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Obecní noviny

Vážení spoluobčané,
Na úvod mi dovolte poděkovat
jménem svým, i celého nového
obecního zastupitelstva, za důvěru
a vaše hlasy, které jste nám dali
v komunálních volbách. Velká
účast svědčila o tom, že většině
z nás není osud naší vesnice lhostejný a chceme mít možnost jej
ovlivňovat.
Zároveň bych chtěla poděkovat
předchozímu obecnímu zastupitelstvu za jejich práci v uplynulém
volebním období. Byla udělána
spousta práce, ale jak to bývá, ne
vše bylo možno realizovat nebo to
nebylo zrovna to, co bychom potřebovali nejvíce. To je, bohužel,
do velké míry ovlivněno vypsanými dotačními tituly, které pokud to bylo jen trochu možné, byly využity. Dík patří
také těm, kteří sice nebyli členy zastupitelstva, ale podíleli se na jednotlivých
akcích a v neposlední řadě také všem spolkům v obci za jejich aktivity a reprezentaci naší vesnice.
Z minulého období zůstalo několik projektů, které zatím nejsou dokončeny
a jejich realizace nebo finální etapy jsou jedním z prvních úkolů nového obecního
zastupitelstva. Mohu jmenovat např. dokončení výměny obecního rozhlasu, realizované v rámci protipovodňových opatření, dokončení nebo alespoň další etapa
vyčištění a opravy obecní dešťové kanalizace, pokračování v projektu budování
zastřešeného posezení na hřišti, realizace projektu rekonstrukce budovy bývalé
školy, dokončení nového územního plánu obce, nutné opravy majetku obce, …
Samozřejmě se chceme také věnovat novým věcem a rozvoji naší vesnice. Chceme vytvořit strategický plán rozvoje obce tak, abychom mohli rozplánovat dostupné finanční prostředky a opět se pokusili v rámci jednotlivých vypsaných
dotačních titulů pro období 2014 – 2020 získat peníze na nějaké větší akce. Abychom se při sestavovaní rozpočtu na r. 2015 a rozpočtového výhledu na další
roky co nejvíce přiblížili reálným potřebám, pozvali jsme na 3.zasedání obecního
zastupitelstva zástupce jednotlivých spolků v obci a požádali je o přípravu tříletého výhledu akcí a potřebných financí. Na únorovém zasedání obecního zastupitelstva se všichni znovu sejdeme a projednáme jednotlivé návrhy a požadavky.
Toto je jeden z prvních kroků našeho plánu, jak více propojit práci obecního
zastupitelstva, jednotlivých spolků a hlavně všech lidí, kteří mají chuť a sílu něco
dělat nejen pro sebe, ale také pro ostatní. Byli bychom také rádi, kdyby nám
v případě řešení nějakých konkrétních záležitostí, které vyžadují odborné znalosti, přispěli svým názorem ti, kdo je mají, protože je velmi jednoduché, když už je
vše hotovo, říkat, že to mělo být jinak, že by to někdo udělal lépe, že je to všechno k ničemu a oni věděli jak to udělat, … Všechno, co se v naší vesnici dělá, se
nedělá pro obecní zastupitelstvo, ale pro ty, kdo tu žijí.
Víme, že nás čeká hodně úkolů, spousta legislativních požadavků, kterými nás
naši zákonodárci bohatě zásobují, limitovaný obecní rozpočet a mnoho věci, které
by bylo potřeba udělat, nejlépe ihned. Budeme rádi, pokud za námi budete přicházet se svými návrhy, požadavky a nápady. Abychom vám dali více prostoru,
rozšířili jsme úřední hodiny (středa 18:00 – 21:00 hodin), můžete využít náš
email obec.ohnistany@seznam.cz, diskuzní fórum na webových stránkách
www.ohnistany.cz .
Jsme připraveni i na kritiku, pokud nebudou věci tak, jak by si někteří z vás přáli, protože každý máme jiné potřeby a představy. Málokdy se hodnotí to, co se
udělalo, co se povedlo, většinou se mluví jenom o tom, co nebylo uděláno nebo
bylo jinak, než si někdo přestavoval. Budeme se snažit nasměrovat naše úsilí tak,
abychom pokryli co největší rozsah požadavků a potřeb všech věkových skupin,
pokračovali ve zlepšování podmínek pro život v naší obci a vytvořili prostor pro
příjemně strávené společně chvíle.
Na závěr mi dovolte popřát vám všem hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2015.
Ing. Eva Jiříčková—starostka obce

č.21, leden 2015

Společenská rubrika .
Obecní úřad v Ohnišťanech
přeje svým spoluobčanům
k jejich životním výročím
všechno nejlepší!
V lednu oslaví své narozeniny paní Pourová Marie,
Náhůnková Helena a Müller
Josef, v únoru paní Müllerová Anna a v březnu paní
Jůzová Marie, paní Purmová Božena a paní Šedivá Marie.
Dne 17.prosince 2014 zemřel náš spoluobčan pan
Josef Pour. Bylo mu 81 let.
Dne 17.prosince 2014 tragicky zemřel náš
téměř spoluobčan - chalupář - pan Karel
Douda. Bylo mu 72 let

Pranostiky na únor
1. Dokél ludé chleba jedli a vodu pili, dycky dobře živi
byli.
2. Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl
zmrznout.
3. Na svatého Blažeje pije skřivan z koleje.
4. O svaté Veronice bývá ještě sanice.
5. Svatá Agáta bývá na sníh bohatá.
6. Na svatou Dorotu, někdy teče do botů.
7. Svatý Radko — na poli hladko.
8. S robú do světa, tajak s žebřem do hory.
9. Svatá Apolenka čítá dříví na polénka.
10. O svaté Školastice navleč si rukavice.
11. Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
12. Zle je v tem domě, gde kohút čučí a slépka zpíve.
13. Na močálu čardáš netancuj.
14. Svatý Valentýnek — jara tatínek.
15. Čím hrnec navře, tým aj smrdí.
16. O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně.
17. Gdo žgárá do osího hnízda, dostane jedu, místo medu.
18. O svatém Šimoně schází sníh ze stráně.
19. V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
20. Lepší s mladým mezi kameňama, než se starým mezi
peřinama.
21. Když v únoru mušky létajú, to v marcu robky v ruce
chuchajú.
22. Roba, fajka a kůň sa nepoščává.
23. V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček.
24. Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich, nadělá je.
25. Prácu na zutřek dělaj dnes, zelé na dnešek zutra zez.
26. Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě
zmrznout tele.
27. Je-li mráz na svatého Gabriele, bývají žně veselé.
28. Mladým dovede byť každé tela.
29. S dobrým mužem možeš byť na pustých horách, se
zlým je zle aj v dědině.

Nový obecní rozhlas

Zde přetiskujeme stránku z Hradeckého deníku, kde se psalo o Ohnišťanech

Hlášení obecního rozhlasu je vysíláno již z nového rozhlasového systému. Firmě, která toto zařízení
instalovala, dle jejího sdělení, zřejmě někdo z obce odsouhlasil absolutně nevhodné rozmístění
reproduktorů. Protože hlášení někde nebylo vůbec slyšet, pustili jsme si do reproduktorů hudbu
a prošli jsme se starostkou Evou Jiříčkovou celou vesnici, abychom zjistili stav. K našemu zděšení
jsme zjistili, že na nejčastěji zaplavovaných územích, to je u nádraží a na Pašce reproduktory vůbec
nejsou. Dále jsme objevili hluchá místa, kde nebylo nic slyšet. Tato místa jsme sepsali a nahlásili
firmě EMPEMONT. Potom jsem osobně projel všechna tato místa se zástupcem jmenované firmy.
Na naši žádost chybějící reproduktory doplnili a dalších 9 „reproduktorových hnízd“ přemístili
na jiné sloupy. Protože zástupci této firmy jsou až z Valašského Meziříčí, přijedou dosměrovat
reproduktory a upravit jejich hlasitost zhruba koncem měsíce, aby tuto cestu spojili s dalšími obcemi regionu. Pokud se někomu zdá, že dříve měli reproduktor u domu a teď je posunutý jinam, je to
důsledek kompromisu, aby byla pokud možno pokryta celá obec.
Jan Bucek

Něco o webových stránkách obce.
Od té doby, co jsem psal
článek o obecních stránkách na internetu, přibylo
na nich několik podstatných novinek. Za prvé se
změnil jejich vzhled, ale
především tam přibylo
několik velmi zajímavých
a užitečných odkazů.
Myslím, že stojí za to při čtení tohoto článku
si stránky http://www.ohnistany.cz/ otevřít
a odkazy, o kterých se zmiňuji si vyzkoušet.
Začneme horní lištou umístěnou pod horním
obrázkem. Jsou na ní tyto odkazy:
V této složce zůstává
většina odkazů původních. Chce si je to postupně projít. Najdete
tam všechny výtisky Ohnišťanského zpravodaje, něco o historii obce, vše o významných
osobnostech, nějakým způsobem spojených s Ohnišťany, vyprávění o okolních obcích, současnosti a minulosti obce, pak tam najdete fotogalerii, kde
jsou záběry z většiny akcí od roku 2010, v audiogalerii vyprávění asi nejslavnějšího rodáka prof. Františka Smetany, ve videogalerii momenty z akcí.
Následuje odkaz na Ohnišťanský facebook, dále vyprávění paní Štraufové s názvem „Postřehy z Ohnišťan“. Pak je diskusní fórum, kde se k mému
zklamání moc místních nevyjadřuje, přesto že každý ví, co a jak by se mělo dělat. Nakonec tam najdete v odkazu „Co bylo na stránkách“ důležitější
články z minulosti.

Obec

Zde najdete vše, co se týká obecního úřadu, jako kontaktní spojení, zápisy za zasedání obecního zastupitelstva, odkaz
na mateřskou školu. Vcelku nezajímavě vypadá odkaz na §106/99 CB, kde jsou všechny informace týkající se činnosti obecního úřadu. Dále informace o Czechpointu, přehled anket a úřední deska. Tam, když si přepnete na archiv, tak najdete vše, co bylo na úřední desce
v minulosti.

Obecní úřad

Spolky

Ve složce najdete seznam všech organizací a spolků, včetně jejich činnosti. Mají tu svoji stránku Hasiči, Svaz důchodců, Knihovna,
Děti nejvíc zajímá Ohnišťanská dílnička, kde dostávám pravidelně každých 14 dní fotografie a informace o jejich činnosti od Ivy Syřišťové. Udělal
jsem stránku také pro Myslivecké sdružení Hubert, ale od těch žádné informace nedostávám. A pak je zde přímý odkaz na stránky TJ Sokol a Mateřská škola.
V této složce najdete nejdůležitější informace. V první řadě je to povodňový plán. Dále tam najdete radarovou předpověď Českého hydrometeorologického ústavu – aktuální radarová data. Následují údaje srážkoměru umístěného
v obci. Zde se dozvíte, kolik u nás napršelo za posledních 24 hodin, a dále až 7 dní nazpět, každý den zvlášť. Z tohoto údaje můžete odhadnout blížící se
záplavu. Další informace je aktuální hladina Ohnišťanského potoka, která nás rovněž upozorňuje na blížící se povodeň. Všechny tyto informace
zapadají do protipovodňových opatření. Následuje odkaz na aktuální mapu bouřek. Je to velmi zajímavý odkaz. Zde je skutečně mapa aktuálních
bouřek, kterou si můžete oddalovat nebo přibližovat. Klikem na reproduktor vpravo nahoře si můžete nastavit hlasitost lupání při každém blesku. Další
odkaz je potom stavy vodních toků. Zde můžete sledovat, jak stoupá hladina Javorky v Lázních Bělohrad a v Novém Bydžově. Následuje katalog
firem, kde je například seznam a poloha všech provozoven v Ohnišťanech a spousta dalších užitečných informací. Další odkaz je na jízdní řády - snadné hledání spojů v IDOS. Pak následuje atlas hub, velice užitečná pomůcka v houbařské sezóně. Po něm je ještě seznam turistických zajímavostí
v okolí 15 a 25 km, dále tipy na vlet – je to přímý odkaz na portál Krásné Česko, a nakonec celkový přehled stránek.

Praktické informace

Kultura

Zde najdete přehled kulturních a sportovních akcí, týkajících se naší obce. Dále potom aktuální programy kin a divadel v Jičíně,
Hořicích a v Novém Bydžově. Je tam také stránka Hospoda. Pokud se bude v hospodě vařit a dostanu o tom nějaké informace, jídelní lístek a podobně, rád v této složce zveřejním.

Kontakty

V této složce najdete důležité kontakty, jako např. Obecní úřad, Mateřská škola, lékaři nemocnice v Novém Bydžově, poruchy plynu,
elektřiny a v neposlední řadě kontakt na webové stránky obce, to je na mne.
Levý sloupec (pod základní nabídkou)
Nahoře najdete, interaktivní mapu. Pokud jí zkusíte používat, už u ní určitě zůstanete. Když na ní kliknete, objevíte se rovnou v Ohnišťanech. Tam se
vám objeví všechny provozovny a služby, které u nás máme. Když někam chceme cestovat a známe adresu, zadáme ji v záložce „vyhledat“, objeví se
toto místo označené v detailní foto mapě. Samozřejmostí je i plánovač tras. Ale nejužitečnější v této mapě je složka Územní správa. Tam když si
kliknete, můžete si zobrazit okamžitě katastr nemovitostí, hranice parcel, čísla parcel i čísla popisná všech budov. Vůbec při tom nemusíte složitě přecházet přes katastr nemovitostí.
Pod mapou je kalendář, kde, pokud je datum černě orámované, po najetí myší se objeví připravovaná kulturní nebo sportovní akce. Pod ním je informace o sledovanosti našich stránek, následují stavy hladin v nejbližších řekách.
Následuje CZECHPOINT, tam když si kliknete, zjistíte, které informace můžete získat přímo na obci v Ohnišťanech a nemusíte pro ně jezdit třeba
do krajského města.
Pravý sloupec pod základním menu
Tady stojí za zmínku především Aktuální teplota. Teploměr je umístěn na Obecním úřadě. Zde si můžete zjistit aktuální teplotu, vlhkost a rosný bod,
nebo tyto údaje na grafech za minulá období, týdny, měsíce i roky. Dále tam najdete datum a přesný čas, kdo má ten den svátek, náhodný výběr
z fotogalerie, odkaz na katastr, aktuální počasí a bývá tam také anketa, kde můžete hlasovat o otázkách týkajících se obce i mimo ní.
Jan Bucek

Proč se čistila kanalizace?
Dešťová kanalizace v Ohnišťanech je stará zhruba 65 let. Za celou tuto
dobu nikdy neproběhlo čištění kanálových šachtic. Je pravda, že místní
hasiči se občas pokoušeli profouknout některé potrubí pomocí stříkačky, ale bez valnějšího úspěchu. Základem problému byly přeplněné
jímky (které se měly občas vybírat), a tím se všechny nánosy postupně
dostávaly do kanalizace. Už po předloňských povodních se vyčlenila

v obecním rozpočtu určitá částka na pročištění. Po loňské opakované
záplavě jsme požádali tehdejšího starostu Milana Peštu, aby pročištění
zajistil. Ten zjišťoval v Novém Bydžově, zdali by byli schopni nám
toto zařídit. Ti ho odkázali na VčVaK Hradec Králové, tam že mají
zařízení umožňující vyčištění uskutečnit. Ti mu sdělili, že vozidlo mají
velice vytížené, že musíme počkat, až na nás přijde řada. Tak jsme
čekali a čekali. Když už jsme čekali několik měsíců, objevila tehdy
ještě místostarostka, nyní starostka Ing. Eva Jiříčková v novinách inzerát, že firma EKOLSERVIS Nová Paka má totéž zařízení a nabízí tytéž
služby (mimochodem na tuto firmu již dříve upozorňovala Hana Štefanová). Eva Jiříčková přiměla starostu, aby se s touto firmou spojil
a zjistil možnosti. Firma se okamžitě nabídla, vyslala k nám pana Klimeše, který se spojil s Evou Jiříčkovou a se mnou. Ten nám nabídl
všechny možnosti jejich služeb, včetně cen, které byly ještě výhodnější,
než v HK, tak jsme se dohodli. Jednání mezi panem Klimešem, Evou
Jiříčkovou a mnou proběhlo začátkem října a už 20. října nastoupila
firma EKOLSERVIS.
Čištění začalo od bývalého družstva a pokračovalo se od Vítka Jůzy
směrem k hospodě a dál do vesnice. První problém se objevil už
v kanalizaci kolem Müllerových č.p.38, kde řada tújí vysázená
na obecním pozemku prorostla kořeny do kanalizace a úplně ji ucpala.
To se bude muset po
dohodě s Müllerovými
nějak vyřešit. Stejný
problém je mezi Hasičským domem a požární
nádrží. Tam prorostly
kořeny staré lípy do
kanalizace, ale v zájmu
uchování lip se nejspíše
pokusíme tyto kořeny
obejít novým potrubím,
tentokrát v plastu, aby
se předešlo opakování
problému. Když se pokračovalo v čištění, bylo objeveno několik dalších utopených, nebo
dokonce zasypaných kanálů. Dokonce na křižovatce u sochy sv. Jana
byl velmi zachovalý kanál překryt asfaltovým povrchem a nikdo o něm
nevěděl. Kanály, které nějakým
způsobem zasahovaly do hlavní
silnice nám na vlastní náklady
opravila
SÚS.
Vzhledem
k tomu, že se začalo až koncem
října, zůstal kvůli nepřízni počasí zbytek nedokončen, ale tyto
kanály už jdou na naše náklady
a dokončovat se budou z jara, až
počasí dovolí. Celkově byla
veškerá kanalizace v obci pro-

čištěna. Aby k tomu vůbec
mohlo dojít, musel se v první
řadě vyčistit odtokový příkop
z obce, to je odtok z výpusti
hlavního řádu průměru 1000
mm. Ten byl úplně zarostlý a
toto potrubí bylo z více jak
poloviny zaneseno bahnem.
Proto bych chtěl touto cestou
poděkovat Rolnické akciové
Králíky za to, že nám dali
k dispozici bagr a všechny
příkopy, které jsme potřebovali, nám pročistili. Jejich
bagrista pan Máslo probral a
vyčistil, jak už jsem uvedl,

celý odtokový příkop od
výpusti u Vraštilových až
za trať
do Ohnišťanského
potoka, potom probral odtok
z pole u Píšů (Pastorků),
u nás, dále zanesený příkop
nad Pepou Šulcem a částečně i u Ignáce Šimurdy. Tam
by bylo potřeba ještě hrábnout
menší
technikou
(Bobkem). Dále bych rád touto cestou
poděkoval také paní Monice Kopáčové, že
nám umožnila vjet na jejich pozemek,
z něhož se čištění u Vraštilů provádělo.
Firma EKOLSERVIS je vybavena nemodernější technikou. Tam, kde nemohli
projet čisticí tryskou, použili monitorovací kamerové vozítko. To pomalu projíždělo kanalizací, rozhlíželo se po celém průměru a objevilo
skrytou šachtu. Krásně byla zevnitř vidět i litinová mříž zalitá asfaltem.
Zároveň zevnitř monitorují přesnou trasu, průměr i hloubku potrubí. Na
povrchu silnice vyznačili sprejem přesně místo, kde by šachta měla být.
Když se tam řízlo, odkryl se asfalt, skutečně se přesně tam a velmi
zachovalá nacházela. Ještě na výstupním potrubí (mezi Vraštilovými
a Bydžovskými) zbudovali revizní šachtu (to kdyby někoho zajímalo,
co se tam kopalo). Jinak, jak už jsem se zmínil, nedokončené věci se
budou dodělávat na jaře.
JanBucek

Svaz důchodců a klub žen
Opět máme za sebou
další rok. Myslím si, že
jsme uspořádali docela
dost akcí jak pro děti, tak
pro dospělé. Dovolím si je
připomenout: Začali jsme
v březnu „Dětským maškarním rejem“, který se
konal odpoledne, večer následovala oslava MDŽ. V červnu se konal „Dětský
den“, na konci srpna jsme pořádali pro
děti akci „Zakončení prázdnin“. Říjen
byl ve znamení „Koláčobraní“, v listopadu byla tradiční „Vánoční výstava“. Dále jsme se podíleli na akci „Rozsvěcení vánočního stromku“ tato akce byla již podruhé a přála bych si, aby se stala tradicí. Jako poslední akce v tomto roce, na které
jsme se podíleli, byla „Česko zpívá koledy“ - opět
velice vydařená akce. Tak to byl výčet akcí za minulý
rok. Děkuji všem, kteří mají chuť něco dělat a pomáhají při realizaci těchto akcí - dělají to ve svém volnu
a bez nároku na peněžní odměnu. Pevně doufám,
že nadšení vydrží i v následujícím roce. Akcí máme naplánovaných zase dost, tak uvidím, jestli nám to vše vyjde.
Na závěr bych chtěla všem
popřát do Nového roku hlavně hodně zdraví, pohody
a energie do dalších akcí.

Ohnišťanská dílnička.
Poslední dílnička v minulém roce
byla 19. 12. 2014. Jelikož to bylo
před vánocemi, tak jsme s dětmi
vyráběli a pouštěli lodičky. Dílnička bude pokračovat i v tomto
roce. Kdo má přístup k internetu,
může si prohlédnout fotky z každé
dílničky na stránkách obce. Do
Nového roku bych dětem chtěla
popřát hodně úspěchů ve škole,
pohody a zdraví. Iva Syřišťová

Obecní knihovna
Obecní knihovna bude v provozu i v tomto roce - připomínám
že výpůjční den je středa a to
dopoledne od 8 do 9 hodin
a odpoledne od 15 do 16 hodin.
Rádi bychom přivítali nové
čtenáře. Máme výměnný knižní
fond což znamená, že jednou
za čtvrt roku nám jsou zapůjčeny knížky ze Smidarské knihovny. Všem čtenářům přeji hodně
zdraví a hodně přečtených knížek.
Iva Syřišťová

Jednoho krásného dne ……..
Jednoho krásného dne jsme se mimo jiné potkali
s Pavlem a byl to on, kdo přišel s nápadem, že bychom
mohli uspořádat slavnostní rozsvícení stromečku. „Tak
jo“ řekl jsem. A přidal poznámku, že bez jitrnic to
nebude ono.
Byl osloven řezník Ondra, zda do toho s námi jde.
Odpověď byla jednoznačná. Jdu do toho s vámi.
Tak a tím vznikly dva měsíce před uskutečněním této akce její přípravy.
Čas nabitý sestavováním finančního rozpočtu, organizačního plánu kulturního pořadu a oslovování místních občanů s žádostí o pomoc. Poté jsme si rozdělili funkce.
Pavel vlastní organizaci akce a já zajištění finančních prostředků.
Po vytvoření předběžného rozpočtu byl návrh předložen Obecnímu úřadu. Zastupitelstvo tento
návrh jednomyslně odsouhlasilo a z obecní pokladny poskytlo finanční prostředky ve výši
12.000 Kč na výdaje této akce. Bylo rozhodnuto, že výdělek bude věnován místní Mateřské
školce. Na základě dalších jednání zastupitelstvo rozhodlo, že nebude věnován pouze výdělek,
ale i poskytnutých 12.000 Kč.
Tímto jsme mohli pokračovat s uskutečňováním vlastního plánu. Ondra si vzal na starost zabijačkové pochoutky, které jsme ve čtyřech lidech úspěšně připravili den
před akcí. Poté jsme se odebrali na poslední poradu
do obecní hospůdky a vše bylo důkladně doladěno
do posledního detailu.
Den „D“ začal v 8 hodin ráno návozem nápojů a přípravou posezení v Hasičské zbrojnici. Na řadu přišel dovoz
zabijačkových pochoutek od Ondry a vaření guláše. Čas
nám neuvěřitelně rychle uběhl a ve 14 hodin se na místě
sešli všichni ti, kteří přislíbili pomoc, včetně mírné nervozity, aby vše dobře dopadlo. Zbývalo zorganizovat obsluhu, dopsat a vyvěsit ceníky a
akce mohla podle plánu v 15 hodin začít. Největší nápor byl nejdříve u zabíjačkových
pochoutek, posléze však přešel i k horkým nápojům. Bylo krásné pozorovat, kolik lidí
se dokáže za takovou dobu sejít – moc pěkný pohled. Všechno pokračovalo dle plánu
rozsvícením stromečků, vystoupením dětí, které zpívaly koledy a za jejich odvahu je
přišli odměnit Mikuláš, anděl a čertice. Dovršením podvečera bylo odpálení ohňostroje
za hudebního doprovodu.
Všichni, kteří se zúčastnili, pomohli k bezvadné a příjemné předvánoční atmosféře.
Výtěžek z akce 15.000 Kč (12.000 + 3.000 čistý zisk) byl předán dne 9.prosince 2014
v Mateřské školce.
Všem, kteří se podíleli na zdárném uskutečnění akce moc děkujeme a budeme se těšit na
další spolupráci v roce 2015 (16,17,…..).
Martin Jeřábek , Pavel Syřiště

K povodňovému plánu obce
Dne 13. 11. 2014 jsme se společně se Zdeňkem Chalupou
účastnili v Nepolisech předání digitálního povodňového
plánu obce Ohnišťany zahrnutého do projektu
„Protipovodňová opatření obcí regionu Cidlina“. Byla nám
předána tištěná dokumentace a zároveň proběhlo seznámení
a zaškolení s digitální – online verzí této dokumentace.
A co to vlastně tento povodňový plán je a k čemu slouží?
Povodňový plán obce Ohnišťany je základním dokumentem
pro řízení ochrany před povodněmi ve správním území obce
Ohnišťany včetně všech integrovaných obcí. Povodňový
plán řeší opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění povodňových škod, ke kterým by mohlo dojít rozvodněním
vodních toků ve správním území obce a zaplavením nemovitostí při povodni, a obsahuje rozvedení úkolů a činností
při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni
povodňové komise obce Ohnišťany. Povodňový plán bude
přínosem při koordinační činnosti jednotlivých složek integrovaného systému a díky webovému rozhraní, kde bude
umístěna grafická část povodňového plánu, bude přínosem
pro samotnou obec a její obyvatele při vyhledávání informací
i v době mimo povodňové situace.
Co obsahuje?
Povodňový plán obce Ohnišťany se skládá ze tří částí, a to z části textové, grafické a příloh.
Pro vlastní ochranu před povodní je nejdůležitější organizační část, která obsahuje úkoly pro
jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi, a přílohová část, obsahující jmenné seznamy,
adresy a způsob spojení účastníků ochrany před povodněmi.
Kde ho najdeme?
Tento povodňový plán je k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadu v Ohnišťanech
v tištěné podobě a dále pak v elektronické – online verzi na internetu, kde se lze k němu dostat přes červený odkaz „POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OHNIŠŤANY“, umístěný na titulní
webové stránce naší obce, nebo na adrese „www.edpp.cz/dpp/ohnistany.
Martin Jeřábek

Tříkrálový koncert
Aktuálně: V úterý 6. ledna uspořádal
Obecní úřad spolu se ZUŠ Nový Bydžov
v kostele sv. Václava koncert. Zde je
několik okamžiků, více v příštím čísle.

Hasiči
Naváži-li na poslední číslo zpravodaje, které hodnotilo činnost sboru za první půlrok, pak
nezbývá než zhodnotit druhou polovinu roku. Od čištění požární nádrže uběhl měsíc
a na konci srpna jsme se podíleli na pořádání akce pro děti Rozloučení s prázdninami. Ta se
konala na hřišti a jednalo se o obdobu dětského dne, který se dříve konal na konci školního
roku. Pro děti byly připraveny soutěže o spoustu sladkých výher. Počasí nám během akce
přálo a až v samotném závěru nám ukázalo obrácenou tvář a začalo pršet. Přesto se jednalo o
vydařenou akci.
Podzimní čas jsme pojali odpočinkově a vyčkávali jsme až do druhé poloviny listopadu. Tam
jsme opět zapojili svojí aktivitu při brigádě při úklidu před hasičským domem, který předznamenával akci Rozsvícení vánočního stromku. Akci jsem nepořádali, ale poskytli jsme jí azyl v
Hasičském domě a dost našich členů přiložilo ruku k dílu při organizaci i v samotném průběhu. Akci lze zhodnotit
jako hodně vydařenou.
3.prosince v dopoledních hodinách byla povolána naše jednotka
k požáru stohu sena poblíž naší vodárny, na lukách. Na místo jsme
dorazili jako první. A až poté následoval příjezd profesionální jednotky z Nového Bydžova. Nakonec se ukázalo, že jde o planý poplach.
Zemědělci zde prováděli kontrolované pálení sena a zapomněli tuto
skutečnost nahlásit. I přesto byla akce počítána jako regulerní výjezd.
Prosinec se pak už nesl v duchu příprav na výroční valnou hromadu.
Za zmínku určitě
stojí i pořízení
nové
vysílačky
do našeho výjezdového auta. Ta byla
z části hrazena
z dotace, kterou
jsem dostali od
kraje, a zbytek nám
doplatila
obec.
Nyní lze během
zásahu komunikovat přímo se střediskem HZS Královhradeckého kraje bez nutnosti používat naše soukromé mobilní telefony.
Dne 10.ledna se konala výroční valná hromada našeho sboru. Jelikož končilo pětileté volební
období stávajícího výboru, tak se volil výbor nový. Všichni stávající členové výboru dostali
důvěru a byly zvoleni i na dalších 5 let. Složení výboru je tedy následující:
Starosta – Z. Chalupa ml.
Náměstek starosty – M. Vraštil
Velitel – D. Snopko
Strojník – P. Novotný
Jednatel – J. Syřiště
Pokladník – H. Šulcová
Referentka žen – E. Jiřičková
Ing. Zdeněk Chalupa, starosta SDH

Nové zastupitelstvo obce
Ing. Jiříčková Eva – starostka
Ing. Chalupa Zdeněk – místostarosta
Bucek Jan
Čápová Lenka
Hlavatý Ladislav
Jeřábek Martin
Mejdr František

Proč se (zatím) neděje nic v budově bývalé školy
Po několika letech řešení a hledání možností co s budovou bývalé školy a jak její případnou rekonstrukci nebo nějaký nový
způsob využití financovat předchozí obecní zastupitelstvo odsouhlasilo možnost přestavby objektu na bytový dům. Na začátku loňského roku obecní úřad, ve spolupráci s firmou KONCEDO s.r.o., podal žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na projekt „Stavební úpravy objektu bývalé ZŠ na bytový dům se 7 bytovými jednotkami“. Aby bylo možno využít vyhlášený dotační program, byl vytvořen projekt zahrnující 3 pečovatelské byty pro seniory a 4 vstupní byty. Stavební povolení bylo
vydáno v březnu 2014 a dotace ve výši 3.950.000 Kč byla získána v květnu 2014. Celá budova školy byla vyklizena a připravena pro zahájení rekonstrukce. Byla uzavřena smlouva o poskytování pečovatelské a sociální služby s Oblastní charitou Jičín. Ve výběrovém řízení byly osloveny čtyři firmy, které splnily podmínky zadávacího řízení, ale cenové nabídky všech byly
po odečtení získané dotace mimo reálné možnosti obecního rozpočtu. Proto musela být dotace zrušena. To je tedy důvod, proč
se zatím neděje nic v budově bývalé školy.
Ale samozřejmě tím to nekončí. Máme připraven projekt, máme vydáno stavební povolení a budeme hledat další možnosti získání dotací
v tomto roce.
Ing. Eva Jiříčková

Chcete pátrat po svých předcích z Ohnišťan?
Chtěli byste si sestavit rodokmen Vašich předků? Máte doma rodné listy ev. jiné úřední listiny svých
rodičů nebo prarodičů? Vyzpovídali jste členy rodiny, co ví o Vašich předcích? Z těchto údajů se pokuste na papír zachytit rodový strom vycházející od Vás k Vašim prarodičům a praprarodičům. Zajímat
Vás budou, pro další pátrání data a místa jejich narození, sňatků a úmrtí. Pokud Vám některé údaje o
pra a praprarodičích scházejí, zkuste navštívit OÚ Smidary – matriční úřad na nám. prof. Babáka 106,
kde můžete nahlížet do matričních knih za přítomnosti matrikáře a to za předpokladu, že jste fyzická
osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, její
sourozenci a zplnomocnění zástupci). Před návštěvou matriky je vhodné se telefonicky objednat na čísle
495496127. Nahlížet můžete do knih narozených 1841-1965, knih úmrtí 1904 až současnost a knih
sňatků 1866-1956 a poté 2011 až současnost. Správní poplatek za nahlédnutí činí 20,- Kč za 1 matriční
událost. Když úspěšně zvládnete doplnit údaje o pra a
praprarodičích můžete se pustit do pátrání po dalších, starších předcích. K tomu použijete především internet - vložením do prohlížeče tohoto textu: „digitalizované archiválie Ohnišťany“ se otevřou „Ohnišťanské archiválie“, které
obsahují mimo jiné i pro Vás potřebné sčítací operáty z
let 1870, 1880, 1890, 1900, 1910 a 1921 – po kliknutí na
jednotlivé operáty dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty za dané období obce
dle domů a též údaje o členech bytových domácností
(ukázka části sčítacího archu vpravo p. Ján Popek s rod.)
Nejdůležitější pomůckou v hledání předků jsou přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik, které najdete
též v „Ohnišťanských archiváliích“. Matriční příslušnost Ohnišťan byla z hlediska římskokatolické církve následující: farní úřad Ohnišťany, filiální
k Chomuticím, 1788 lokálie Ohnišťany, od 1858 farnost Ohnišťany. Hlavně z důvodů ochrany osobních údajů jsou zveřejňovány pouze starší matriční knihy. Konkrétně musí uplynout 100 let od posledního narození v knize nebo 75 let od sňatku a úmrtí. Prakticky to znamená, že průměrně se
na internetu dostanete ke knihám z počátku 20. století. Ale někdy ani
to ne. Každý typ matriční knihy má trochu jinou strukturu. Informace
se také postupně mění v čase, v nejmladších knihách toho najdete
většinou nejvíc a nejčitelněji, směrem do minulosti jsou informace
stručnější. Záleží také na lokalitě a konkrétním faráři, či jeho zástupci, co byl zvyklý do matriky psát, jak čitelně psal, čím psal a jaký
inkoust používal, to si nakonec ověříte sami v praxi. Setkáte se třemi
typy matričních knih, v různém stupni vypovídací schopnosti a významu:

Knihy narození: Označují se jako N, případně I-N, když obsahují index (I).
(Index je seznam všech jmen uvedených v matriční knize rozdělený podle
abecedy. Index bývá na posledních stránkách knihy s uvedením stránky, kde
je v matriční knize (skenováním trochu nepřesné). Kromě jména dítěte a
dne jeho narození v těchto knihách najdete také datum křtu a číslo domu.
Zaškrtávací formou se uvádí, jestli se narodila dívka nebo hoch, jestli se jedná o manželské nebo nemanželské dítě, jestli je katolického nebo jiného vyznání.
Jsou zde pole pro otce a matku, v každém bývá jejich povolání, bydliště nebo
místo narození, často stejné informace i o jejich rodičích (ve starších matrikách není). Na obrázku nad textem je narození Františka Bydžovského Martinovi a Barboře 12.5.1831.
Knihy sňatků: (O, I-O). Jsou vhodné, protože jsou v nich informace hned

o dvou osobách. A navíc často obsahují i věk ženicha a nevěsty, takže
se z těchto údajů dá spočítat přibližný rok jejich narození. (Vpravo
ukázka).
Knihy úmrtí: (Z, I-Z). Jsou nejstručnější, často v nich objevíte jen
informace o ev. partnerovi, příčinu a věk úmrtí. Zjistíte ale třeba, jestli
je manžel už také po smrti, což se opět hodí – u jména je v takovém
případě křížek. Vyhledávání záznamů o úmrtí je většinou manuální
práce, kdy procházíte matriku a snažíte se něco z ní vyhledat.
(Ukázka zápisu úmrtí vlevo dole Veledůstojný Pán, čestný děkan P.

Josef Mucha z 19.8.1893).
V obdobích, kde budete hledat, měli předkové obyčejné pero nebo někdy jen brko, které namáčeli do inkoustu. A stejně jako dnes rozhodně neměl
každý krasopisné písmo. Záznamy v matrikách jsou často velmi špatně čitelné. Ani jazyk nebyl stejný jako dnes. U mladších matričních knih je
čtení obsahu celkem jednoduché, ale čím víc budete postupovat do minulosti, tím bude čtení stále obtížnější. K tomu nastoupí v textech němčina,
potom latina. Stále by to šlo, kdyby písaři psali latinkou, jenže oni často používali kurent a to v mnoha podobách, což Vaše pátrání po předcích
značně zkomplikuje. Ale i tyto komplikace budete muset při pátrání po předcích překonat.
☺V případě Vašeho zájmu se v příštím zpravodaji můžeme zaměřít na písmo matrik, typy a sestavování rodokmenu, jeho ukládání i na osm českých matrik, které pokrývají svým rozsahem celé území ČR a umožní Vám tak pátrat po předcích i po celé ČR.
L.M.

V sobotu 15. 11. 2014 jsem
pro žáky uspořádal posezení
s občerstvením, jako odměnu za sezonu 2014. Někteří při
čtení tohoto článku si budou myslet, že je to zbytečné,
že výsledky nestály za to, aby se oslavovaly. Já jsem
ale jiného názoru. Děti si to jistě zaslouží, protože se hrát
teprve učí. Nahrát či vystřelit jde někomu hned, jiný se to
učí déle. Kdo hrál fotbal, tak mi dá za pravdu. A je to také
o trpělivosti. Přiznávám, že bych
někdy utekl, ale když vidím u některých ty smutné obličeje, tak to nedokážu.
Proto udělat sestavu není jednoduché. Mám k dispozici děti v rozmezí od třetí do deváté třídy. A když
přijede soupeř, který má tým
z osmáků a deváťáků, je jasné, že
nemáme šanci. I přesto máme lepší výsledky než v loňském roce. Uvítali jsme sloučení se Sokolem Myštěves, který nám pouští starší děti, a my
jim zase necháváme mladší. Toto sloučení nám pomáhá, protože máme
zaregistrovaných 16 dětí, ale ne všichni hrají. Také máme na hostování
Anetku Kvačkovou a Míru Žampu, který může hrát i chytat. K mému
překvapení odešel na hostování do Chomutic Martin
Šoltys, kde může hrát ještě
za ml. žáky.
Na toto ukončení se sešlo 14
dětí a myslím, že si to užily
a vydováděly se až až.
Na občerstvení byla dovezena pizza z Nového Bydžova a trochu cukroví. K pití byla Cola a jiné
nápoje. Závěrem chci poděkovat rodičům za dopravu dětí na zápasy,
za povzbuzování i za to, že stále s dětmi jezdí, i když se nedaří. Fanouškům také moc děkuji, protože bez nich by to nebylo ono.
Nejvíc ale děkuji hráčkám a hrá čům,
že je hra baví, že se nenechají odradit ani prohrami. Docházka na tréninky je také výborná. Přes zimu si
od fotbalu odpočineme a začátkem
února se začnou shazovat přebytečná
kila nabraná o svátcích. Ještě jednou
děkuji všem i výboru TJ za podporu.
Trenér L.Hlavatý

Rozloučení s fotbalem

Vzpomeňme na Karla Doudu, který byl
u všech velmi oblíben. Byl prvním sponzorem ml. žáků, který nám rovněž koupil bez vyzvání při zakládání týmu míče. Většina ho znala pod jménem
„Hurvínek“,
protože
dříve
jezdil
s autobusem Divadla Spejbla a Hurvínka. Zahynul tragicky těsně před Vánocemi.

Sponzorský dar

Na snímku Honza Štulík s Marcelem Hlavatým a Ing. Lukášem Bezvodou při předávání sponzorského daru - 5 fotbalových míčů ADIDAS
TANGO PASADENA, které věnovali našemu týmu právě Honza Štulík společně se svým synem Prof. MUDr. Janem Štulíkem CSc.

Rekapitulace akcí na hřišti
Skončil rok 2014 a zde je několik událostí:
Leden a únor je u mužů i žáků ve znamení nabírání fyzičky
a shazování přebytečných kilogramů.
Na Výroční členské schůzi se rozhodlo o novém správci za Pepu Šulce,
který se dal na rybaření.
Březen již dovoluje trénovat na trávě. Muži toho využívají k sehrání
přátelských utkání a žáci se soustřeďují na pilování techniky. Také
proběhlo provzdušnění a zatravnění hrací plochy. Též byla zrekonstruována závlaha na hřišti. Proto se první tři mistrovská utkání odehrála
v Červeněvsi (2x) a Myštěvsi. Bylo to z důvodu, aby se nový trávník
ušetřil od zátěže.
Koncem března a začátkem dubna začínají mistr. zápasy žáků i mužů.
Poslední den v dubnu SDH uspořádal pro děti ,,pálení čarodějnic" spojený s opékáním buřtů a posezením pod pergolou. V květnu se krom
fotbalových zápasů nic nedělo.
Červen - Mateřská školka jako již poněkolikáté uspořádala tradiční
OHNIŠŤANSKÝ PEDÁL se startem i cílem na fotbalovém hřišti, kde
bylo pro účastníky i diváky zajištěno občerstvení. Také skončil soutěžní ročník 2013-2014 v kopané. Umístění najdete na stránkách TJ.
Červenec a srpen je doba dovolených a prázdnin, ale přesto jsme zorganizovali turnaje v malé kopané a starých gard. Svaz žen uspořádal
pro děti ukončení prázdnin, kde se mohly zapojit do různých soutěží.
Další z akcí byla pouťová taneční zábava, při které se tančilo téměř
do svítání.
Srpen je začátkem nového ročníku 2014 - 2015 v kopané. U mužů
nastalo posílení o Jirku Vobořila, který se vrátil zpět. Žáci ukončili
soutěž v ml. žácích a přešli do kategorie starších. Je to pro ně velká
změna, nehrají již na polovině, ale na celém hřišti.
V září a říjnu probíhají mistr. zápasy. Muži až na dva zápasy podávají
pěkné výkony, děti si teprve zvykají hrát na celém hřišti.
V listopadu končí soutěž v kopané, pro muže úspěšně, pro děti již tolik
ne, ale věřím, že v jarní části nějaký bodík udělají.
Nesmím zapomenout na hezkou událost, kdy Jan Štulík předal TJ sponzorský dar (5 míčů), za což mu patří poděkování.
Dále se sluší poděkovat všem, kteří pomáhali při brigádách a akcích
pořádaných na hřišti jak sportovních, tak kulturních. Zde musím zvlášť
poděkovat Tomášovi Čápovi za hudební reprodukci při akcích. Také
děkuji za pomoc Honzovi Calekovi, který mi opravuje traktůrek, když
má poruchu, ale bohužel, který má již odslouženo. Poděkování patří
i těm, co pomohli drobnými opravami.
Po soutěži bylo provedeno vypuštění vody ze závlahy a v prosinci zazimování kabin. To je ve zkratce zhruba vše, co se na hřišti konalo.
Do roku 2015 přeji všem štěstí, zdraví a sportovní i osobní úspěchy.
Vzkaz pro fanoušky, choďte dál povzbuzovat, bez Vás by to nebylo
ono.
L. Hlavatý

Rok 2014 ve fotbalových Ohnišťanech
Minulý rok pro nás byl poměrně hektický a to
jak po stránce sportovní, tak po stránce budování zázemí pro náš klub.
Nejdříve bych se několika slovy zastavil právě
u těchto mimosportovních aktivit, které však
k chodu každého sportovního družstva patří. Na
jaře minulého roku jsme byli nuceni odehrát
několik domácích utkání na půdě Sokola Červeněves z důvodu rekonstrukce hrací plochy našeho hřiště. Nejprve došlo ke kompletní přestavbě
nevyhovujícího automatického závlahového
systému, která by nemohla být zrealizována bez
finanční pomoci OÚ Ohnišťany. Po opravě závlahy došlo
i k renovačním a regeneračním zásahům na samotné travnaté ploše,
kterou z dotace nebo chcete-li po povodňovém vyrovnání škod,
financovala Fotbalová Asociace ČR.
Posledním relativně velkým krokem v minulém roce byla volba
nového správce areálu, jímž se stal trenér žáků Ladislav Hlavatý,
s jehož prací jsme doposud velice spokojeni.
V tomto bodě bych se opět vrátil na samotný začátek roku 2014,
do kterého jsme vstupovali, jak už jsem nastínil v Červeněvsi, i když
ani tento fakt nebyl pro naše fanoušky překážkou a na „domácí“
zápasy jich jezdilo stejně, jako jsme zvyklí z našeho hřiště. Dohrávala se druhá polovina ročníku 2013/2014, ve které jsme se až do posledních utkání obávali sestupu. Nakonec jsme však skončily
na vzhledem k okolnostem přijatelném 9. místě, i když cíle před
sezonou byly naprosto odlišné.
Do nového ročníku cíle zůstaly a po odehrané podzimní části sezóny
se dá říci, že i více než splněny. I přes negativní ohlasy se nám povedl dotáhnout příchod Jirky Vobořila z Červeněvse, který dle mého
názoru přidal naší hře zkušenost, klid a rozvahu. I díky zlepšené
formě tahounů našeho
týmů jsme nakonec po
podzimní části zakotvili
na 2. místě tabulky. Zhruba po dvou třetinách zápasů jsme dokonce byli
první, avšak po prohře
v Červěněvsi jsme zaznamenali jak výsledkový,
tak herní pokles formy.
Nezbývá nám než v zimní
přípravě doladit formu,
a tu
poté
přetavit
v úspěšnou jarní jízdu
3. třídou. Závěrem bych
všem chtěl ještě popřát do
nového roku mnoho štěstí, zdraví, dobrých výsledků a to nejen těch sportovních.
Ing. Bezvoda Lukáš Předseda TJ

Podzimní tabulka

Mateřská škola
Adventní čas byl u nás
v mateřské škole bohatý na zážitky.
Naladit se na vánoční čas jsme zajeli
na zámek Hrádek u Nechanic, kde
jsme měli možnost v jednotlivých
pokojích shlédnout krásnou adventní
výzdobu. Vyslechli jsme si historii
vánočních zvyků i tradic a posvačili
jsme v pravé zámecké kuchyni.

Hned po návratu jsme se pustili do vánočních příprav u nás
ve školce. Těšili jsme se na „posezení s důchodci“ a na „posezení
s rodiči u vánočního stromku“, které připravujeme každý rok.
Přestože máme letos méně dětí a byly dost nemocné, vystoupení,
které jsme si pro hosty připravili, mělo úspěch. Překvapením pro
nás byla návštěva členů zastupitelstva obce, kteří nám přinesli
jako sponzorský dar výtěžek z „Rozsvěcování vánočního
stromku v obci“, které bylo spojeno se staročeskou zabíječkou
a krásným ohňostrojem. Ředitelství školy za tento dar mnohokrát děkuje a finanční prostředky využije pro zvelebení prostředí
a herní prvky pro děti.
Všem čtenářům zpravodaje přejeme hodně zdraví, pohody a klidu v Novém roce 2015.
Ilona Tučková, ředitelka

Vážení čtenáři!
Ve Zpravodaji číslo 20 jsem se
s Vámi – jako čtenáři – málem rozloučila! Myslila jsem, že nové zastupitelstvo si nebude přát jeho pokračování.
Ale – opak je pravdou! Na svém
3.veřejném zasedání byl bodem programu právě Zpravodaj a jeho další existence. Byla jsem požádána, abych
v jeho vydávání pokračovala. A tak jsem přednesla své
podmínky a požadavky – aby každý zastupitel, spolek,
klub nebo organizace měli svou stránku a tu aby si zaplňovali. Odmítla jsem psát téměř celý obsah já sama –
pak to nebyl zpravodaj Ohnišťanský, ale můj! Kupodivu, všichni s tím souhlasili a slíbili pravidelně dodávat
své příspěvky.
Takže, naše noviny budou vycházet dál, jen toto číslo má
zpoždění. Způsobil to termín 3. zasedání, který byl
až 17.12. a zde teprve došlo k oboustranné dohodě
a shodě. Tak se, milí čtenáři, dočkáte novin, které Vám
snad budou víc vyhovovat než ty dosavadní! Přeji Vám,
aby Vás chvilky četby naplnily novými informacemi,
které budou uspokojivě podané!
Za Zpravodaj – Lidmila Štraufová

Dračky ….. .
Draní peří je dnes už činnost asi zapomenutá! Patří
do doby adventní nebo povánoční. Provozovaly ji ženy –
obyčejně sousedky – a konala se v době odpolední
a večerní. Peří se sedralo v jedné rodině a ihned se
přecházelo do další domácnosti. Moc ráda jsem se této
práce účastnila, bavilo mě vyprávění jak z historie, tak ze
současnosti. - Na stůl se dala hromada peří a odtud si ho
každá žena brala do hrsti a na druhou stranu stolu se
sedrané peří odhrnovalo a hospodyně ho potom cpala
do připravené cíchy. Pamatuji se, že v létech válečných
se dralo pouze při petrolejových lampách, protože nešla
elektrika a také nesvítilo veřejné osvětlení a chodilo se
při baterkách.

Sotva jsme zaseli – už tu běháme s kosou …..
A opět čekárna!
Ještě ani neuschla tiskařská čerň na minulém Zpravodaji, kde jsem jásala
nad upravenou a opravenou vlakovou čekárnou a tato se už obydlila! Kým?
Dětmi a mladými muži! Nedivím se, že se jim tam líbí, ale měli by se taky
k tomu prostředí šetrně chovat. Oni si z toho udělali hernu, kuřárnu, jídelnu,
sklad na jízdní kola, ložnici – prostě to obydlili podle svých momentálních
potřeb a nálad. Rodiče by měli svým potomkům vysvětlit, že si místo na
hraní musí vybrat jinde, toto že je čekárna pro všechny účastníky vlakového
provozu a ne pro jejich hrátky! Taky to není kontaktní místo na dovážení
a konzumaci pizzy. Ano, z lavic čekárny se složí jídelně potřebný prostor,
ale nechat potom všechno rozházené, pohozené a neuklizené?
Vy, milí rodiče, jestli nevěříte, že Vaše dítě takto tráví svůj čas, běžte se tam
někdy podívat, nebo se zeptejte obyvatel kolem tohoto prostoru a myslím,
že se Vám budou protáčet panenky! Snažit se tam udělat jejich provozu
přítrž – to je opravdu jen pro silné chlapy a vlastně, ani takovému se to zcela
nepodařilo, ale stejně mu děkuji, že se o to alespoň pokusil! - A jestli – rodiče – myslíte, že je potřeba dětem poskytnout nějaký takový prostor, pak je
pozvěte k sobě a dejte jim k užívání Váš dům a byt!
Musím říci, že jsem byla vším kolem zastávky velmi zklamaná – asi tak –
jak jsem byla nejdřív nadšená jejím obnoveným a upraveným vzhledem!
Mluvila jsem o tom s několika spoluobčany. Jedni hubují, druzí kritizují
a třetí rezignují a říkají, že v naší obci nikdy nic nevydrží a že se tady
vždycky všechno zlikviduje a zničí, že by to tady ani jinak nešlo a že se to
dělá záměrně! Chodím se tam dívat dost často a to, co se povídá o dění tam ,
je úplně neuvěřitelné! Přitom myslím na ty hodiny práce, které tam zanechal pan Vysuček se svou paní, Lukáš Mejdr téměř z celou rodinou! Myslím taky na úsilí, které kdysi jejímu zbudování věnovali starostové okolních vesnic, a protože obec Ohnišťany neměla tehdy zrovna peníze, tak vše
financoval z vlastních peněz pan Václav Bydžovský z čísla popisného 22.
Co asi by teď nejraději udělal, když se na to shůry dívá?
A vůbec – ten projekt má smůlu – připomínám, co se tam stalo 9. října minulého roku! Mladá řidička měla štěstí, střet s vlakem nebyl tragický

Nejveselejší byla doba, když chodil Mikuláš – tato trojice už předem věděla, kde se zrovna dere, vnikla tam
a udělala takový rozruch, že peří bylo i za obrázky! Hospodyně byla naštvaná, ale nevyhodila je, to by – jaksi –
nešlo! Bylo by to porušení tradic!
Nejvíc jsem se vždy těšila na draní u Hepříků. Napjatě
jsem čekala až některá z žen, unavená po celodenní
práci, začne dřímat! Hlava ji klesne a ruce se zastaví. Na
tento okamžik ovšem čekala i paní Hepříková a pak to
přišlo! Pěstí bouchla do stolu a vysokým hlasem zvolala:
„ …… a ona byla Elfruzínka a on to byl Eduard!“ Já
ihned vystartovala a prosila jsem ji, aby mi konečně pověděla, kdo to byli Elfruzínka a Eduard! Ale, nikdy
jsem se to nedozvěděla! Paní Hepříková mě vždy odbyla
tím, že mi to „jednou“ řekne, ale k tomu nikdy nedošlo
a já si myslím, že to ani žádné skutečné postavy nebyly,
že si to jen vymyslela, aby ostatní probrala z dřímoty
a aby se jejich ruce opět rozběhly a škubaly dál peří!
Ještě dodám, že když u někoho končila tato zvláštní
práce – byly dodránky! Hospodyně navařila hrnec čaje,
vše bylo provoněno rumovou trestí, bylo upečené pečivo
– buď buchty nebo třená bábovka. Zkonstatovalo se,
kolik peří se nadralo a příští den se všechny účastnice
přestěhovaly do dalšího domu.
Dnes se husy téměř nechovají a peří do peřin by nikdo
ani nechtěl. Raději se kupují prošívané deky plněné umělou střiží a po klasické peřině se ohrnuje nos! Já tvrdím,
že nebylo nic lepšího než se přikrýt duchnou naplněnou
pravým husím peřím (ale, spíme také pod dekami!).
Tak draní peří je dnes už jenom legendou ….. .L.Š.

Ve čtvrtek 9. 10. odpoledne po druhé hodině v katastru obce Ohnišťany
26letá řidička osobního vozidla Škoda Octavia jela od centra obce k
železniční trati a zřejmě nerespektovala výstrahu červených světel zabezpečovacího zařízení. Vjela na přejezd ve chvíli, kdy z pravé strany přijížděl vlak. Vozidlo se čelně střetlo s bokem lokomotivy. Náraz auto odhodil vlevo, kde narazilo do sloupku ovládání zabezpečovacího zařízení a
poté do budovy zděné čekárny. Žena byla převezena na ošetření do jičínské nemocnice. K jinému zranění nedošlo. Požití alkoholu u řidičky dechová zkouška nepotvrdila. Škoda na osobním autě je odhadována na
40.000 koruna, na lokomotivě na 50.000 korun a na sloupku a budově
celkem na 16.000 korun.
Ale, nějaký anděl strážný tam určitě je, vždyť paní řidička tuto neuvěřitelnou nehodu, přežila! A naše čekárna taky ……..!
L.Š.

Co bych ráda aby bylo….
Některých problémů se nelze zbavit! A tak zůstaly
i po mně a já je znovu připomínám, protože bych
ráda, aby byl můj – pomyslný - stůl čistý!
Nejméně třikrát jsem psala o zbytku zvonice
z Malejch, co leží už několik let u nás na dvoře. Ne
že by nám zrovna překážela, ale klimatické dopady
jí na kráse nepřidávají! Když už bylo jasné, že se tím
nikdo zabývat nebude a nikoho to ani nezajímá,
oťukával p. Bucek situaci v muzeu v Bydžově. Tam
zájem měli a velice dlouze si o tom popovídali,
zapsali si kontaktní telefony a i poděkovali! Ale, to
bylo všechno! Nikdo se už neozval! Vložil se
do toho i p. Mejdr a řekl, že to převeze, opraví
a vylepší tak, aby to mohlo být opět někde ve vsi
instalováno. Radovala jsem se předčasně – nic dál
už se nedělo! Takže – kladu Nerudovskou otázky “
Kam s ním?“
Můj druhý rest je opět kus historie a tím kusem je
část pomníku z bývalého kostelního hřbitova, kus ,
který vypadl ze zdi, když ji opravoval p.Šulc
a p.Bydžovský po jejím rozpadu. Nechtěla jsem, aby
to tam někde leželo a šlapalo se po tom. To se
s nálezy staršími více než 200 let nedělá! Požádala
jsem p. faráře Rouska, aby dovolil uložit nález do
kostela – on souhlasil a p. Mejdr se synem Lukášem toto provedli. Lukáš slíbil a více méně se sám
nabídl vše opravit a místo v kostele pro podstavec
stabilizovat, protože je předpoklad, že to tam zůstane navždy! Dokončené to stále není a tak jsem připravenou informační tabulku jen tak – lehce – opřela o tělo páně. Moc lituji, že vše zůstalo
v nedokončeném stavu, takto to připomíná pouze
odloženou zapomenutou věc a ne historickou sakrální
vzácnost.
A do třetice! Na posledním zasedání minulého
zastupitelstva p. starosta Pešta zjišťoval, jaké návrhy kdo ze zastupitelů má pro podzimní úpravu
zeleně v obci. Ihned jsem vznesla požadavek na
úpravu parčíku u pomníku „Padlých“ . Chtěla jsem,
aby tam dendrolog prohlédl stromy a provedl nové
vysázení tak, aby tam rostlo 24 bříz a nově bylo
vysazeno 8 tůjí. Dvacet čtyři mužů z obce zemřelo
v 1.světové válce a osm ve druhé. Tyto počty stromů by skutečně symbolizovaly ony zmařené životy
a navždy by byly živoucí památkou.
Vážení „staronoví“ zastupitelé, nemohli byste alespoň toto vložit do svých pracovně volebních plánů?
Finanční náklad by to velký nebyl! Částku si ani
netroufám odhadnout, aby to nebylo opět nazváno
„blábolem“, jako se to stalo, když jsem napsala do
Zpravodaje o nákladu na zbudování chodníku ve
vsi! Ale, já si tu částku nevymyslila, vyčetla jsem ji
ve sdělovacích prostředcích !!!
P.S.
K odstavci „A do třetice …“
Než Zpravodaj vyšel, byl tento poslední požadavek
realizován! Ne však tak, aby mne – jako navrhovatelku – uspokojil!
Břízy byly spočítány a dovysázeny , aby jich bylo
dvacet čtyři – toto je v pořádku! Už menší radost
mám z dalšího uskutečněného požadavku – z druhu
i umístění!
Měla jsem představu a také požadavek - na tůje –
štíhlounké, elegantní, krásně vypadající s celoročně
výrazným zeleným vzhledem! Ne, je tam vysazených osm habrových keřů. To je tak vhodné na
živý plot! A také jsem chtěla, aby byly vysázeny
v záhoně u plotu podél silnice a ne zastrčené za pomníkem!
Škoda, že jsem nebyla k úpravě pozvána, když to
byl můj návrh, který měl něco vyjádřit! Z tohoto
stavu bude jenom změť roští a hromada listí! Takhle
jsem si to opravdu nepředstavovala …….!!!L.Š.

Co nového u sousedů ?
Co nového ve starých Starých Smrkovicích? Snad nic nového z dávna se nedá
zjistit, vše už bylo řečeno i napsáno. Čas si možná historii trochu upravil
na lidové vyprávění, které však i dnes zaujme svou tajemností ……
Připomeneme si, že necelé dva kilometry západně od Ohnišťan – na břehu
řeky Javorky – na začátku vsi Staré Smrkovice – stávala tvrz Veitmile. Těžko
říci odkdy, ale víme, že tam žil rod vladyků z Veitmile. Prvním, písemně v roce
1390 potvrzeným členem tohoto klanu, byl vladyka Pešek na Střekově
a z Veitmile. Takže je patrné, že jeho předci žili ve Smrkovicích už ve 13. století.
Byli to lidé vzdělaní a inteligentní a tato, zřejmě genová vlastnost v nich přežívala i v dalších pokoleních.
Nás však zajímá, jak se později k jejich jménu dostal přídomek Krabice. Pak
už to totiž byl rod Krabiců z Veitmile! Je to poněkud neobvyklé jméno!
Jedno vysvětlení – a jistě jsou i mnohá další – je zapsáno Václavem Horynou –
v romanticky pohádkovém příběhu, který Vám zde opíši.
Poblíž Starých Smrkovic stávala za starých věků výstavná tvrz Veitmile, odkud
vyšel slavný rod Krabiců. Krabicové bývali kanovníky u kapituly svatého Víta
na Pražském hradě, jednoho času dokonce šest bratří současně sloužilo české
vzdělanosti. Nejznámějším se stal Beneš Krabice z Veitmile, který řídil stavbu
svatovítského chrámu a byl i věhlasným kronikářem. Oblíbil si ho sám Karel IV.
a jmenoval ho svým oblíbeným rádcem.
Daleko předtím svého času sídlil na tvrzi vladyka Dobrohost z Veitmile, kterého
lid překřtil na Vaitminára. Jméno už mu zůstalo. Dobrohost měl za manželku
Prostislavu, milou a vlídnou ženu. Když přišel její čas, povolala k sobě dvě staré
zkušené ženy z podhradí, aby jí byly v koutě nápomocny. Stařeny připravily
kolébku, pleny a teplou lázeň, Vaitminára poslaly k čeledi a očekávaly příchod
nového dědice.
Co se však nestalo! Prostislava povila syna, po něm druhého, třetího a celkem
devět jich přivedla na svět! Báby se ulekly. Buď je vladykova žena čarodějnicí,
nebo je to zázrak. Co jejich život trvá, nezhlédly nikdy více dětí najednou než
dvě. Onehdy ve Smrkovicích se narodily podruhyni dokonce tři, dva chlapci
a děvče, ale na živu zůstalo jen děvče. A tady devět dětí od jedné rodičky!?
Děťátka byla slaboučká. Třásla se chladem a za chvilku promodrala jako chrpy.
Obě pomocnice uznaly, že Prostislava všech devět nemůže vyživit a že tak jako
tak děcka zemřou. „Vložíme je do krabice a zakopeme v sadě pod jabloň,“ navrhla starší bába. „Nepotká-li nás hněv Dobrohostův“ souhlasila s obavami druhá.
Vladykova žena upadla vysílením do hlubokého spánku. Nezpozorovala ani,
že babizny přinesly z komory velkou krabici, všech devět dětí do ní složily
a spěchaly do sadu. Ve vratech je však potkal Dobrohost. „ Kam spěcháte?
A proč tak nakvap?“ „Jdeme do sadu, vladyko“ zaskuhraly obě současně.
„Co nesete v té krabici?“ „Nesluší se, pane náš, abys o tom věděl“. Dobrohost se
nemálo udivil, proč ho ženy tak odbyly. Je přece pánem této tvrze a musí vědět
o všem, co se tu děje. „Sluší nebo nesluší“ horlil se nad skrývaným tajemstvím,
„Vaitminár musí vědět všechno!“. Ženy se zdráhaly ještě dlouhou chvíli, podávaly si krabici z ruky do ruky, jedna se snažila svalit vinu na druhou, ale vladyka
trval na svém. Má právo spatřit obsah krabice! Když se náhle zevnitř ozval tlumený dětský pláč, podobající se spíše zapištění myši, odstrčil obě ženy stranou
a rychle sňal víko. Zprvu se domníval, že na tvrzi porodilo víc žen. Báby ho
musely přesvědčovat notnou dobu, než mu vysvětlily onu nepřirozenou událost.
Vladykovo srdce zjihlo nad takovou úrodou dědiců. „Ó, vražedné ženy,“ rozlítil
se. „Proč chcete zahubit plody mé manželky? Vezměte je a neste do mého domu!“ Spěchal napřed, poklekl u lůžka milované paní a horkými polibky ji probudil ze spánku. Vyprávěl o zrození dětí jako o štěstí, sliboval postarat se o všecky
potomky a konejšil ženu, aby si nepřipouštěla žádné starosti. Jejich tvrz uživí
více dětí než jen devět. Přivolal obě báby a rozkázal jim, aby pospíšily dolů
do vesnice a šly chalupu od chalupy a všude, kde selské ženy povily, oznámily
narození devíti vladyckých synů. „Nechť selské rodičky přijdou
sem na tvrz a krmí našich devět vyžlátek.“ Babizny pochodily
dobře. Přivedly osm statných žen a ty se postaraly o výživu chlapců. Zbývající jedno dítě odkojila vladykova žena sama. Druhého
dne nato pozval Dobrohost na tvrz kněze z blízké fary a všech
devět chlapců dal pokřtít. Dlouho si lámal hlavu, než pro ně našel
jména.
Vaitminár i Prostislava se brzy se svými dětmi smířili, chlapci
časem zesílili a měli se k světu. Tři sice nedočkali mužného věku,
ale zbývajících šest rodiče vychovali k radosti českého národa.
Příhoda s novorozenci zachráněnými před pohřbením zaživa dala
vzniknout vladyckému přídomku Krabiců z Veitmile. Jejich rod
se potom rozrostl jako větve staleté lípy.
L.Š.
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