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Veřejná internetizace a rozhlas 
Svazku obcí Památkové zóny 

1866           
Jana Kuthanová           

 
     Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 sdružuje 9 obcí: sídelní obec Všestary a dále Hořiněves, 
Střezetice, Neděliště, Benátky, Sendražice, Světí, Máslojedy a Čistěves. V srpnu t. r. byla v těchto 
obcích slavnostně uvedena do provozu síť bezdrátového rozhlasu a dále 12 nově zřízených veřejně 
přístupných míst internetu. Na tento projekt o rozpočtu 3,3 mil. Kč se podařilo získat dotaci z 
evropských fondů a Ministerstva pro místní rozvoj z programu SROP ve výši 2,5 mil Kč.  
 
      Veřejně přístupná místa se nacházejí většinou v knihovnách a na obecních úřadech, konkrétně: 
v Benátkách na obecním úřadu, v Čistěvsi na obecním úřadu, v Hoříněvsi v knihovně, v základní 
škole a knihovně v místní části Žíželeves, v Nedělišti na obecním úřadu, v Sendražicích v knihovně, 
ve Střezeticích na obecním úřadu, ve Světí na obecním úřadu a ve Všestarech na obecním úřadu a 
v krytém bazénu, kde se setkáme téměř s celodenním provozem po celý týden. 
 
      V obci Hořiněves a Žíželeves již funguje veřejný internet v knihovnách více než 2 roky. Tehdy 
byl pořízen 1 ks PC za podpory dotace Ministerstva kultury do knihovny v Hořiněvsi a zdarma 
připojení do obou knihoven od Ministerstva informatiky. Díky tomuto mikroregionálnímu projektu 
došlo však k rozšíření veřejně přístupných míst v každé knihovně o 1 PC, a to včetně přídavných 
zařízení kopírky a tiskárny. Obě tyto knihovny jsou velmi hojně navštěvovány čtenáři i uživateli 
internetu. Knihovnice paní Pavlíková a paní Kozáková jsou zkušené a rády pomohou a poradí 
začátečníkům při používání PC, případně i přes internet občanům zařídí potřebné záležitosti, pokud 
je někdo skutečně odpůrce moderních technologií. Ovšem snahou je, aby co nejvíce občanů 
dokázalo pracovat s internetem samostatně. Použití počítačů i připojení k internetu je zdarma. 
Zpoplatněny jsou pouze tisky (za režijní ceny). 
 
      Obě naše knihovnice spolu výborně spolupracují a radí se jak při práci s internetem, tak i při 
pořádání různých akcí. V letošním roce již proběhla cestopisná beseda, výstava minerálů, velký 
turnaj v pexesu. Na podzimní měsíce knihovnice připravují vzpomínkové setkání seniorů, besedu s 
odborníkem o včelách a chybět nebude ani pravidelné čtvrteční předčítání. 
 
      Naše knihovny jsou pro naše čtyři obce nepostradatelné, jsou střediskem místního dění, 
přinášejí informace, spolupracují s místní základní i mateřskou školou, zajišťují dodávku knih pro 
seniory až do domu a také se aktivně podílejí na pořádání i dalších tradičních obecních slavností, 
jako jsou poutě a posvícení. 
 
      Myslím, že je dobře, že stále i na malých obcích tato kulturní zařízení fungují, že systém 
knihovních služeb se rozšiřuje i o moderní technologie a pomáhá tak i občanům, kteří si z různých 
důvodů nemohou a nebo třeba ani nechtějí tato zařízení pořídit domů. 
 
      Chtěla bych touto cestou poděkovat našim knihovnicím, které za minimální odměnu aktivně 
pracují, a dále všem, kteří jim v jejich činnosti pomáhají. 
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      Více informací na: http://www.horineves.cz/ . 
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