní techniky
Podrobnější informace na obecním úřadě v úředních
hodinách
Přihlášky zasílejte na adresu obecního úřadu nebo
emailem na adresu obec.ohnistany@seznam.cz do
31.1.2020

Vydává Obecní úřad Ohnišťany. Zpracovali a vyfotografovali Štraufová L., J. Bucek, další fotky L. Čápová, E. Jiříčková, D. Snopko

12

