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Moje návštěva v 
Hořičkách           

Božena Blažková           
 

     První knihovna v Hořičkách byla založena roku 1846 a byla umístěna v č.p. 13, kde v 
té době byla hospoda. Později se přestěhovala do č.p. 3, kde je hospoda nyní. Odtud se 
přestěhovala do prvního patra č.p. 4 (budova obecního úřadu) a následně do č.p. 89 
(pošta). Další stěhování knihovnu čekalo v roce 1984, kdy se znovu přestěhovala do 
prvního patra č.p. 4 a následně do č.p. 42. Zde knihovna vydržela 10 let a v roce 1994 se 
naposledy přestěhovala znovu na obecní úřad, ale nikoliv do patra, ale do tzv. chaloupky, 
kde sídlí dosud. 
 
      Proč tak podrobný popis stěhování na úvod? Jednak mne překvapilo, jak má 
knihovnice přesně zmapováno, kde všude v obci knihovna byla, a kromě toho mi 
knihovnice paní Marie Kuderová všechna ta místa ukázala, protože je to vlastně takový 
malý okruh kolem středu města.  
 
      V době budování střediskového systému byla knihovna profesionalizována a jako 
knihovnice zde do roku 1996 působila paní Šulcová. Po rozpadu střediskového systému 
zbyly z metodického obvodu jen 2 knihovny (Chvalkovice a Slatina nad Úpou), které se 
osamostatnily.  
 
      V současnosti mají Hořičky 500 obyvatel. V obci je mateřská školka a úplná základní 
škola. Knihovna je otevřená v pondělí od 13 do 17.30 a ve středu od 13 do 17 hodin. 
Výpůjční systém je sáčkový. Na nákup knih, které si knihovnice sama zpracovává, dává 
obec 50 000 Kč ročně. Velký fond, který tvoří skoro 10 000 knih, způsobuje výrazný 
nedostatek místa. Vzhledem k tomu zde s pomocí náchodské knihovny právě probíhá 
potřebná aktualizace knihovního fondu, po které bude následovat příprava na 
automatizované zpracování literatury. Zatím jsou zájemcům k dispozici dva počítače s 
internetem, které využívají převážně děti a mládež. K dispozici je zde 12 studijních a 
čítárenských míst. Ročně se konají nejméně dvě besedy pro děti. 
 
      Knihovnu jsem navštívila v pondělí, během výpůjční doby, a musím se přiznat, že to 
nebyl nejlepší nápad, protože statistika nelhala. Paní knihovnice během půjčování 
opravdu nemá na nic jiného čas. Dveře se neustále otevíraly a zavíraly a pořád bylo koho 
obsluhovat. Z útržků rozhovorů jsem vyrozuměla, že do své knihovny chodí nejen místní, 
ale i obyvatelé okolních obcí, které knihovnu nemají. A s příchodem jarního sluníčka 
dorazí do knihovny i chalupáři.  
 
      Na závěr tedy trocha statistiky. Na 500 obyvatel připadá 170 registrovaných čtenářů a 
z toho je 58 dětí. Z celkových 8 796 výpůjček jsou skoro 3 000 časopisy. Knihovnu 
navštíví ročně 2 569 návštěvníků. Takže i takovému matematickému neználkovi, jako 
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jsem já, je jasné, že v Hořičkách se půjčuje o sto šest, a moje návštěva mi to jen potvrdila.
 
      Knihovna s takovýmito výsledky si určitě zaslouží prezentovat svoji činnost na webu 
obce ( http://www.horicky.cz/ - zatím je zde uvedena pouze její provozní doba) nebo se 
může inspirovat Šablonou webu Knihovny města Hradce Králové. 
 
      P.S. Odnože z nádherných balzamín mi paní knihovnice stihla připravit. Zakořenily 
dobře. Ještě jednou díky za možnost návštěvy i za balzamínky. 
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