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Knihovna v Českém Meziříčí v novém

Miroslava Cvejnová

V nedělní podvečer 8. září 2019 jsme se sešli s téměř padesátkou přátel Místní knihovny v obci České Meziříčí. Na programu bylo 

slavnostní otevření velmi zdařile zrekonstruovaných prostor. Na jaře roku 2017 rozhodlo zastupitelstvo, že vybuduje knihovnu v jiné 

budově, (strategicky vedle cukrárny J), hned naproti obecnímu úřadu. Místnosti původní knihovny uzpůsobí obecní úřad pro činnost 

klubu seniorů.

Nejprve nás slavnostní fanfárou na trubku přivítal Karel Bouša. Úvodní slovo pronesla současná a dlouholetá vedoucí knihovny Mgr. 

Jana Čížková. Zmínila fakt, že knihovna již v roce 2015 oslavila 120 let a ve své činnosti navazuje na původní Čtenářskou besedu. 

Představila i dvě kolegyně, které by po ní měly převzít pomyslnou štafetu a pokračovat v práci pro čtenáře a uživatele. Novými 

knihovnicemi jsou Bc. Dana Malíková a Gabriela Rafaelová, které se ještě o prázdninách zapsaly do základního knihovnického kurzu 

ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Jménem obecního úřadu řekl pár slov pan Roman Bednář, který má na starosti 

kulturní činnost obce, a zastupitelka Mgr. Zuzana Luňáková. Příjemnou atmosféru dokresloval hudební doprovod v podání Štěpánky 

a Jaroslava Čížkových, Ilony Boušové a Pavly Roubalové. Nechybělo ani skvělé pohoštění, které umocnilo slavnostní ráz akce. 

Všichni přítomní si prohlédli nejen krásné prostory nové knihovny s novým vybavením, ale i výstavu trojice mladých fotografů – 

Dominiky Šedivé, Kláry Petrové a Viktora Mazáče.

České Meziříčí je obec s téměř 2 000 obyvateli a nyní má i pěknou a moderní knihovnu. Všechny knihovnice překypují spoustou 

elánu a chystají pro své čtenáře nejen knihy k vypůjčení. Výpůjční doba je stanovena na dvakrát týdně 4 hodiny a podle zájmu 

veřejnosti jsou knihovnice ochotné zpřístupnit knihovnu častěji. Už na říjen měly naplánované první besedy a přednášky. Také by 

chtěly svou činnost zautomatizovat pomocí programu Tritius a více spolupracovat s pověřenou knihovnou. Celá akce se velmi 

vydařila. Podpořit knihovnice přijelo i několik kolegyň z okolních knihoven. A tak nezbývá než jim v „Meřiči“ popřát hodně štěstí a 

úspěchů v jejich práci. J
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