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Nové Kulturní a vzdělávací centrum v Kopidlně

Oldřich Suchoradský

Do Kopidlna pro rozum…, to se kdysi říkalo v obcích a městech kolem Kopidlna jako 
výraz ocenění schopností zde žijících lidí. Je pravda, že v Kopidlně žilo, nebo se zde 
dokonce narodilo mnoho významných lidí, kteří tvořili dobrou pověst města. Vzpomeňme 
třeba hudebního skladatele F. K. Hilmara, klavíristy B. Křídla, sochaře J. Severy, 
spisovatelky B. Kodlové a dalších. Je dobře, že jsou k mání i současníci, jako režisér Z. 
Svěrák, historik K. Štefek, metalurg V. Číhal a jiní. Konečně, jako mnohaletý učitel 
kopidlenské školy mohu potvrdit nadprůměrné schopnosti některých žáků ve srovnání 
s průměrem z jiných míst, kde jsem za svého učitelování působil.

Z minulé a současné slávy se však trvale žít nedá. K udržení pověsti je třeba i něco 
konkrétního dělat. Takovým impulzem pro Kopidlno by se mělo stát kulturně-vzdělávací 
centrum, které bylo otevřeno v prosinci roku 2012. Stalo se tak po 
rozsáhlých rekonstrukcích historické budovy bývalé školy, která naposled sloužila jako 
místní muzeum. Postupně se dostala do havarijního stavu a k jakékoliv činnosti byla 
nepoužitelná. Projekt a přestavba objektu byly spolufinancovány Evropskou unií 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Za tři roky náročné přestavby vzniklo víceúčelové 
zařízení s příslušenstvím a širokým zázemím. Je zde umístěno  informační centrum, 
městská knihovna, vzdělávací centrum se spolkovými místnostmi a prostory pro kulturní a 
společenské akce. To vše jsou moderní prostory pro volnočasové aktivity občanů města, 
spolků a organizací. Jak bylo napsáno, vzniklo zde ideální zázemí pro umístění a činnost 
městské knihovny. Ostatně knihovna v budově kdysi a po mnoho let sídlila. Čtenáři jistě 
uvítali, že je nyní umístěna v přízemí, hned proti vchodovým dveřím. Má k dispozici několik 
místností a tím i dostatek prostoru k umístění poměrně rozsáhlého knižního fondu. Oproti 
staré knihovně na náměstí má nová knihovna samostatnou místnost pro dětskou literaturu. 
Je tu prostorná čítárna s prostorem pro besedy se čtenáři. Vše je vybaveno na míru 
vyrobeným nábytkem, doplněno moderní technikou a nutným zázemím pro všestrannou 
knihovnickou činnost. Knihovnici Romaně Komárkové, která se po otevření stala dočasnou 
správkyní celého zařízení, jsou tak vytvořeny optimální podmínky pro její práci.

V budově, kde je v 1. patře prostor pro pořádání přednášek a naopak v sklepní části 
dvě místnosti pro spolkovou činnost, jsou poschodí propojena nejen schodištěm, ale pro 
méně pohyblivé návštěvníky i výtahem. Při přestavbě byl zachován původní ráz budovy, 
která patří k historickým a chráněným památkám města.

Slavnostní otevření za účasti investora akce, zástupců Královéhradeckého kraje, 
místní samosprávy a četných zástupců regionálních médií zahájila starostka města Hana 
Masáková. Hovořila o tom, že přestavbu provázelo mnoho problémů a obtíží. V okamžiku 
otevření objektu lze však konstatovat, že se podařilo se všemi úskalími stavby vypořádat a 
nyní se už můžeme těšit z nových prostor a možností, které nám otevřené zařízení nabízí. 
Poděkovala zástupcům investora, zhotovitele a projekční firmy, kteří se všemi silami snažili 



naplnit cíl projektu. Popřála návštěvníkům příjemné prožití chvil strávených v novém 

Kulturním a vzdělávacím centru.

Kulturní tradice města Kopidlna dostaly otevřením centra vzdělávání a kultury nový 

impulz ke svému rozvoji. Teď už je na místních obyvatelích, jak dokážou vytvořené 

podmínky využít k prodloužení tradice vzdělanosti v tomto městečku na samém okraji 

Královéhradeckého kraje.
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