Z kroniky obce:
Stoletá památka zřízení zdejší školy
Poněvadž právě před 100 lety (v r. 1790) začalo se poprvé v zdejší obci vyučovati (dříve chodily děti do Bystrého)
uspořádala místní školní rada s obec. zastupitelstvem významnou slavnost v neděli 31. srpna 1890, při kteréž příležitosti
zároveň uspořádán ct. správou vzájemně pojišťovacího spolku proti ohni se sídlem ve Spy veřejný sjezd hasičstva
s generálním cvičením dobrovolného hasič. sboru Ohnišovského.
V neděli 31. srpna 1890 byl zrovna vybraný den, asi týden před touto nedělí ustavičně pršelo a ještě v sobotu
přes poledne bylo deštivo, tak že se slavnostní přípravy pozdě večer a v neděli časně z rána dokončiti musely. Za to ale
neděle byla krásná, však to byl také pro Ohnišov veliký den. Již časně z rána procházela hudba dědinou. Škola ověnčena,
obec prapory ozdobena. Zástupy lidu počaly se trousiti do obce, též hasičské sbory rychle za sebou přicházely, tak že
do 10 hodin bylo v Ohnišově již 3 hasičských sborů pohromadě.
Když se sbory hasičské s generálním velitelem Václavem Vojnarem ze Spy v čele před školní budovou rozestavily,
posvětil důst. pán p. Josef Barvíř farář z Bystré památný kříž u školní budovy, který ku stoleté památce založení zdejší
školy (dříve dřevěné, jak v předu již připomenuto) nákladem obce 180 zl. r.č. postaven. (zlatých rýnských českých?)
Po zmíněném obřadu vystoupil na sl. řečništi p.PhDr. Tomáš Kouřil, okresní školní inspektor z Nového Města nad Metují
vylíčiv slovy dojemnými vznik zdejší školy, působení a posloupnost učitelů od založení až po nynější dobu. Slavnosti byl
též přítomen 82 letý stařeček p. Matěj Rejchrt, který na zdejší škole 25 let působil.
Po skončení řeči (která je podrobně popsána ve školní kronice) přistoupil řečník k oltáři u kříže postavenému (bylť
knězem) a obětoval zde slavnou mši sv. za asistence p. faráře z Bystré, při níž přítomní učitelé zapěli příslušné skladby
církevní.
Po ukončení mše svaté bylo defilování hasičských sborů před shromážděnými u školy hodnostáři, duchovenstvem a
učitelstvem a potom rozchod ku společnému obědu. Odpoledne pak následovalo veřejné cvičení dobrovolného sboru
Ohnišovského, za řízení velitele Jos. Kárníka rol. č.p. 32. Oheň napodoben v č.p. 152 a hájeny byly vedlejší příbytky č. 97,
98 a 126.
Místo bylo ku cvičení velmi příhodné a to proto, že ne jen sbory hasičské, nýbrž i veškeré ti tisícové účastníkův ostatních
dobře a pohodlně až ze silnice všecky výkony viděti mohly.
Vše vydařilo se znamenitě.
Po veřejném cvičení odebralo se vše do zahrad Václava Rydly č. 57 a Jana Grulicha č. 120, kdež se při divadelním
představení místních ochotníků a při komických výstupech a při produkci tří hudebních sborů tanci atd. výborně až do
noci všichni bavili.
Po 9 hodině večerní nastoupen ze zahrady skvělý průvod s lampiony ku školní budově, která i s vedlejšími příbytky byla
slavnostně osvětlena. Zde zapělo shromáždění při hudbě národní píseň „Kde domov můj“, načež řídící učitel Karel Žalud
přiměřenou řečí všem, kteří se o uspořádání této slavnosti přičinili, upřímně poděkoval.
Provoláním slávy řídícímu učiteli Karlu Žaludovi a Josefu Kárníkovi starostovi obce a zároveň veliteli hasičského sboru
velepamátná slavnost tato důstojně ukončena.

