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Jak se v Ohnišťanech slaví výročí 

Božena Blažková 

Obec Ohnišťany leží na trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov. Patří do Mikroregionu Novobydžovsko. Se svými 315 obyvateli 
patří na Hradecku mezi menší obce s dobrou infrastrukturou. Je zde totiž znovu otevřená hospoda a fungující knihovna :-) . 
Koncem dubna dostala naše knihovna a Knihovna města Hradce Králové stejnou pozvánku jako obyvatelé obce. 
            Dne 8. května se koná vzpomínková oslava k 65. výročí ukončení 2. světové války. Přijďte, prosím, ve 13 hodin k lípě 

Svobody. Společně odejdeme k pomníku padlých, kde vzpomeneme obětí této války. Odtud se přemístíme do sálu Obecní 

hospody, kde bude zahájena výstava k 90. výročí založení místní knihovny. Zde si budete také moci zakoupit knihy, které 

pro vás připravila prodejna knih z Nového Bydžova. Od 17 hodin bude na místním hřišti sehráno fotbalové utkání. Večer se 

bude v sále hrát k tanci i k poslechu. 
            Z výše uvedených informací, které jsem čerpala z oné pozvánky, je zřejmé, že organizátoři – Obecní úřad, Sbor 
dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota Sokol a Svaz důchodců – připravili pro občany opravdu pestrý a zajímavý program. 
Před vzpomínkovou oslavou jsem měla ještě chvíli času, a tak jsem se prošla obcí. Zaujalo mne velmi dobře vybavené dětské 
hřiště, dále pak podrobné popisky na všech zajímavých místech obce a uklizené veřejné prostory. 
            Mravenčí práci s podrobným zmapováním historie knihovny, která byla založena 13. května 1920 využili organizátoři 
nejen při přípravě výstavy, ale i v mimořádném květnovém vydání Ohnišťanského zpravodaje. Webové stránky obce se v 
současné době předělávají, a tak snad v dohledné době bude mít i místní knihovna svoji internetovou prezentaci. 
            Knihovna se během své devadesátileté historie několikrát stěhovala a také měnila svůj název. Na počátku stály fondy 
místní Hospodářsko-čtenářské besedy, Sboru dobrovolných hasičů a několik soukromých knihoven. Změny názvu knihovny 
dokladují vlastnická razítka a ukázky knih s jednotlivými razítky byly na výstavě také k vidění: 
rok 1898 – Hospodářsko-čtenářská beseda, 
rok 1902 – Veřejná obecní knihovna, 
rok 1920 – Obecní knihovna, 
rok 1948 – Okresní osvětový ústav v Novém Bydžově, 
rok 1952 – Osvětová beseda a Újezdní osvětová beseda, 
rok 1960 – Místní lidová knihovna, 
rok 2002 – Obecní knihovna Ohnišťany. 
            Jednotlivé panely byly zaměřeny na jednotlivá období historie knihovny. Vždy zde bylo uvedeno místo umístění a jméno 
knihovníka. Oboje bylo většinou doplněno i fotografií a krátkým textem. Prvním knihovníkem byl učitel František Neuman, 
kterého po jeho přeložení v roce 1940 nahradil řídící učitel Jaroslav Nechvátal, následovala paní učitelka Jandourková, kterou 
vystřídala paní učitelka Milena Michálková. Od roku 1960 se dvacet let o knihovnu starala paní Kvasničková, která byla 
oceněna diplomem v rámci soutěže Budujeme vzornou lidovou knihovnu. V roce 1961 byla knihovna přemístěna do 1. patra 
místní školy, kde se již nevyučovalo. Manželé Buckovi se o knihovnu starali dalších 20 let. 
            Od roku 2002 je v Ohnišťanech knihovnicí paní Ivana Syřišťová. Za jejího vedení se knihovna přestěhovala z bývalé 
školy do přízemí budovy obecního úřadu. Místnost je vybavená internetem a slouží zároveň jako klubovna. Několikrát do roka 
sem na návštěvu a besedu chodí děti ze zdejší mateřské školy. Výměnný fond zajišťuje 4x ročně knihovna ve Smidarech. 
            Výstavu doprovázely různá vydání klasické literatury a staré pohledy Ohnišťan. K vidění byla i část vybavení původní 
školy s vtipným popiskem: „V těchto lavicích začínali číst naši čtenáři“. Výstavu zhlédlo celkem 123 návštěvníků. Místo 
návštěvní knihy používají v Ohnišťanech knoflíky – každý příchozí obdrží od pořadatelů knoflík, který vhodí do džbánku. Po 
závěrečném spočítání knoflíků je hned jasno, jaká byla návštěvnost :-) . 
            Společně s Katkou Hubertovou z KMHK děkujeme za pozvání a za příjemně strávené odpoledne v Ohnišťanech. 
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