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Dobré změny v knihovně Přepychy aneb Ve dvou se to lépe táhne

Ester Horáková

Léta Páně 1886

Dne 1. ledna 1886 vešla v život „Občanská beseda“ v Přepychách v místnostech Václava Holance hostinského. 

Téhož dne v první schůzi odbývané bylo ujednáno, by každý člen, který propůjčí nějaký časopis spolku ke čtení, 

byl zproštěn všeho příspěvku peněžitého. Pro ostatní členy stanoven poplatek měsíčně 10 kr. Hostinský 

ponechává svou místnost k volnému použití. Místní kaplan P. Alois Mádr převzal na sebe prozatím povinnost 

dříve, než dojde ke schválení stanov, udržovat pořádek v časopisech, svolávat schůze a vybírat příspěvky.[1] Tak 

takhle asi nějak vznikla knihovna v Přepychách.

Blíže o obci

Pro ty, kdo nevědí, kde Přepychy najít, mám pár základních informací. Obec leží nedaleko Opočna v rychnovském 

okrese. Žije zde něco málo přes 600 obyvatel. Najdete tu kostel, rybníky, obecní úřad, hospodu, obchody, školu, 

školku, hasičskou zbrojnici a v ní obecní knihovnu.

Paní Čtvrtečková je žena na správném místě

Nyní tedy blíže ke knihovně a jejímu vedení. V září minulého roku došlo na místě knihovnice ke změně. Paní 

Tomková, která zde bývala, předala žezlo paní Lence Čtvrtečkové. Při dotazu, jak se takové žezlo přebírá, mi byla 

dána krátká odpověď: „Jednou mě paní Tomková potkala a jen tak se zeptala, jestli bych nechtěla knihovnu, a já 

řekla krátce, tak jo. A bylo to.“ Je tomu necelý rok, co změna proběhla, a již nyní je vidět, že paní Tomková oslovila 

správného člověka.

Mou představou bylo, že materiál na článek budu mít za hodinu a půl nasbíraný. Z Přepych jsem nakonec 

odjížděla skoro o dvě hodiny později, ale také s pocitem, že takhle to je správně a má to tak být. Paní Čtvrtečková 

je totiž žena na správném místě, i když se teprve učí. Také je skvělé, že na knihovnu není sama. Jejím dobrým 

partnerem, a to i v životě, je Jozef Papík. Vypadá to, že to společně vzali za správný konec.

Revize, besedy, nové závěsy, a co dál?

V knihovně v této době probíhá revize knih (pozn.: psáno během července 2017) a i to je pro začínající knihovnici 

náročné. Vzdát se totiž knížek, i když nejsou dlouho čtené, je vždy těžké, ale jinak to nejde. Od září 2016 již pro 

občany v knihovně uspořádali besedu o rodině Mánesů, povídání o Antarktidě a z drakiády je navštívily děti i 

s draky. Ani děti ze základní školy nezůstaly pozadu. V květnu zde byly na prohlídce a hned v červnu se zapojily 

do vyzdobení zdejší knihovničky, kterou si mezitím velmi oblíbily. Pro knihovnu vytvořily nové závěsy, které samy 

zkrášlily malůvkami. Za odměnu na ně paní knihovnice myslí, kudy chodí. Myslí na to, jak to tam dětem ještě více 

uzpůsobit a zvelebit, aby se cítily jako doma. K jejímu záměru patří například zřízení malého dětského koutku na 

hraní, který by sloužil i ke čtení a povalování. Vždyť registrovaných aktivních čtenářů tu mají skoro na 30 a z toho 

polovinu dětí.

Nadšení a aktivita se vyplácejí…

Tím, že jsou paní Lenka i pan Jozef vášnivými fotografy, nemají o dokumentaci akcí nouzi. Tuto svou zálibu 

využívají i pro obec. Dokumentují všechno dění v obci, a že se toho tady děje opravdu hodně, dokazuje soutěž 

Vesnice roku 2017, kde v krajském kole získaly Přepychy první místo. Také nesmím zapomenout na to, že paní 

Lenka letos absolvovala základní knihovnický kurz v Hradci Králové. I to vypovídá o tom, že má chuť do práce a 



také učit se novému. Ve svém zaměstnání je pod neustálým tlakem, a tak práci v knihovně bere jako příjemné 

odreagování. A když ještě k tomu ví, že v zádech a někdy i vpředu stojí pan Jožka, to teprve nemusí mít strach 

z nových věcí. Protože, jak říká české pořekadlo, „ve dvou se to lépe táhne“. 

Kontakt na autorku: podbrezi.knihovna@seznam.cz

Webové stránky knihovny: prepychy.cz/knihovna/ 

[1] Opis z kroniky obce Přepychy
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