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Obecní knihovna ve Všestarech

Hana Šanderová

Před zhruba pětadvaceti lety se knihovna přestěhovala z místnosti v budově Obecního úřadu Všestary do areálu druhého stupně 

základní školy ve Všestarech. Byla umístěna do druhého nadzemního podlaží a rozdělena do dvou částí, tedy dvou místností. Do 

oddělení beletrie se muselo chodit přes třídu. Toto rozdělení bylo nevyhovující, ale ještě více vadilo již zmíněné umístění. Kam 

přestěhovat knihovnu se řešilo již několik let, protože ve škole stále chyběly třídy a knihovna tak trochu překážela.

Při rekonstrukci budovy, přístavbě šaten a nástavbě třetího nadzemního podlaží bylo rozhodnuto knihovnu přestěhovat do 

přízemních prostor ‒ do míst, kde v době před přestavbou byla cvičná kuchyňka a sborovna a ještě v dávnější době byt školníka. 

Hlavním přínosem tohoto přemístění je to, že knihovna získala přístup přímo z nádvoří, a nemusí se tedy chodit přes prostory školy. 

Další velké plus je, že knihovna má nově bezbariérový vstup.

Nynější podoba knihovny je nesrovnatelná s tou původní. Největší ozdobou jsou nádherné nové regály v části beletrie a naučné 

literatury. Za to patří velký dík zřizovateli knihovny, obci Všestary, a zvláště starostovi obce panu Michalu Dernerovi, který je knihovně 

velmi nakloněn. Do rozpočtu obce zapracoval zdroje, díky nimž mohly být nové regály a výpůjční pult objednány a zadány do výroby. 

Další velký dík patří šikovnému truhláři, který regály ve velmi krátké době vyrobil a namontoval do nové knihovny. Výsledek této 

nemalé investice je úžasný. Jen v oddělení dětské literatury zůstaly původní regály, které byly pořízeny v nedávné době (před cca 

pěti lety), a tak stačilo pouze dokoupit několik kusů.

Knihovna je velice útulná; moc ráda chodím půjčovat knihy a doufám, že i naši čtenáři se v knihovně cítí příjemně. Když si chtějí 

popovídat, vypít kafíčko nebo čaj, je k dispozici malá kuchyňka, kde jim kávu nebo čaj ráda uvařím.
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