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Obecní knihovna Žíželeves 

Radmila Kozáková

Obecní knihovna působící v místní části obce Hořiněves poskytuje služby cca 40 stálým čtenářům, 

převážně z řad místních občanů. Paní Helena Pavlíková byla v roce 1992 oslovena tehdejším starostou obce 

Hořiněves a požádána o vedení obecní knihovny, která v té době byla již více než jeden rok uzavřená. 

Paní Pavlíková se své nové funkce knihovnice zhostila s ochotou sobě vlastní, ve spolupráci se 

střediskovou knihovnou Smiřice, provedla nezbytnou revizi knihovního fondu a začala obměňovat a vytvářet nový 

knihovní fond. Pro návštěvníky a čtenáře zde paní knihovnice za přispění obce Hořiněves vytvořila a stále dotváří 

příjemný prostor pro setkávání místních občanů. Pravidelně sleduje vydávané knižní novinky, čte recenze knih a 

kvalitním výběrem ovlivňuje a rozšiřuje znalosti svých čtenářů. Od začátku svého působení v knihovně se věnuje 

místním dětem, organizuje pro ně mnoho již tradičních akcí. Jsou to výtvarné dílny, čtení, besedy, rozsvěcení 

stromečku včetně přípravy kulturního programu, pečení perníčků, atd. Při akci Hledání jara (procházka po okolí 

s předem vytyčeným cílem objektu poznávání) dětem předává své mnoholeté zkušenosti ze svého největšího 

koníčka – ornitologie.

Paní knihovnice je iniciátorem a hlavním strůjcem nápadů většiny kulturních akcí, které se v obci konají, 

stála u zrodu Občanského sdružení při kostele sv. Mikuláše, které vzniklo s hlavním cílem přispět k záchraně této 

kulturní památky v obci; působí zde jako místopředsedkyně. Je rovněž velmi nadšenou studentkou a 

propagátorkou Univerzity III. věku, úspěšně dokončila již 4 semestry. 

V obci Hořiněves poskytují knihovnické služby celkem dvě obecní knihovny, a to ve výše zmiňované místní 

části Žíželeves a v Hořiněvsi. Obě knihovnice spolu velice úzce spolupracují při zajištění kulturních akcí v obci, 

společně se také zapojují do celostátních knihovnických akcí a happeningů, společně se zúčastňují vzdělávacích 

a kulturních setkání pořádaných metodickým oddělení Knihovny města Hradce Králové. Každoroční nákupy 

nových knih se pro ně staly příjemným společným rituálem: nové knihy nikdy nenakupují duplicitně, při zajištění 

výpůjček pro své čtenáře využívají oba stálé knihovní fondy.

Obecní knihovna se díky paní Heleně Pavlíkové stala nepostradatelným společenským centrem obce 

Žíželeves.
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