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Knihovna má narozeniny, narozeniny, narozeniny… my máme přání jediný… 
Hodně zdraví, štěstí, knihovno ve Smidarech!

Hana Horáková

Každý rok má nějaké své zvláštní a významné novorozence. Někteří se proslaví, jiní zůstanou neznámí… Někteří zůstanou napořád.

V roce 1820 se narodili Božena Němcová, Josef Mánes, Friedrich Engels a Anne Brontëová.

Ruský mořeplavec Fadděj Faddějevič Bellingshausen objevil Antarktidu.

Na řeckém ostrově Mélos byla objevena Venuše Mélská.

Německý chemik Friedlieb Ferdinand Runge objevil kofein v kávě.

Světová populace překročila 1 miliardu a v Čechách bylo 1 002 lékařů a ranhojičů.

V Ústí nad Labem byla založena konzervárna.[1]

A ve Smidarech byla založena první spolková knihovna…

Kolem vzniku knihovny ve Smidarech se vyskytovala řada významných osobností národního obrození.

Založil ji právě před 200 lety, v roce 1820, spisovatel Karel Sudimír Šnajdr,[2] autor známé národní balady Jan za chrta dán.[3] Díky 

tomuto obrozeneckému básníkovi, který zde byl právě v době národního obrození vrchnostenským úředníkem a knihovníkem, se ve 

Smidarech rozvíjel vlastenecký život. 

Šnajdr jako sběratel lidových písní a obdivovatel Františka Ladislava Čelakovského (který ostatně v blízkých Skřivanech působil 

v letech 1823 až 1829 na zámku jako vychovatel dětí továrníka Maxmiliána Ledvinky[4]) byl blízkým přítelem Václava Klimenta 

Klicpery a měl úzký vztah ke královéhradecké vlastenecké družině okolo Pospíšilovy tiskárny.[5] Ve Smidarech brzy vznikl kroužek 

vlastenecky smýšlejících občanů a jeho nová spolková knihovna

se zásluhou členů rychle rozrůstala. Z této původní knihovny se však nezachovala ani jedna kniha. Když roce 1835 K. S. Šnajdr 

zemřel, utichl i vlastenecký ruch ve Smidarech. Knihovna ztratila svého opatrovníka, půjčené knihy se nevracely a knihovna zůstala 

bez knih. Básník

je pochován na místním hřbitově.[6]

Bez knihovny ale Smidary nezůstaly dlouho. Již v roce 1844 vznikla druhá veřejná knihovna, kterou založil kaplan František Fiala[7]. 

Byl to velmi vzdělaný člověk a měl několik významných hodností a funkcí. Druhá knihovna byla prezentována jako školní, protože ty 

úřady ochotněji povolovaly. Přesto povolení takové knihovny bylo složitou záležitostí a seznamy knih podléhaly kontrole nadřízených 

úřadů. Sám Fiala do knihovny věnoval 54 národních českých knih. Knihovna rovněž odebírala troje české noviny, a to České noviny 

pražské, Česká včela

a Květy. V roce 1848 už měla knihovna 637 knih. Jako projev uznání jmenovala obec Smidary v roce 1891 Františka Fialu čestným 

občanem.

K založení této druhé knihovny přispěl i další vlastenec, dramatik, knihovník

a obrozenec Jan Jiří Šantl[8] darem 20 knih. V historii Smidar a její knihovny je nutné zmínit ještě jedno zajímavé jméno. Tak trochu 

zapomenutý historik, katolický kněz Václav Šrám[9] zde napsal své nejrozsáhlejší dílo Paměti městečka Smidar nad Cidlinou.[10] 

Knihu napsal tak, aby se v ní místní obyvatelé dozvěděli co nejvíce o svých předcích, v knize cituje z městských knih a matrik. Václav 

Šrám je pochován na místním hřbitově a na faře ve Smidarech by měla být zachována jeho podobizna, obraz olej na plátně.

Smidary měly knihoven ale daleko více. Spolek divadelních ochotníků měl svoji velmi pěknou divadelní knihovnu, existovala zde i 

knihovna Řemeslné besedy, která časem splynula s knihovnou obecní, a na faře byla knihovna duchovní.

V současné době působí ve Smidarech Středisková knihovna, která má svoje místo v patře obecního úřadu. Mimo své místní 

uživatele se stará v rámci regionálních funkcí

i o 4 malé obecní neprofesionalizované knihovny ve svém střediskovém obvodu, kterým poskytuje soubory knih z výměnného fondu 

Knihovny města Hradce Králové.

Knihovna slouží také jako veřejná internetová stanice, má své webové stránky https://knihovnasmidary.webk.cz . Spolupracuje 

s místní MŠ a ZŠ, pro které pořádá pravidelně pořady podle jejich výchovných plánů. Pro dojíždějící děti funguje neoficiálně i jako 

jakási družina, kde mohou trávit čas do odjezdu svých autobusových spojů.

Knihovna spolupracuje i s Domem s pečovatelskou službou v Loučné Hoře, pro které připravuje například nabídku nejnovějších knih 

a necertifikované lekce trénování paměti.

Knihovna je distributorem Seniorské obálky a funguje v ní čtenářský kroužek pro seniory.



V roce 2019 v knihovně proběhl průzkum spokojenosti uživatelů. Dle něj je se službami knihovny spokojeno 98 % uživatelů a všichni 

respondenti souhlasili s tvrzením, že existence knihovny v obci je rozumná investice.

V roce 2019 v knihovně a celém obecním domě proběhla poměrně rozsáhlá rekonstrukce. V knihovně jsou nová okna, podlahy, byla 

provedena výmalba a částečně doplněn nábytek. Knihovna po dobu rekonstrukce fungovala sice bez přerušení, ale se značnými 

komplikacemi z náhradních prostor.

Při příležitosti 200 let založení místní knihovny byla na chodbě v přízemí obecního úřadu instalována výstava dokumentů ze zajímavé 

historie knihovny.  V prostorách knihovny jsou vystaveny práce dětí, které tvořily na výzvu knihovny s tematikou: Jak vidíte svou 

knihovnu v budoucnu a Co byste knihovně přáli k narozeninám.

Koronavirová epidemie značně zamíchala všem plány. Jsou připravené další soutěže

a besedy nejen pro děti, ale co se nakonec podaří realizovat a co ne, se teprve uvidí.

Smidary je obec s 1500 obyvateli a nalézá se v severozápadním cípu okresu Hradec Králové. Její knihovna je 

pravděpodobně nejstarší malá veřejná knihovna v okrese. Dvě stovky let je úctyhodné číslo. Milá knihovno, všechno nejlepší a přidej 

i další stovky let!

Kontakt na autorku: knihovna.smidary@volny.cz 
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