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Knihovny sobě i čtenářům 
           

Ilona Halbrštatová           
 

     Mikroregion Urbanická brázda tvoří obce Dobřenice, Hvozdnice, Lhota pod Libčany, 
Libčany, Kratonohy, Obědovice, Osice, Osičky, Praskačka, Syrovátka, Roudnice a 
Urbanice. První podnět setkání knihovníků vzešel z obce Roudnice. Místostarostku obce 
paní Janu Rejlovou napadlo sezvat knihovníky z mikroregionu a pořádat společné kulturní 
akce pod hlavičkou knihovny pro čtenáře a obyvatele obcí sdružených ve svazku obcí. 
Mikroregion Urbanická brázda získal z Královéhradeckého kraje na rok 2007 dotaci na 
projekt "Program obnovy venkova 2007", ze které je možné hradit i kulturní akce za 
spoluúčasti obce. (Realizace platby uskutečněné akce je: 50 % platí obec a 50 % platí 
mikroregion.) 
 
      Knihovnice obce Roudnice paní Iva Novotná pozvala koncem dubna 2007 všechny 
knihovníky ze sdružených obcí na historicky první setkání knihovníků mikroregionu 
Urbanická brázda. Přítomné (D. Kolářová z Dobřenic, I. Halbrštatová z Libčan, M. 
Klapková z Obědovic, I. Novotná z Roudnice a J. Rejlová za mikroregion) jednaly o 
vzájemném rozvíjení partnerských vztahů a propagaci mikroregionu. Společně sestavily 
plán akcí, které budou částečně hrazeny a z rozpočtu jednotlivých obcí a částečně budou 
financovány z peněz mikroregionu. 
 
      Druhé setkání knihovníků se uskutečnilo v srpnu v Obecní knihovně v Obědovicích. 
Jednání se zúčastnily knihovnice z Libčan, Roudnice, Obědovic a členka obědovického 
zastupitelstva, která se stará o kulturu. Na setkání proběhlo upřesnění a doladění 
připravovaných akcí a byly rozdány propagační letáčky. 
 
      První společná akce pro občany se konala v září v Obědovicích. Besedy s mladým 
cestovatelem M. Stillerem se zúčastnilo celkem 30 zájemců. Promítání doplněné 
zábavnou a vtipnou formou bylo vhodné pro rodiny s dětmi, mládež, dospělé i důchodce. 
 
      V říjnu navštívily děti z Obědovic a z Roudnice za doprovodu svých knihovnic 
komponovaný pořad v poslechovém studiu hudebního oddělení Knihovny města Hradce 
Králové. Celkem 20 dětí se zde zábavnou formou seznámilo s různými hudebními 
nástroji. 
 
      Před Vánocemi přijela do Obědovic paní Alice Pávová z Knihovny města Hradce 
Králové s komponovaným pořadem Vánoční zvyky. Pořad byl určen nejen seniorům, ale 
všem zájemcům, kterých bylo celkem 20. 
 
      Nemá smysl předstírat, že vše se podařilo dle plánu. Některé akce byly zrušeny, jiné 
přesunuty, změněny či sloučeny s jinou akcí, která už nepatřila pod knihovnu, ale tak už to 
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chodí. Důležité je, že setkávání knihovníků mikroregionu přineslo své ovoce v podobě 
spokojených návštěvníků akcí, které se v malých obcích běžně nekonají. 
 
      Další společné setkání proběhne začátkem roku 2008 v Libčanech. Předběžně 
plánujeme nejen cestovatelské besedy, ale i besedu se spisovatelkou dětské literatury a 
další komponované pořady poslechového studia hudebního oddělení Knihovny města 
Hradce Králové. 
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