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Dobrá věc se podařila aneb Pecka v novém 

Hana Hylmarová 

V posledním loňském čísle jsem v článku Dvě knihovny Petra Pavla nastínila, že knihovnu v Pecce čeká rekonstrukce, a dnes 
mohu směle prohlásit: „Dobrá věc se podařila!“ Všude kolem nás se skloňuje slovo KRIZE ve všech pádech a také slogan 
NEJSOU PENÍZE nám není neznámý. 
            Městys Pecka získal peníze na akci „Rekonstrukce knihovny a okolí – městys Pecka“, která je z 92,5 % celkového 
nákladu financována EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 
II Severovýchod. /Kdo někdy něco rekonstruoval, ví, jak je nutné uvádět vždy celý název projektu J./ 
            Peckovská knihovnička se po rekonstrukci úplně rozzářila! Původně to byla jedna dlouhá, tmavá a přeplněná nudle. 
Hlavně tu byl nedostatek místa pro knihy, ale i pro besedy a další akce. V rámci rekonstrukce se podařilo probourat zdi do 
sousedního původního bytu. Vznikl tak příjemný prostor pro dětské odděleníčko, je zde umístěn i dataprojektor a promítací 
plátno, takže místnost mohou využít například i firmy pro různé prezentace.  V rozšířených prostorech má pan Pavel konečně i 
svou malou kancelář, spojenou se skladem knih, a také zbylo místo na kuchyňku a toaletu. V samotné bývalé knihovně byl 
probourán oblouk pro lepší využití prostoru. Knihovnu rámují i nová okna. Celá budova je památkově chráněný objekt a mnoho 
věcí se tak trošku komplikovalo. Také jedna důležitá věc, na kterou se při rekonstrukci hledělo, byl bezbariérový přístup. 
            Dalším oříškem při realizaci přestavby byly regály. Nejprve se zdálo, že se dají využít původní, potom však se zjistilo, 
že z důvodu využití prostoru bude nutné zajistit regály nové. A začalo vyměřování, přeměřování – však to znáte. Dnes, když 
jsou knihy na svých místech, se to zdá jako velice snadný úkol, protože vše „pasuje“, jak má. Prostor knihovny je teď 
přehledně uspořádaný, knihy a časopisy se samy nabízejí. Knihovna je světlá, stěny jsou vymalovány pastelovými barvami a 
vše doplňují dětské obrázky. Návštěvníci si mohou v knihovně posedět a na místě si pročíst denní tisk, je zde zdarma přístup 
na internet na nových počítačích. 
            Knihovna byla po rekonstrukci otevřena 3. května 2010. Této slavnosti se zúčastnili všichni zainteresovaní a také 
mnoho návštěvníků z oboru i obyvatel Pecky. Všichni mohli konstatovat, že peckovská knihovna se dostala na úroveň 
současných požadavků a trendů pro poskytování knihovnických i informačních služeb. A pevně věřím, že se návštěvníkům i 
čtenářům bude v nových prostorách krásně číst i poslouchat.  
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