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Knihovna Záměl je otevřená pro každého

Ester Horáková

Vesnička Záměl se nachází asi tři kilometry od Vamberka směrem na Potštejn. Žije zde přibližně 650 obyvatel, 

najdete tu základní školu do pátého ročníku a také školku.

Obecní knihovna zde ožila v roce 2003, kdy nastoupila nová knihovnice, paní Pavlína Pleslová. Začátky neměla 

lehké, protože knihy nebyly zpracované do fondu a ani knihovna nebyla ve stavu, který by byl funkční a líbil se. 

Zpracování knih a úprava knihovny daly dost práce, ale výsledek stojí za to. Je tady knihovna s příjemným 

prostředím, kde se lidé a hlavně děti cítí dobře a chodí sem rádi.

Paní Pleslová je zaměstnankyní obce Záměl a kancelář má přes chodbu od knihovny, proto může mít knihovna 

otevřeno každé pondělí a středu v dopoledních hodinách i odpoledne. Díky pilné práci paní knihovnice dostala 

v roce 2006 „Diplom za vzorné vedení knihovny“ u příležitosti soutěže Vesnice roku. Ve stejném roce knihovna 

získala dotaci na program Clavius, který slouží paní knihovnici bez větších problémů dodnes.

Knihovna má podle posledního výkazu 43 aktivních členů a z toho je přibližně 20 dětí. Těm se věnuje paní 

Pleslová každé pondělí odpoledne, kdy přijdou kolem 15. hodiny ze školy přímo do knihovny. Tam na ně již čeká 

bohaté pravidelné vyrábění vždy k aktuálním tématům. Tyto činnosti jim zaberou asi dvě hodiny a děti si domů 

odnášejí rozmanité velmi povedené výtvory (viz foto). Každý rok knihovna také pořádá Noc s Andersenem,

protože má ale omezené prostory, mají přednost malí čtenáři, kteří se pravidelně účastní vytváření. Je to taková 

malá odměna za jejich věrnost. Letos připravila paní knihovnice tajemné téma „Žebříky a hadi“. Každý „malý 

Andersen“ si vytvoří a odnese vlastnoručně vyrobeného ponožkového hada, který mu tuto akci bude připomínat.

Po příjemném setkání mohu jen konstatovat, že knihovna v Záměli má v osobě paní knihovnice ochotnou a 

kreativní pracovnici, se kterou je radost si popovídat nebo jen tak pobýt.
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