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Obědovická knihovna v 
novém           

Božena Blažková           
 

     Z Obědovic není daleko ani do Hradce Králové ani do Chlumce nad Cidlinou. Obec patří do 
aktivního mikroregionu Urbanická brázda. Dominantou místa je náves s rybníkem Lednice a 
poloostrovem Vavřinek, který je pozůstatkem středověké slatinné tvrze. Na dohled odsud je od 
srpna vidět nový polyfunkční dům, který byl slavnostně otevřen v rámci tradiční Svatovařinecké 
pouti dne 15. srpna. Projekt byl spolufinancován z evropských fondů.  
 
      Je skoro neuvěřitelné, že obec má pouze 240 obyvatel. Akce a aktivity jí mohou závidět 
mnohem větší místa. Obecní úřad pořádá každoročně pouťové a posvícenské zábavy i obecní ples. 
V posledních letech se tradicí stávají i jarní karnevaly pro děti i dospělé. Nově narozené děti jsou 
přivítány do života na každoročním vítání občánků. V roce 2004 byla po desítkách let obnovena 
činnost divadelního spolku. Místní knihovna nabízí kromě půjčování a přístupu k internetu i odborné 
konzultace v oblasti počítačové gramotnosti. Stále se rozvíjející činnost, zájem občanů a špatný 
stav obecní hospody stály na počátku cesty projektu výstavby polyfunkčního domu.  
 
      V této nové dominantě obce má své místo knihovna s čítárnou, obecní úřad, kancelář účetní, 
divadelní klubovna, internetová klubovna, dětské centrum a jsou zde i prostory pro další zájmové 
spolky, jako jsou rybáři a hasiči. Je zde k dispozici i sál na konání nejrůznější společenských a 
vzdělávacích akcí. 
 
      Slavnostního otevření nových prostor knihovny (3.12.2009) se zúčastnil starosta obce pan 
Zdeněk Pavlíček, který přítomným v úvodním slově přiblížil složitost cesty vedoucí k realizaci 
projektu. On i všichni ostatní, kteří myšlenku stavby podpořili, zaslouží obdiv za zdárně dokončené 
dílo. I když vybavení ještě není dle představ, dům je plně funkční a na webových stránkách obce 
http://obedovice.cz/ se můžete přesvědčit, jak je využíván. 
 
      Nové knihovně přišly do dalších let činnosti "v novém" popřát ředitelka Knihovny města Hradce 
Králové Mgr. Lenka Antošová a metodička téže knihovny Katka Hubertová. Mnoho úspěchů a 
hodně čtenářů popřála i redaktorka zpravodaje U Nás Božena Blažková, která zároveň zastupovala 
i ředitelku Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové Mgr. Evu Svobodovou. Nejupřímnější 
gratulace však byly od kolegyň z knihoven mikroregionu Urbanická brázda. Za všechny ostatní se 
zúčastnila Danuše Kolářová z Dobřenic, Ivana Novotná z Roudnice a Jana Růžová z Urbanic. 
 
      Obědovická knihovna nabízí nejen vlastní knížky, ale hlavně knížky z pověřené Knihovny města 
Hradce Králové, o které je mezi čtenáři velký zájem. Funkci knihovnice zde již několik let aktivně 
vykonává paní Ing. Martina Klapková. Kromě knih a časopisů se v Obědovicích s úspěchem půjčují 
multimediální a naučné CD-ROMy. Počet čtenářů a návštěvníků vysoce převyšuje krajský průměr. 
Knihovnice zapojuje knihovnu do většiny regionálních i celostátních akcí. V současné době se 
společně s místními dětmi chystá na Noc s Andersenem. Knihovna organizuje různé kurzy (i pro 
knihovníky regionu), výtvarná odpoledne a řadu dalších zajímavých akcí, se kterými se můžete 
seznámit na webové stránce knihovny: http://knihovna.obedovice.cz .  
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