
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás

Vyšlo: 26.10.2011

Číslo: Ročník 21 (2011), Číslo 3

Sekce: Šumné knihovny

Název článku: Stěžerská knihovna v novém

Autor: Božena Blažková

Zdroj: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20110302

Stěžerská knihovna v novém

Božena Blažková

Stěžerská knihovna v novém

Božena Blažková

            Knihovna ve Stěžerách se může, stejně jako celá obec, pochlubit dlouholetou a bohatou historií. První zmínka o 

knihovně se objevuje v roce 1897, kdy byla zřízena ve škole první dětská knihovna, dále byla postupně založena učitelská 

knihovna a později i knihovna Hospodářsko-občanské besedy, ve které byl kromě knih k dispozici i dobový tisk. Vlastní 

knihovnu měla i Hospodyňská škola, která byla v obci otevřena. Do současnosti se v knihovně podařilo zachovat knihy z druhé 

poloviny 19. století a z počátku 20. století. Nejstarší a nejcennější knihou je Homeri Odyssea z roku 1822.

            Obecní knihovna, která byla zřízena na základě knihovnického zákona z roku 1919, byla otevřena na podzim roku 

1921. Byla umístěna ve školní budově. Knihovníkem, jednatelem a pokladníkem byl pan řídící Rudolf Štěpán.

            V roce 1957 byla lidová knihovna umístěna v kulturní místnosti a v neděli zde od 8.00 do 10.00 hodin půjčoval knihy 

pan Stanislav Ledvinka. V roce 1961 byla veřejná knihovna přemístěna do nově získané budovy pod kostelem, kde dříve 

bývala svatební síň. V roce 1965 převzala funkci knihovnice učitelka mateřské školky Irena Švadlenková a knihovna byla 

umístěna v bývalé spořitelně.

Od roku 1975 je knihovníkem Ing. Václav Pavlíček. Knihovna byla přemístěna do budovy před nákupním střediskem 

(klubovna Junáka). Tím knihovna získala větší prostory a mohla svoji činnost rozšiřovat. V té době měla 8 545 svazků a 345 

registrovaných čtenářů. Mimo knihy má také videokazety, CD-ROMy a DVD. V roce 2010 bylo půjčeno 12 867 výpůjček a 

knihovnu navštívilo 3 153 návštěvníků.

V roce 2005 se začal projednávat nápad na zřízení Centra integrovaných služeb. V roce 2008 podala obec žádost o 

dotaci na stavbu. Ta byla schválena úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ve výši 92,5 % uznatelných 

nákladů. Obec tak získala dotaci na realizaci projektu (číslo CZ.1.13/2.3.00/02.00265), tedy téměř 27 miliónů Kč. Výstavba 

trvala dva roky. V současné době zahrnuje Centrum (CIS) čtyři ordinace lékařů, včetně sesteren a čekáren, sociální a 

hygienické zázemí pro pacienty a lékaře, výdejnu léků a obecní knihovnu s multifunkční místností pro konání přednášek a 

besed. Také bylo vyřešeno parkoviště i odpočinkové plochy. Z původního nápadu se zatím nepodařilo vybudovat plánovaný 

penzion pro seniory, kde měla být v přízemí bezbariérová knihovna.

            Dne 17. června byla budova CIS slavnostně otevřena a předána obci a jejím obyvatelům. Zároveň zde v novém 

zahájila svoji činnost i knihovna, která je umístěna v původně plánovaném bytě ve 2. patře budovy. Je přístupná výtahem a k 

dispozici má i přednáškovou místnost v 1. patře, kde je zároveň čítárna a počítače s internetem pro veřejnost. K dispozici je i 

posezení na terase. V knihovně je vybudován pěkný dětský koutek s velkou televizí. Pan knihovník plánuje doplnit oblíbené 

dětské plyšáky, hračky a společenské hry. Knihovnu totiž pravidelně navštěvují nejen děti z mateřské školky, ale i maminky na 

mateřské dovolené se svými ratolestmi. Prvotní obavy, že návštěvnost trochu poklesne, protože knihovna už není umístěna 

vedle obchodu, se naštěstí nenaplnily. Zvědavost na nové prostředí naopak přivádí do knihovny nové zájemce. A což teprve 

až budou fungovat všechny ordinace, to si určitě do knihovny najdou cestu i další obyvatelé Stěžer.

            Díky nevšední ochotě pana knihovníka se letošní výjezdní zasedání redakční rady konalo právě ve Stěžerách. Jednání 

byla přítomna i starostka obce Ing. Dagmar Smetiprachová, která seznámila přítomné s celou obcí. Do Stěžer patří ještě 

přidružené obce Stěžírky a Hřibsko, které mají též svoji knihovnu, a Charbuzice. Obec má celkem téměř 1 800 obyvatel, je v 

nadmořské výšce 250 m a od Hradce je vzdálena pouhých 3,5 km západním směrem. Je zde školka, základní škola pro první 

čtyři ročníky a střední odborná škola. Paní starostka přiblížila přítomným smysl venkovského života a potřeby obce v blízkosti 

velkého města, kdy řada nově přistěhovalých občanů je zvyklá na život ve městě, kde pracuje. Z dalších slov paní starostky 

bylo zřejmé, že si velice váží práce knihovníka a že vnímá knihovnu jako ideální místo pro setkávání obyvatel.

Následně pan Pavlíček pohovořil o své dlouholeté práci knihovníka a ukázal přítomným svoji „novou“ knihovnu, kde se 

podařilo zachovat poskytování veškerých knihovnických služeb zdarma. Po přestěhování byla rozšířena výpůjční doba na 3 



dny v týdnu. Další informace o obci i knihovně můžete nalézt na webových stránkách: http://www.stezery.cz/ a 

http://stezerskaknihovna.webk.cz/ .

            Za členy redakční rady děkuji panu knihovníkovi i paní starostce za milé přijetí a možnost podrobně se seznámit s 

knihovnou i s obcí. Do další práce oběma přejeme hodně úspěchů a trpělivosti :-).
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