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Sliby se mají plnit …..
Jak snadno se slibuje a pak nejde ten slib splnit ani kdyby se dělalo co chtělo!
Když toto píši, myslím na zcela konkrétní slib, který jsem dala a nikdy nebyl a
ani nemohl být splněn. Jak můžete na někom požadovat, aby něco udělal, když je už
víc než tři roky mrtvý?
Ano, kdysi jsme si dali slib s Václavem Nízkým – velkým ohnišťanským patriotem, že spolu půjdeme vsí – dům od domu – a o těch nejstarších domech si popovídáme! A Vašík říkal, že sebou vezmeme Václava Kubištu z Darů, že jeho to taky
všechno moc zajímá a že si vše o těch domech sepíšeme – třeba to někoho bude
zajímat! Tato úmluva vznikla, když jsem jednou obcházela jeho rodný dům. Začali
jsme se o tom bavit a byl to právě on, kdo mi vyprávěl o tom, jak měl v úmyslu nechat tuto – vlastně už stavební památku - zapsat oficiálně mezi stavební památky a
jak rychle od tohoto nápadu odešel. Když mi podmínky památkářů vylíčil, pochopila
jsem to i já.
Ale to nezměnilo nic na tom, že jsme si tuto okružní cestu po vsi naplánovali! Můj
manžel, který byl u toho, řekl – fajn, a pak skončíte u nás – já zatím připravím nějakou dobrou „sváču“ a vše to sepíšete!
Několikrát jsme to odložili – jednou nemohl první, pak zase druhý nebo třetí. Přitom
jsme to doopravdy chtěli udělat !!
Pak přišel 6.únor 2014 a to byla „konečná“ tohoto plánu! S panem Kubištou jsem
se sešla, ale jen proto, abychom doprovodili Vašíka na jeho poslední cestě!
Vašíku, já na to ale nezapomněla! Udělám to teď i za tebe! Vím, žes toho věděl víc
než já, ale už mi to neřekneš! Jest-li na něco zapomenu pak se ti moc omlouvám!
Vím, žes měl o tomto povídání zcela určitou představu – ale, věř, že když dva dělají
totéž – není to nikdy totéž ……!
A tak se sama vydávám na cestu po naší vsi! Nebudu si tentokrát všímat těch krásných nově postavených domů, ani těch opravených a upravených. Zajímají mě domy
jiné – z úplně jiných časů. Stavěly se v 16. a 17. století až do století devatenáctého.
Zdůrazňuji, že nejsem architekt a asi nebudu používat správné odborné termíny. Ty
domy byly všechny stejné – v čelní části byla velká světnice se dvěma okny. Domovní vchod vedl do chodby, odtud do přední světnice, na druhé straně byla malá
světnička pro výměnkáře a komora. Celek byl postaven z dřevěných trámů a bylo
několik způsobů jejich spojení v rozích.
Buď přesahem trámů s prostorem mezi nimi a ten byl vyplněn upravenou hlínou.
Nebo kladením trámů s vazbou rohovou. Domy měly většinou podstávku
z kamene. Tento stavební styl bych – zcela neodborně - pojmenovala severovýchodním českým venkovským klasicismem. Ani byste nevěřili kolik tady takových domků je, ale jsou různě upravené. Těch skutečně v původní podobě je už jen
několik.

Ze všech domů tohoto typu je asi nejstarší dům číslo popisné 17.

Má také nejzajímavější
historii. Jeho vlastníkem byl v roce 1653
Jakub Vaněk,
Kdysi měl tento dům
číslo popisné 1 a patřil
ke statku Šťovíčkovskému. Už několikrát
jsem psala, že v roce
1713 ho vlastnil Kaska, který byl kočím
správce komorního
panství Smrkovice.
Kdysi vezl pana správce do Vídně k soudu, kde se měl odpovídat z nesprávného
hospodaření – na příklad s tvrzí ve Smrkovicích. Kaska tam na svého pána čekal
několik dnů, ale
ten už se nevrátil
a byl odsouzen.
Tak odjel domů i
s nákladem majetku pana správce v kočáře. Vše
si nechal, tak mu
to jeho pán řekl,
než
odešel
k soudu. Nabyté
peníze investoval
a koupil část statku Šťovíčkovského, to je nynější
číslo popisné 17.
V roce 1788 byl
majitelem Jiří Vodička. V roce
1869 to byli Noskovi a po nich tam přišel už rod Rychterových, Podaných a Kánských. Ti si postavili asi před 30 lety dům nový, ale asi proto, že ctí hodnotu tohoto
starého domu, ho nezbourali a nechávají ho „dožít“.

Dalším domem je číslo popisné 61 .

Jak byl celkově dům starý to nevím. Ale, v roce 1788 byl jeho majitelem Josef Šťastný. Čili, dnes je mu více než
230 let. V roce 1881 byl také mezi shořelými domy ze skupiny domů ve středu obce.
Byl ale uveden opět do provozu. Už v roce 1869 byl v majetku rodiny Brzákových. Brzákových syn František, narozený v roce 1868 však se nestal hospodářem,
ale vyučil se sládkem a odešel z domova. Celý grunt převzala Brzákova dcera Anna
a provdala se za Františka Nízkého z Veselské Lhoty. Ten však musel v roce 1914
narukovat do 1. světové války, kde prožil celé čtyři roky a vrátil se se zcela podlomeným zdravím. V roce 1922 zemřel a hospodářství převzal syn Rudolf. To byl otec
Jiřiny provdané Hlaváčkové a Václava. Později Vašík postavil na dvoře – v místě,
kde stával dříve chlév, nový dům. Ten původní se tam však krčí dál a myslím, že ho
nikdy nikdo neměl odvahu odklidit.

Hned vedle stojí další dům – číslo popisné 62
Tento dům přímo
svítí výbornou
formou, je velmi
dobře udržován.
Svým stářím je
asi na tom stejně,
jako dům Nízkých.
V roce 1788 –
při tehdejším sčítání lidu – byl
jeho majitelem
Jan Horák – nevím, zda to byl
onen učitel.
Při dalším sčítání
v roce 1869 –
tedy po 80 letech
– majitele neznáme, ale bydlelo tam mnoho lidí. Mezi nimi i Křepelovi
z Tereziných Darů. Právě jejich pětiletý syn byl původcem velkého požáru v roce
1881 , kdy shořel vlastně celý střed obce.
Byl to asi nejsilnější impuls, aby se lidé zorganizovali do hasičského sboru a aby
organizovaně čelili tak nebezpečí požárů či jiných přírodních katastrof . Což bylo
splněno a v roce 1883 byl sbor hasičů založen.
V roce 1897 byli
majiteli
tohoto
domku Kotlářovi a
později Sajfrtovi .
Po nich přešel do
majetku Horákových.
Současnými majiteli jsou Dana a
Pavel Malíkovi.
V domku však trvale nikdo nebydlí
i když je obyvatelný.

Dům číslo popisné 59
Na tomto domku je opravdu znát, že je hodně starý! Sotva se – chudák – „drží na
nohách“!
Jeho současnou majitelkou
je Dana Matyášová. Ta ho
koupila od paní Muchové.
Paní Muchová ho koupila od
Jarušky Lochmanové rozené
Prokešová, která ho
zdědila po své matce Marii
Prokešové rozené Müllerové. Ti ho koupili před mnoha a mnoha lety od Aloise
Erbena a jemu ho prodal
Kvasnička.
V roce 1869 ho vlastnila rodina Malichova a před nimi
to byl Jan Kofránek.
I přes velice nepříznivý stav
domku v něm někdo bydlí.

Domek číslo popisné 95

Také tento dům už nemá původní podobu i když byla snaha ji
zachovat.
Nejvíc asi ztratil po vyhoření
roku 1919.
Vždy sloužil jako dům výměnkářský a jeho poslední obyvatelkou byla paní Růžena Bydžovská rozená Horáková.
Posloužil však mnoha lidem,
kteří si ho pronajímali, aby měli
kde žít.
Na příklad tam bydlel krejčí
pan Richard Nováček , paní
poštmistrová Řezníčková rozená Janderová, paní učitelka Pospíšilová provdaná Jůzová.
Také tam bydlel pan Melichárek. Mě nejvíc zajímá pan učitel Cibulka, který později
odešel na školu do Šaplavy. Když ale žil tady, tak se velmi zajímal o historii
Ohnišťan. To s ním mám společné a lituji, že jsme se spolu minuli v čase.

Dům číslo popisné 36
V roce 1788 byl
vlastníkem Jan
Horák – učitel.
Škola zda byla už
zřízena, ale nebyla školní budova
a tak učitel Horák
učil děti doma
v tomto domku.
To je ta vzácnost
tohoto domku a
proto o něm píši
i když čelo domu
je už stavebně
upraveno pozdějším majitelem –
je v něm zasazeno nové okno a
venkovní zeď je
omítnutá.
Za ta více než dvě století v něm bydlelo a vlastnilo ho mnoho lidí – Zvoníčkovi,
Bejrovi a Jirákovi. Pan Jirák ovdověl a zůstala mu dcera Emilie. Později se oženil,
rovněž s vdovou – Slavíkovou ze Smidar. Ta měla dva syny Josefa a Františka. Josef
padl v 1.světové válce a starší – František převzal domek
a pracoval pro ČSD. Oženil se s dcerou Suchardových. Mladí Slavíkovi měli dvě
děti – dceru Zdeňku později provdanou
Havlíkovou a syna Františka. Ten, jako velmi mladý člověk, ve 2.světové válce, zmizel zcela beze stopy ve Slovenském národním povstání. Nikdy se už nikdo nedozvěděl jak ani kde. Rodiče ho neustále hledali a
pátrali po něm i přes různé organizace, které
se tím zabývaly. Tolik se tomu věnovali, až
se jejich jediným smyslem života stal neobjasněný osud jejich syna. Přestali spolu vůbec komunikovat a jen doufali a čekali.
Jakmile za jejich domem projížděl vlak, oba
běželi – jeden na jeden a druhý na druhý konec domu a očekávali, že tím vlakem
jejich František přijede. Tak žili až do své smrti. Vyprávěla mi o tom jejich neteř
Mařenka Dědková a nebylo to příjemné vyprávění.
Po jejich smrti koupila domek sestra paní Slavíkové paní Rosůlková a po její smrti
Bydžovských číslo popisné 3.
Už dávno se s bydlením v tomto domku nepočítalo, neupravoval se a tak tam stojí
jako memento smutného života a obětí války!

Tento druh stavby se vztahuje i na domek číslo popisné 138
Tento domek už na
konci 19.
století patřil
Foltovům.
V
roce
1908 shořela střecha a
byla dána
nová.
Později domek
převzala nejstarší dcera
provdaná
Dejlová. Po
ní opět její
dcera Marie
a po ní zase
její dcera
Jana.
V držení rodiny je dům už nejméně 120 let . Je výborně udržovaný
a může se v něm stále bydlet i
když se nyní používá pouze rekreačně.

Posledním z kategorie tohoto typu domů je číslo popisné 120
V roce 1869 v tomto domě žila rodina Sedláčkova. Později si koupili chalupu po Ro-

sůlkových – Štemberových a tento
prodali Antonínu
Šimonovi . Ten
v prodeji domu pokračoval a asi v roce
1900 ji prodal Karlu
Bydžovskému. Jeho
syn Josef byl se
svou ženou dalším
hospodářem. Bydlel
s nimi jeho invalidní
bratr František.
Žili velice tiše a nenápadně, bez potomků. Nikdo netušil, jaké drama se
mezi nimi odehrávalo. Odnesli si ho sebou na onen svět. Všichni už vymřeli, domek
zdědila jejich příbuzná a ta ho prodala nynějšímu majiteli Jiřímu Mazurovi.

Před dobou, kdy se stavěly tyto domy, zde byl ještě k bydlení jeden druh staveb.
Vím však pouze o jednom, který ve vsi stojí a vypadá výborně! Je na dvoře u Picků
– dříve Stryhalových.
Sloužil jako špejchárek k uskladnění obilí. Dal se snadno rozebrat a postavit na jiném místě. Takto si přenesli špejchárek ze statku
Podlesí Jelínkovi, kteří tam celý život pracovali.
Znovu ho postavili a udělali z něj domek na své
bydlení.
Později ho noví majitelé – Zbejvalovi - zbourali
a postavili si na jeho místě chatu.
Vím, že totéž měli na dvoře u Hanušů, ten měl
dokonce své vlastní popisné číslo – to už bylo
dávno přidělené jinému domu.
Také byl jeden u Špalků číslo popisné 106 a
vlastnil ho p.Šimon. Dodnes po něm – vedle Špalkových, zůstal pozemek.
Také byl jeden na Pašce u čísla popisného 125.
Musím se však přiznat, že opravdu nevím, zda jich bylo tolik nebo se prodával a stěhoval pořád jenom ten jeden a stal se špejchárkem vlastně putovním.

Václave, myslíš, že bys to takhle odsouhlasil? Nebo sis to celé přestavoval
jinak? Více podrobně nebo naopak méně? No, já to prostě vidím takhle !
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