Ohnišťanský zpravodaj
obec.ohnistany@seznam.cz

Obecní noviny

Nevím, zda vám, stejně jako mně,
připadá, že každý rok uteče rychleji
než ten předchozí, ale je to tak, opět
je rok za námi. A tak je čas trochu rekapitulovat.
Dokončili jsme pasportizaci a další část oprav stávající
dešťové kanalizace. Zadali jsme vypracování I. etapy
projektové dokumentace na výstavbu splaškové kanalizace a ČOV a zároveň podali žádost o dotaci na tuto
dokumentaci. Připravili jsme dokumentaci pro podání
žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi. Zajistili jsme
zpracování štítků energetické náročnosti budov
v majetku obce. Na jejich základě je nyní zpracovávána kalkulace a dokumentace pro případné podání žádosti o dotaci na zateplení nebo alespoň
výměnu oken naší mateřské školy. Pokračujeme v jednání s Českou poštou o
možnostech zajištění poštovních služeb v obci, zatím bez pozitivního výsledku. Rozšířili jsme agendu obecního úřadu o ověřování shody opisu nebo
kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu. Tato služba je poměrně často
využívána. Parlamentem ČR nám byly odsouhlaseny vlajka a znak obce,
které jsme vám 1.1.2017 slavnostně přestavili. Obnovili jsme po dvaceti
šesti letech tradici vítání nových občánků naší obce. Přivítali jsme jich mezi
nás dvanáct, narozených v r. 2014, 2015 a na jaře 2016. A již nyní víme, že
v letošním roce budeme opět vítat velkou partu. Pro účely obce jsme zakoupili traktor, valníky, radlici na vyhrnování sněhu a vysavač na listí. Tím
jsme doplnili výbavu našeho obecního údržbáře a věřím, že všichni vidíme
dobré výsledky jeho práce. Byla zajištěna výměna oken v Obecní hospodě.
Zadali jsme vypracování studie na úpravu návsi a na jejím základě je nyní
zadáno zpracování projektu, který vám představíme na našich webových
stránkách. Zahájili jsme přípravu oslav 700. výročí založení obce – termín
byl stanoven na 11. a 12. 8. 2018 a oslava bude spojena se sjezdem rodáků
naší obce. Stále platí, že uvítáme vaše návrhy bodů programu oslav.
Byly upraveny webové stránky obce, takže zde můžete nalézt více informací
v přehlednějším členění a v blízké době vás budeme informovat o možnosti
stažení aplikace pro mobilní telefony, díky které budete mít téměř okamžitě
informace o novinkách na našem webu, pořádaných akcích, hlášení obecního rozhlasu,…

A OPĚT JE ROK ZA NÁMI

Během celého roku jsme měli mnoho příležitostí se setkat při různých akcích
pořádaných našimi hasiči, sportovci, D-klubem, „Zetoráky“ , Obecní hospodou nebo obecním úřadem - Tříkrálový koncert, tradiční plesy, maškarní
karneval pro děti, tradiční výstava, čarodějnice, vyčištění požární nádrže a
údržba Hasičškého domu, fotbalové zápasy, turnaj v malé kopané, Zetoriáda s ukončením prázdnin a letním kinem, rozsvícení vánočního stromečku
s mikulášskou nadílkou, zabíjačkovými pochoutkami a odesláním vánočních přání, zpívání koled, koncerty v místním kostele, … Všem pořadatelům a organizátorům patří velké poděkování za to, že pro ty ostatní vytváří
prostor pro setkání a příjemně strávené chvíle.
I nadále platí, že budeme rádi, 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 .
Na závěr mi dovolte popřát vám všem hodně zdraví, pohody a osobních i
pracovních úspěchů v roce 2017.
Eva Jiříčková

č.29, leden

Společenská rubrika
V prvním čtvrtletí se budou v naší
obci slavit jedny sedmdesátiny,
jedny pětasedmdesátiny, jedny
osmdesátiny, jedny čtyřiaosmdesátiny, troje devětaosmdesátiny a jedny jednadevadesátiny. Budeme všichni myslet na paní Jaroslavu Miškovou, pana Jiřího
Šoltyse, paní Helenu Náhůnkovou, paní Boženu Purmovou,
paní Zdeňku Klozovou, paní Annu Müllerovou, pana Josefa
Müllera a paní Marii Jůzovou a přát jim jenom to nejlepší!
Hodně zdraví Vám všem – milí oslavenci a oslavenkyně !
Oznamujeme, že dne 30.září 2016 zemřel pan
Václav Sedláček, ohnišťanský rodák z č.p. 58 .
Bylo mu 88 let.
Oznamujeme, že dne 22.listopadu 2016 zemřela paní
Jiřina Hlaváčková rozená Nízká z č.p. 61. Bylo jí 82 let.
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Je-li na Nový rok hezky,
budou pěkné žně.

Pranostiky

Na Nový rok déšť – o
velikonocích sníh.
Na Tři krále mnoho
hvězd – urodí se hodně
brambor.
Na svatého Marcela, zima leze do těla.
Podívejme se, co všechno by měl hospodář v zimních
měsících udělat. Například, v lednu vyvážet septiky a
chlévskou mrvu. Také se kopalo bahno z rybníků, sbíralo kamení a mýtilo bodláčí. Hnojila se réva vinná.
V zahradě se upravovala pařeniště a ořezávaly se živé
ploty.
V únoru se vyvážel popel, saze a vápno na jeteliště a
nebylo-li moc mokro, připravovalo se setí. V pařeništích
se začal sázet salát , okurky, sely se petržel a mrkev a
zakládaly se nové živé ploty. V březnu, kdy je sluníčko
už dostatečně vysoko, práce v zahradě a na poli byly
už v plném proudu. Za příznivého počasí se oralo a selo
jarní žito, oves, pšenice, řepy, mák i mrkev. V sadech se
odkrývaly na zimu přikryté stromky. V zahradách se
okopávala zelenina, plelo se a zalévalo, přesazovaly se
jahody, sázely se brambory, roubovaly se stromky.
A co nás čeká v tomto čtvrtletí?
Zima nám sice teprve ukáže svou sílu, ale – blíží se
jaro a převezme svou vládu dne 20. března. Všichni se
už moc těšíme …..
Za necelý týden poté si posuneme ručičky hodin o jednu
hodinu dopředu a tím nastane začátek letního času.
Stane se to 26. března ve 2 hodiny ráno!
L.Š.

Návrh rozpočtu obce Ohnišťany na rok 2017
Příjmy
1111

Daň z př.fyz.os.ze záv.činnosti a funkč.pož.

1112

Daň z říjmů fyz.osob ze samost.výděl.činnosti

15.000,00 Kč

1113

Daň z př.fyz.os. z kapitálových výnosů

75.000,00 Kč

1121

Daň z příjmů právnických osob

1211

Daň z přidané hodnoty

1337

Poplatek za komunální odpad

1341

Poplatek ze psů

1351

Odvod z loterií

1361

Správní poplatky

1511

Daň z nemovitostí

4112

Nein.přij.dotace ze SR v rámci SDV

1031

Pěstební činnost (les)

1012

Příjmy z pronájmu pozemků

1070

Rybářství - pronájem

3612

Příjmy z pronájmu byt. hospodářství

24.000,00 Kč

3613

Příjmy z pronájmu nebyt. hospodářství (hospoda)

28.000,00 Kč

3722

Sběr a svoz kom. odpadů (EKO-KOM)

25.000,00 Kč

6310

Příjmy z úroků + dividendy
Příjmy celkem :

670.000,00 Kč

730.000,00 Kč
1 400.000,00 Kč
145.000,00 Kč
4.500,00 Kč
15.000,00 Kč
1.000,00 Kč
650.000,00 Kč
59.000,00 Kč
500.000,00 Kč
80.000,00 Kč
2.000,00 Kč

4 428.500,00 Kč

1031

Pěstební činnost (les)

50.000,00 Kč

2212

Silnice

50.000,00 Kč

2321

Odvádění a čištění odp.vod

100.000,00 Kč

3111

Mateřská škola Ohnišťany

350.000,00 Kč

3113

Základní školy

3314

Knihovna

5.000,00 Kč
14.000,00 Kč

3319

Záležitosti kultury

3419

Tělovýchovná činnost

3612

Bytové hospodářství

3613

Nebytové hospodářství (hostinec)

3631

Veřejné osvětlení

3631

Veřejné osvětlení (obnova)

300.000,00 Kč

3632

Pohřebnictví

115.000,00 Kč

3635

Územní plán

40.000,00 Kč

3722

Sběr a svoz komunálního odpadu

370.000,00 Kč

3745

Péče o veřejnou zeleň

450.000,00 Kč

3745

Péče o veřejnou zeleň (náves)

838.901,00 Kč

5212

Rezervy

5512

Požární ochrana

100.000,00 Kč

6112

Zastupitelstva obcí

550.000,00 Kč

6171

Činnost místní správy

650.000,00 Kč

6171

Příspěvek – CIDLINA

5.500,00 Kč

6310

Výdaje z finančních operací

9.500,00 Kč

6402

Vratka volby 2016

Výdaje celkem:

Dáváte si novoroční předsevzetí? Dělá to
mnoho lidí a statisticky bylo zjištěno, že
nejčastěji si lidé na Nový rok ukládají,
že :
zhubnou
přestanou kouřit
začnou sportovat
budou zdravě jíst
začnou se učit cizí jazyky
budou pracovat tam, kde vydělají víc peněz
pokud žijí sami, najdou si partnera
začnou číst knihy
obnoví si šatník a vytřídí z něj vše, co neměli jeden rok na
sobě
příště si už žádná předsevzetí dávat nebudou
Zkušenost mého dlouhého života mi radí, že je hlavní věcí
udržet si zdraví a mít kolem sebe dobré ohleduplné lidi. To
přeje do Nového roku i vám všem
L.Š.

5.000,00 Kč

Výdaje: 2017

Projektová dokumentace

Novoroční předsevzetí

40.000,00 Kč
100.000,00 Kč
10.000,00 Kč
100.000,00 Kč
60.000,00 Kč

10.000,00 Kč

10.599.00 Kč
100.000,00 Kč
4 428.500,00 Kč

Milí spoluobčané.
Je po volbách. Před nimi jsem vás oslovil
a informoval vás, proč kandiduji do politiky. Dnes vám chci poděkovat za podporu a hlas, který jste mi dali. Děkuji vám
za vaši důvěru. Děkuji také za to, že jste k
volbám šli, což není v naší zemi samozřejmost. Díky vám hnutí Starostů a Východočechů obsadilo u nás v Ohnišťanech 1. místo! Celkem
57,14 procent! Super výsledek a velké poděkování všem.
Nedostal jsem se do Zastupitelstva kraje, protože by mě muselo
vykroužkovat 2 tis. lidí. Toto se nepodařilo. Přesto nejsem smutný ani zklamaný. Naopak. Získal jsem velikou zkušenost a vím,
jak probíhá předvolební klání, jednání, prezentace a jak mám
oslovit občany a lidi. Nevzdávám se a už nyní přemýšlím o možnosti ucházet se o váš hlas v parlamentních volbách v příštím
roce. Ujistil jsem se, jak je důležité, aby lidé v zemi viděli, že
není třeba se bát komunikovat s neslyšícím. Na předvolebních
mítincích jsem byl všemi slyšícími lidmi podporován a zodpovídal jsem jednu otázku za druhou. Měl jsem radost, když mi slyšící lidé říkali, držíme vám palce a netušili jsme, kolik problémů
mají lidé neslyšící.
V této chvíli probíhají povolební jednání o nové krajské vládní
koalici. Musíme být trpěliví a vyčkat na finální výsledek. Není to
jednoduché. Není to určitě podvod na voliče, jak říkají mnozí
politici i kandidáti některých stran. Je to vůle lidu, kteří rozdali
karty tak, jak je rozdali. Pokud by vše dopadlo dobře a byla by
vůle nově zvoleného vedení kraje, za sebe bych rád uvítal příležitost působit ve školské komisi Zastupitelstva kraje.
Milí spoluobčané. Chci být vidět i mezi vámi, chci se spolupodílet na rozvoji naší obce, byl bych rád, abyste za mnou viděli kus
dobré a poctivé práce. Už dnes věřím, že mi dáte důvěru a podpoříte mne v příštím roce v parlamentních volbách. Vím, že mohu
kandidovat i za naše sdružení v obci, za nás všechny. O svém
rozhodnutí a možnostech vás budu informovat v některém z příštích čísel. Přeji všem hodně zdraví.
Petr Vysuček

Uvidíte, zvykneme si na něj, jen až
bude umístěn všude, kde má být!
Jsem ráda, že se ho dočkala i naše
ves, protože ho má kolem Ohnišťan
už úplně každá obec!
K našemu znaku je potřeba mnoho co
říci! Každý znak má mít nějaký příběh. A tady je ten problém, náš znak
zatím žádný příběh nemá! Musíme
ho nejdřív vymyslet. Snad se nám to
časem podaří. Vždyť je starý sotva
pár dnů. Ohništkové asi žádný neměli
a nic takového po sobě nezanechali
není tu tedy tradice, na kterou bychom mohli navázat.
Dívám se na něj, září na mě naše
národní barvy a šlehají plameny,
příhodné pro název naší obce. Také
svatováclavská koruna, která je umístěna v horní části znaku, se mi zdá vhodná,
protože náš kostel je svatému Václavu zasvěcen. Mít vlastní znak je pro obec
velmi významná záležitost, berme to tak a vytvořme si k němu i svůj vlastní
osobní vztah...........!
L.Š.
Podle platné právní úpravy mohou obce a města disponovat vlastními obecními/
městskými symboly – znakem a vlajkou. Pokud obec nemá historický, řádně
udělený, či vydržený znak nebo vlajku, má právo požádat Předsedu Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR o udělení těchto symbolů.
Při vytváření nových symbolů je nutno dodržet pevně stanovené zásady heraldické a vexilologické disciplíny a respektovat těsný významový vztah symbolů
k lokalitě, kterou mají reprezentovat. Pro tvorbu znaku a vlajky naší obce nebyly k dispozici historické podklady, bylo tedy nutno využít alternativního postupu výběru vhodných znakových figur, vyjadřujících relevantní motivy z historie
a geografie obce nebo představujících tzv. mluvící znamení obce, vyjadřující
její název. Svoji roli hrají při tvorbě symbolů také barvy – využívá se šest základních barev – bílá a žlutá, symbolizující kovy – stříbro a zlato a dále čtyři
barvy – červená, modrá, zelená a černá.
Oficiální slovní vyjádření znaku naší obce zní takto – „ V modro-stříbrně zvýšeně šikmo děleném štítě nahoře knížecí čepice, dole červený oheň o třech plamenech vyrůstající z dolního okraje štítu“. Následující, snad srozumitelnější
popis vysvětlí použití jednotlivých figur. Dominantní figurální motiv ohně o
třech plamenech představuje mluvící znamení vyjadřující název obce, který se
v odborné literatuře interpretuje jako označení „osady Ohnišťanů“, tj. lidí bydlících u ohniště či spáleniště, přičemž v lidové tradici se tento název vykládá také
jako vyjádření místa, kde měl kdysi hořet oheň ve funkci orientačního bodu na
někdejší zemské stezce. Figura tzv. knížecí čepice připomíná sv.Václava, českého zemského patrona, jemuž je zasvěcen ohnišťanský kostel. Horní modré
pole znaku odkazuje na někdejší ohnišťanskou tvrz s vodním příkopem, na níž
sídlil vladycký rod píšící se z Ohnišťan, který se připomíná poprvé v r. 1318.
Tvar horního znakového pole připomíná radlici a charakterizuje tak rovněž
historicky zemědělskou povahu obce. Vlajka pak představuje proporčně modifikované opakování znaku.
Dekret o udělení obecních symbolů – znaku a vlajky naší obce převzali zástupci
obce starostka Eva Jiříčková a místostarosta Zdeněk Chalupa z rukou předsedy
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pana Jana Hamáčka dne 22.6.2016 v Sále
státních aktů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a dne 1.1.2017
je oficiálně představili vám všem.

Znak naší obce

Už potřetí se naše obec připojila k celorepublikové akci
Česko zpívá koledy. Ve středu 14.12.2016 se nás sešlo u rozsvíceného vánočního stromečku zhruba 55, abychom si společně zazpívali šest známých koled - Nesem vám noviny, Narodil
se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Veselé vánoční
hody, Pásli ovce valaši, a Vánoce, vánoce přicházejí. Díky
ozvučení, které pro nás připravil pan Tomáš Čáp jsme letos
měli vysílání Českého rozhlasu téměř v přímém přenosu. Jak
dokazují přiložené fotografie, zazpívat si přišly všechny generace a myslím, že jsme si to všichni užili. Na závěr jsme se
zahřáli připraveným punčem a pochutnali si na hořických trubičkách. Děkujeme všem, kdo si přišli zpříjemnit předvánoční
čas, a věřím, že hvězda, která na mapě republiky označuje
místa, kde se lidé sešli a společně si zazpívali, bude
v Ohnišťanech svítit v příštím roce.
Eva Jiříčková

Česko zpívá koledy

Eva Jiříčková

Akce v Obecní hospodě začátkem roku 2017
Ples TJ Ohnišťany

21.1.2017

Ples SDH Šaplava

4.2.2017

Ples SDH Ohnišťany
Výročka TJ Ohnišťany

25.2.2017
6.1.2017

Výročka SDH Ohnišťany 7.1.2017

Obecní úřad Ohnišťany a ZUŠ Nový
Bydžov Vás srdečně zvou na již tradiční

Tříkrálový koncert, který
konat v kostele sv. Václava v Ohnišťanech ve čtvrtek 5. 1. 2017 od 17 hodin.

se bude

Ti, kteří četli článek
Hasiči v minulém čísle
zpravodaje, si určitě vzpomínají, že jsem ho zakončoval informací o účastni D.
Snopka na blížícím se mistrovství ČR v disciplínách
TFA. Soutěže se zúčastnil a
ve své kategorii vybojoval 33. místo ze 47
závodníků. Na první účast v celostátním
kole, bez trénování, je to dobrý výsledek, ale pro příští rok má
vyšší cíle. Kdo by se chtěl dozvědět více, tak se může podívat
na http://www.tfa-czech.cz/.

Hasiči

V době, kdy se D. Snopko chystal na soutěž, se nás devět
hasičů a hasiček dalo dohromady a přihlásilo na „Běh vítězství“ v Hořicích. Jedná se o štafetový běh devítičlenných družstev o celkové délce cca 2,3km (od pomníku Mistra Jana Husa
u gymnázia k Věži samostatnosti), který má historii datovanou do roku 1937. Naší účastí jsme chtěli podpořit tuto akci,
aby nedošlo jako v minulých dvou letech k jejímu zrušení pro
nedostatek účastníků (musí být minimálně 4 družstva). Předpokládali jsme, že se běhu budou účastnit smíšené týmy výkonnostně podobné nám a bude se jednat spíše o zábavu než o
ostré závodění. Velký omyl! Už při hromadném srazu u startu
jsme vytušili, že náš výkon bude propadák. Při pohledu na
soupeře, kterých jsme spoustu znali a víme, že běhají za hasiče extraligu nebo jezdí na atletické (běžecké) soutěže, nám
bylo jasné, že my se účastníme a oni závodí. Od startovního
výstřelu se naše domněnky začaly potvrzovat. Náskok všech
týmů před námi se s každou předávkou kolíku zvyšoval i přes
to, že většina z nás do toho dala všechno a po svém úseku byla
krůček od omdlení. Tudíž výsledkem bylo krásné 7. místo. A
ačkoliv pro nás závod dopadl tak, jak dopadl, tak to všichni
brali s humorem a zkusili jsme jako tým také něco jiného, než
jen požární útok.
Závěrem bych chtěl oznámit všem členům našeho sboru, že
v sobotu 7.1.2017 od 18:30 v Obecní hospodě se koná hasičská
výroční schůze.
Z.Chalupa

Co nového ….….?
Vjedete-li od Ohnišťan do
Loučné Hory, v úžasu zůstanete stát hned na první křižovatce! Úplně tu do daleka
svítí upravený a nově opravený pomník Padlých.
I zeleň okolo něj je nově
vysázená a vypadá to jako
celek – moc hezky !
A jedete-li až do Smidar,
hned za první odbočkou
směrem k poště vás zarazí
– co to na tom břehu – pod
vrbami – je? Co to tam
rozkvétá? Ne, nerozkvétá –
to tam najednou vyrostla
sousta – snad stovky –
bílých zajímavých hub!
Ale, vždyť je 2. listopadu ! Hned jsem doma zalistovala
v atlasu a zjistila jsem , že je to houba – hnojník – čili hník –
obecný! Bedlovitá houba, jedlá a prý velmi chutná! Nikdy
jsem si nevšimla, že by tam někdy houby rostly, až letos a
v tomto pozdním ročním čase! Asi nám podzim poslal svůj poslední pozdrav !
Také jsem se dočetla v Blesku, že Vatikán vydal nová církevní
pravidla, podle kterých pozůstalí katolíků, kteří byli po pohřbu zpopelněni, nebudou smět popel svých zemřelých nechat
rozptýlit nebo si urnu ponechat doma.
Podle nového dokumentu není dovoleno rozptýlení popela do
vzduchu, na zemi nebo do vody, či uchovávat popel
v pamětních předmětech, na příklad ve špercích. Vatikán říká,
že mrtví nejsou majetkem rodiny, jsou to děti Boží – zdůvodňuje to tak vatikánský prefekt Bernard Müller.
Katolická církev po dva tisíce let nepovolovala jiný pohřeb než
do země. Teprve v roce 1963 umožnila kremace.
L.Š.

Zdravím všechny příznivce Ohnišťanské kopané, ale svoji zprávou je moc nepotěším. Začnu zápasem Neděliště-Ohnišťany, ve kterém jsme získali 3 body a
poprvé za nás nastoupil Martin Douda. Na první pohled bylo vidno, že s míčem to umí, ale s pohybem musí něco udělat.V každém případě je to velmi kvalitní hráč. O týden později k nám přijel tým Kosiček ,,B" a překvapivá prohra domácích 1 : 3.

Fotbal TJ Ohnišťany

Na konec září 24.9. mužstvo Ohnišťan odjelo do M. Lhoty a opět prohra, tentokrát 2 : 0. Na tomto hřišti se
těžko získávají body, a když je proti i sudí, tak se to podaří málokdy. Ze tří zápasů jen jedna výhra je málo. Další zápas se odehrál v Roudnici, která postavila několik borců z ,,A" týmu, ale nebylo ji to nic platné. Našim to po delší době docela sedlo a přivezli si 3 body. Zaslouženě. Další utkání bude ve znamení derby. Přijede Starý Bydžov, který posílil o hráče z
N.B ,,C", a proto také hrají o přední místa v tabulce. Ale naši odehráli jeden z lepších zápasů, a tak si připisují další 3 body.
Následuje utkání na Lokomotivě HK, za kterou hrají postarší hráči, kteří umí kopnout do míče a když to proloží několika mladšími a Ohnišťanům to nesedne, tak je to zlé. Proto prohra 3 : 1 nepřekvapí. O týden později přijely slabé Lovčice a odjely s porážkou 3 : 1, ale někteří hráči neudrželi nervy na uzdě a nechali se zbytečně vyloučit a mužstvo oslabili ještě víc. Navíc
před těžkým zápasem s týmem Prasku. Vědělo se, že Prasek hraje tvrdě, ale u některých zákroků se dalo říci, že byly za hranicí regulérnosti. I přes snahu a perfektní výkon Bimbouše v brance se zaslouženě prohrálo. Týden nato k nám přijel vedoucí
celek, tým Lhoty p.Libčany a potvrdil výhrou svoje postavení. Na poslední zápas přijely Nepolisy, a po nepěkné hře obou týmů
jsme získali tři body. Tento zápas se předehrával. Po náročné sezoně si hráči udělali rozloučení se sezonou v obecní hospůdce.
Prý se to líbilo a povedlo.Také se již zná začátek přípravy na novou sezonu, a to 11.1.2017 od 18.00 v hale v NB. To bylo krátce
ze sportu.
Trochu z kultury: Jako poděkování za pomoc při ,,TRAKTORIÁDĚ" uspořádali její členové pro všechny, kteří pomáhali, velké
pohoštění na hasičárně. Co se týče jídla, pití, humoru, tak všeho bylo dostatek. Velké díky organizátorům této akce.
Rozsvícení Vánočního stromečku se uskutečnilo 26.11.2016. Akce začala již v15.00 hodin, a to prodejem masopustních výrobků a kdo měl zájem, mohl si dát i polévku, guláš, či jitrnici. Hlavní program začal v 16.00 předříkáváním Vánočních koled malými dětmi, které za to dostaly odměnu Adventní kalendář , balíček mlsů a potlesk od rodičů. Během akce se prodávalo občerstvení, pivo, svařené víno a medovina i nealko. Sešlo se hodně lidí. Výtěžek z této akce se jako sponzorský dar věnuje mateřské školce.
Asi poslední akcí v roce 2016 bylo pondělí 5.12.2016, a to chodil po obci MIKULÁŠ a ČERTI. Co vím,všechny děti byly hodné,
protože čerti nikoho neodnesli. Pokud jsem na něco zapomněl, doplním příště.
Ladislav Hlavatý

Začátkem nového školního roku jsme zaznamenali v mateřské škole více změn, než obvykle.
Jednak nám nastoupilo 12 nových dětí, což bylo víc, jak polovina z celkového počtu zapsaných dětí
ve školce. Patřily mezi ně většinou děti ve věku od 2,5 až 3,5 let.
S tímto věkem jsme si potřebovali poradit. Zpočátku nám pomáhala školnice paní Vraštilová Kateřina z Ohnišťan. Té se naskytla
jiná pracovní příležitost odpovídající jejímu vzdělání a od 1. listopadu nastoupila do jiného zaměstnání. Za její svědomitou práci a
vřelý vztah k dětem děkujeme a přejeme jí, ať je v novém zaměstnání spokojená.
Na její pozici byla přijata paní Končická Lenka z Ohnišťan, která nám již
v minulosti ve školce vypomáhala v kuchyni i s úklidem. K dětem byla přijata paní
Mlejnková Gabriela z Ohnišťan, která je nyní ve školce na pozici chůvy, tzn., že její
činnost je směřována převážně k nejmenším dětem. Paní Mlejnková v této době
absolvuje kurz pro chůvy na Zdravotní škole v Hradci Králové. Poslední personální
změna byl nástup nové vyučené kuchařky paní Urbanové Pavlíny ze Sloupna. Bylo
to pro naši malou mateřskou školičku hodně změn najednou, přesto jsme se všechny
snažily o zachování plynulého chodu mateřské školy. S dětmi jsme si začaly užívat adventní čas ve chvíli, kdy k nám přijeli do školky hasiči p. Novotný Petr a p. Chalupa Tomáš a pomohli nám zavěsit světýlka na náš velký smrk u mateřské školy. Společně s dětmi tam zavěsili i ozdobičky. Pro
děti to byl velký zážitek, neboť si mohly i vyzkoušet hasičské helmy. Ve školce nás ještě čeká „Posezení u vánočního stromku s důchodci,
s bývalými předškoláky a s rodiči“. S dětmi jsme pro ně připravily
krátké vystoupení a „možná přijde i Mikuláš s dárečky“. Na pohádku si vyjedeme do Mateřské školy Beruška v Chlumci nad Cidl.
mikrobusem s panem Striou z Hořic. Pokud máte zájem se o naší
Mateřské škole v Ohnišťanech více dozvědět,
zveme Vás na www.ohnistany.cz.

Mateřská škola

Děti i kolektiv mateřské školy Vám přeje
krásný adventní čas, příjemné prožití svátků vánočních a hlavně hodně zdraví
v Novém roce 2017.
Tučková Ilona řed.školy.

Den otevřených dveří!

Na tento den, který se konal dne 11. listopadu 2016 jsem se opravdu těšila a
nebyla jsem ani trochu zklamaná! Dorazila jsem do školky v 9,30 hodin a tam
už život plynul naplno! Dětičky si hrály, zpívaly a tancovaly jako o
život, vše bylo naprosto přirozené – vůbec jsem jim tam nevadila.
Tentokrát jsem se tam nesešla s Mařenkou Kmínkovou, ta už mě
předběhla! Ale, zrovna – poprvé – přivedli své dítě rodiče
z Tereziných Darů. Byli plni úzkosti, jak se asi jejich chlapeček zařadí mezi ostatní, ale proběhlo to klidně,
jako by tam byl už odjakživa.

A pak byla svačinka, kterou naprosto
s přehledem organizovala Markétka, která tam už patří ke „zkušených mazákům“.
Krajíček chleba s vaječnou omeletkou,
rajčetem a paprikou byl za chviličku snědený. Obcházela jsem prostory, které jako
vždy zářily čistotou. Stranou tam ležela
fotoalba a kroniky školky – nejraději bych
zasedla a dala se do jejich čtení! Vše bylo přehledně a pečlivě uspořádané! V nich je celá
historie mateřské školy, to jsou nedocenitelné dokumenty pro budoucí, ale i současné návštěvníky!
Nad tím vším vládne tandem dvou výborných pedagogů. Paní učitelka Štanclová a paní ředitelka Tučková. Jsou to ženy ve své profesi zkušené a je to vidět na celkovém běhu školky.
V kuchyni pracuje paní kuchařka Urbanová, funkci
chůvy zastává paní Mlejnková a o celkový běžný provoz
pečuje paní Končická. Do nedávna se tam po několik
let o dětičky starala také paní Vraštilová. Určitě je
třeba jim všem poděkovat za to, že našim dětem vytvářejí toto skvělé bezpečné zázemí!
Dočetla jsem se, že paní ředitelka Tučková nastoupila
do Ohnišťan v roce 1986. Takže, právě odevzdala
Ohnišťanům 30 let své práce a vlastně svého života.
Dovolím si za všechny jí poděkovat , popřát hodně sil do
další práce a předat jí aspoň takto kytičku!
L.Š.

Už několik týdnů se objevovalo na různých místech pozvání na 10. vánoční výstavu, kterou
pořádal D-klub. Jak lehce se to řekne a napíše – ale málokdo si umí představit, co to obnáší
práce! Kolik je to měsíců, dnů a hodin příprav pro tým lidí, který se tím zabýval! Než jen se vymyslí koncept na
takovou akci a pak ta realizace – ne, to se nedá ani domyslet! Vše se ve finále nachystá – načančá tak, aby to
bylo přesně na svém místě! Potom to vypukne! Sálem proběhne několik set lidí, vše prohlédnou, odloží nebo
nakoupí a když to celé skončí, na sále sedí uběhané aktérky toho všeho, masírují si unavené oteklé nohy a
mají pocit, že už nemají ani sílu to vše uklidit a odejít domů. Ale, v jejich pocitech je mnoho radosti, že to opět
dokázaly a to už podesáté!

Desítka – to je výročí

Dámy, opět to bylo báječné, skvělé a zase svým způsobem unikátní! Není pravda, že je to pořád stejné – vždy se tam najde něco co překvapí, co je tam nové
a co tam ještě nebylo! Chodím tam pokaždé, vždy obejdu několikrát vše dokola, vypiji punč, který
nikde není tak dobrý, jako tam u vás,
prohlédnu cukrářské výrobky našich dam
a různé prodávané věcičky, které si taky
koupím, protože bez nich by vánoce nebyly vánocemi !
A právě bez těchto výstav by Ohnišťany
nebyly tak populární, známé a hojně navštěvované, jako jsou!
Zkusme pár čísel ať to vidíme i z té
stránky pro obec propagační!
Kolik bylo návštěvníků na těchto deseti výstavách – to lze celkem

přesně spočítat díky odevzdaným knoflíkům!
A paní Syřišťová to už spočítala! Těchto deset výstavních dnů navštívilo 4.410 hostů! To znamená, že průměr jedné výstavy je 441 návštěvník! A
jděme ještě dál – to znamená, že by tam museli přijít úplně všichni lidé z Ohnišťan včetně nemluvňat a k tomu ještě jednou jedna jejich třetina!
Protože však víme, že tam nebyli všichni Ohnišťáci, tak jsou to lidé, kteří sem – do naší obce – přijeli jenom kvůli těmto výstavám!
Dámy, patří vám nejen velký a upřímný obdiv, ale hlavně dík za vaši obětavou práci! A prosím, pokračujte v ní, vždyť jen tak se udrží v naší obci
společenský a kulturní život ……..! Zatím se neobjevilo něco víc přitažlivějšího!! L.Š.
P.S. Mám vyřídit poděkování všem, kdo se jakkoliv podílel na přípravě této výstavy a na její
realizaci! Paní Syřišťová je zdravotně indisponovaná a proto děkuje za pomoc alespoň touto
cestou!

Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista. S Vánoci souvisí
doba adventní, která jim předchází a slouží jako příprava na slavnost.
U nás v Ohnišťanech zahajujeme Advent rozsvícením stromečku
spojeným se zabíjačkovými hody.
V okolních obcích zahajují Advent zpíváním koled nebo recitováním
básniček. Již v loňském roce jsme program na rozsvícení stromečku
pojali trochu netradičně, tak ani letos tomu nebylo jinak. Texty na
minulý stromeček nám napsala paní Štraufová a na nás byl zbytek. Letos jsem požádala naši mládež, zda by si chtěla nějaký příběh vymyslet. Dočkala jsem se kladné odpovědi a zanedlouho byl námět na stole. Pravdou je, že celé to připravit dá spoustu času a
práce, ale když vidíte nadšení těch „dětí“, tak Vás to opravdu baví. Dále jsem zastánce
toho, dát těm mladým šanci a zapojit je do dění v obci.
Letošní námět byl pozvat všechny Ježíškovi kamarády, kteří nosí dárky dětem
v různých zemích světa. Tudíž jste mohli vidět Santu Clause a jeho sobíky, Dědu
Mráze s berlou mrazilkou, který obdivoval náš krásný stromeček, oni prý v Rusku
takový nemají…, dále tanečnici až z Brazílie, která přišla místo Papa Noela, chudák
netušila, že u nás už je zima, tak přišla jen v plavkách, nenápadný zelený skřítek
s velkýma ušima naděloval dárečky pod stromeček, a jako zástupce našich tradičních Vánoc přišla Marie a Josef s malým Ježíškem, kteří nám na chvilku obživli
z našeho betléma. Celou událostí nás velmi krásně provázela půvabná pomocnice
Santy - Barča, za což jí patří
velké DÍK. V neposlední
řadě byl zavolán Mikuláš,
Anděl a čerti, z kterých šel
strach. Děti byly obdarovány dobrůtkami, které připravil obecní úřad, také si
mohly napsat svá přání na
balónky štěstí, které byly
jednotně vypuštěny. Stejně
by mě zajímalo, kam ta
přáníčka všech těch dětí
dolétla? Snad si
každý
z návštěvníků našel to svoje, ať to byl punč, jitrnice,
balónky nebo vystoupení
„dětí“
s příchodem Mikuláše s pomocníky a naladil se na Vánoční atmosféru.
Chtěla bych ještě jednou Všem místním i nemístním, kteří se podíleli na této akci
velmi poděkovat, bez Vás by to FAKT nešlo, takže Báro, Martine K., Mileno, Míšo,
Honzo, Domčo, Lukáši, Tome, Martine P., Ájo, Adame, Pavle a Vendo – DÍÍÍÍÍÍÍÍKY.
Přeji Všem krásné prožití Vánoc , hlavně klid a pohodu a nezapomeňte se usmívat,
vše jde pak lépe.
Lenka Čápová

Rozsvícení vánočního stromku

V letošním roce se konal již tradiční 4. ročník slavnostního rozsvícení stromečku v Ohnišťanech, který je spojen se zabíjačkovými hody.
Samotná „zabíjačka“ začala v pátek 25. 11. v ranních hodinách,
kdy se samozřejmě muselo zatopit pod kotlem (brutarem), připravit vály, namočit buchty, oloupat cibuli atd. Tím začal celodenní shon, který skončil ve večerních hodinách. Během dne
muselo dojít k ochutnávce ovaru, který jsme museli zapít vynikající domácí lihovinou, což k zabíjačce jednoznačně patří. Bylo zašpejlováno cca
240 ks jitrnic , naplněno 20 kg tlačenek, upečen prejt a kroupy a uvařen guláš.
V sobotu 26. 11. v 15 hod. začala akce prodejem zabíjačkových výrobků, kde se
kvůli velkému zájmu tvořily i fronty , což nás drobek zaskočilo, ale pro informaci, počet produktů byl
obdobný jako v letech minulých. Kdo si chtěl posedět se svými známými, měl možnost, bylo připraveno
posezení s možností zakoupení něčeho dobrého k pití. K dispozici byl i výborný gulášek.
Celý výtěžek z této akce je, jako každý rok, věnován místní MŠ. Děkuji tímto všem, kteří se podíleli na přípravách a organizaci celé akce, neméně těm, kteří se přišli podívat a zakoupit jednotlivé produkty a tím podpořili původní myšlenku. Avšak pomáhat bychom si měli nejen o Vánocích.
Organizace takovéto akce není zcela jednoduchá, jak může na první pohled vypadat. Vzhledem k tomu, že
nikdy nevíte, o co bude jaký rok zájem, nelze zcela odhadnout množství nabízených produktů. Ale i z chyb
se člověk učí……, každý má možnost zkusit si to sám.
Součástí byl i kulturní program uskutečněný místní mládeží, který se dle mého názoru vydařil a všem přítomným líbil. Jsem hlavně rád, že se do takovýchto akcí začíná zapojovat i naše mládež, což je určitě dobře.
Jinak všem přeji krásné a klidné Vánoce, zaslouženou pohodu se svými blízkými a mnoho štěstí a hlavně
zdraví do toho
roku nového.
Martin Jeřábek

Zabíjačka

Významné dny
Připomeňme si významné dny
v 1.čtvrtletí roku 2017:
Den 27. leden je Dnem památky holocaustu. Je to „černý“ den minulého století. Jen těžko se dá vymazat z mysli lidí
– zvlášť nás – kteří jsme ho prožili. Byl
to projev té největší nenávisti Němců
k Čechům – hlavně semitského původu. Ač naše obec měla osm válečných
oběti, nebylo to z této fáze 2. světové
války. Ale, už vedlejší obec Chomutice
tyto tragické události postihly a pět jejich obyvatel násilně zemřelo!
Byla to nesmírně krutá hrozná doba,
která se nikdy nesmí opakovat! Pomyslete, že mezi těmito pěti popravenými
bylo i čtyřleté děvčátko!
Celý tragický závěr života rodiny Schwarzkopfových byl několikrát písemně
zpracován,
na příklad v projektu
„Zmizelí sousedé“, kterého se zúčastnili
i studenti Gymnázia a SOŠ v Hořicích.
Další významné datum tohoto čtvrtletí,
ale podstatně radostnější, je 8.březen –
Mezinárodní den žen. Ač je to svátek
starší o 8 let než jedno století, slaví se
stále! Ale, i tento svátek v posledním
čtvrtstoletí byl poněkud odsunut a deklasován, nyní ale opět prodělává svou
renezanci. Se vstupem do Evropské
unie se ženy dostávají do stále vyšších
funkcí pracovních, politických i sociálních.
Naše společnost si uvědomuje, že ženy
jsou - prý – „lepší polovinou lidstva“.
Je třeba se k nim chovat nejen při jejich
svátku s láskou, respektem a ohledem a
květiny jim nosit po celý rok a ne jen na
MDŽ.
Až budeme třetí neděli v červnu slavit
svátek Mužů, budeme vypočítávat zase
jejich - mužské - přednosti!
Den učitelů – 28.březen .
Doba, kdy učitel byl v obci nejvzdělanější, ale také nejchudší, je už pryč!
Dnes se postavení učitele velmi mění,
vrací se mu společenská vážnost. Také
se mu mění platové podmínky – alespoň
se o tom píše – které byly neuvěřitelně
nízké!
Ale, mění se i žáčci – práce učitelů je
stále těžší. Děti neposlouchají, zlobí a
jejich rodiče učitelům mnohdy málo
pomáhají své děti ukáznit, nespolupracují s učiteli a nedokáží být v postoji
učitel – žák dostatečně objektivní.
Snad i toto se postupně změní a děti
jednou pochopí, že učitel s nimi pracuje
proto, aby je postavil do života na
správné místo! Že jim předává všechny
své zkušenosti, znalosti a vědomosti,
aby jim pomohl pochopit celou filozofii života!
Vše v duchu učení Jana Amose Komenského !
L.Š.

Letos jsem přemýšlela, jestli naší obec opět navštíví pekelníci a budou děti strašit tím,
že si je odnesou do pekla. My je tady totiž ani moc nepotřebujeme, protože tu máme
samé hodné děti. Dozvěděla jsem se, že Lucifer prý zavedl v pekle novinku a chodí kontrolovat i "dospěláky".Tak se prosím všichni rozhlédněte kolem sebe, jestli Vám někdo nechybí :-)

Čerti v Ohnišťanech

Podařilo se pekelníky tajně zdokumentovat. Můžete se sami přesvědčit, že skutečně ten pytel využívají, opravdu nelžu.
Čertům také vypadly z pytle fotky, myslím, že jsou z 90 let. Jsou tam vyfoceni jejich pomocníci, které tady zapomněli, neznáte je ? No, už je to pár let, ale kdyby náhodou :-)
Mikuláši, Anděli, čerti a čertice, tak zase za ROK !
Lenka Čápová

Nedávno jsem četla článek známého českého psychotronika a vizionáře Stanislava Brázdy a
trochu mě zamrazilo. Doslovně, i když v trochu jiných souvislostech, píše : „ Čechů ubývá,
nechtějí mít děti a mladí se vystěhovávají z republiky. Podle mé vize, která se shoduje i
s jinými prognózami, by mohla mít republika v roce 2100 jen sedm milionů obyvatel, z toho Čechů pouze pět milionů a zbytek
budou muslimové, Ukrajinci, Číňané a Afričané. Byl bych velice rád, kdyby tyto vize byly inspirační pro zásadní změnu. Obrátit je k příznivému vývoji vyžaduje silné jedince!“

Prognóza ….!

To je velmi deprimující prognóza, ale snad my v Ohnišťanech se jí nemusíme bát! Naopak, myslím, že naše populační generace si už tuto skutečnost uvědomila a dělá co může! Vždyť v posledních třech letech se tu narodilo 15 dětí! To je pomalu celá
třída školky. Nebo fotbalový tým s masérem, trenérem, hlavním a pomezním rozhodčím. Tento počet je skutečnost víc než
radostná a určitě to tím neskončilo a tento boom bude
pokračovat! Naše obec udělá pro mladé rodiny všechno,
aby se jim dobře dařilo a žilo!
A náš Zpravodaj? Třeba ani nebude zveřejňovat žádné
články a všech svých osm stránek potiskne pouze samými čápy! Už se na to moc těším! L.Š.

Upozorňujeme, že uzávěrka příštího čísla bude 15. března 2017
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