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Rozvoj Obecní knihovny E. Štorcha 
v Ostroměři           
Božena Blažková           

 
     Ostroměřská knihovna byla v osmdesátých letech plně profesionalizována. Působila jako 
středisková knihovna s obvodem 11 obcí. V rámci přechodu pod obecní úřad byl úvazek postupně 
snižován. Ostroměř má přibližně 1300 obyvatel a protíná ji velmi frekventovaná silnice, která 
spojuje Hradec Králové s Jičínem. Obec je přirozeným centrem mikroregionu Podchlumí 
( www.podchlumi.cz ). 
 
      Knihovnice Hana Němečková pracuje v knihovně rok. Během jejího působení se činnost 
knihovny rozšířila. Došlo ke zvýšení počtu výpůjčních hodin, čtenářů, návštěvníků a akcí. Byla 
navázána spolupráce s místní mateřskou a základní školou, které začaly knihovnu pravidelně 
navštěvovat. Mírný pokles je vidět pouze ve výpůjčkách, ale to je pravděpodobně způsobeno 
přesnější evidencí. Knihovnice využila i nabízené možnosti Webu pro malé knihovny, který 
knihovnám nabízí Knihovna města Hradce Králové, a zpracovává si svoje webové stránky 
( http://www.knihovnaostromer.wz.cz/ ). O činnosti a aktivitách knihovny také pravidelně informuje 
občany v Ostroměřském zpravodaji.  
 
      Knihovna je v současné době umístěna v přízemí budovy obecního úřadu. Veřejnost zde má k 
dispozici 2 počítače s internetem (1 získán sponzorsky). Knihovna je účelně zařízená. Jediným 
jejím problémem je trvalý nedostatek místa na knihy a absence volného prostoru pro čtenáře. Po 
dohodě s obecním úřadem využívá knihovnice na akce přilehlou zasedací místnost OÚ, kde je také 
umístěna velká zamykatelná skříň na knihy, která alespoň částečně nahrazuje skladové prostory.  
 
      Stejně jako knihovna mne velmi příjemně překvapil i rozhovor se starostou Ing. Gabrielem. Pan 
starosta měl velmi dobrý přehled nejen o aktivitách knihovny, ale seznámil mne v kostce i s 
přehledem života v obci. Z rozhovoru vyplynulo, že se výhledově počítá s dalším rozvojem knihovny 
a jejím případným přemístěním do větších prostor. Je zapotřebí, aby knihovna byla pokud možno 
umístěna stejně jako doposud, v přízemí a v blízkosti školy. Ráda bych při této příležitosti 
poděkovala ostroměřskému obecnímu úřadu, že velmi pružně zareagoval vrácením plného úvazku 
na celkové zlepšení činnosti knihovny. Nezbývá než doufat, že podpora úřadu bude pokračovat a 
knihovna bude moci ještě více rozvíjet svou činnost. 
 
      Využila jsem volný čas do odjezdu autobusu a navštívila jsem i Muzeum E. Štorcha. Muzeum je 
věnováno nejen oblíbenému spisovateli a učiteli dějepisu Eduardu Štorchovi, ale i dalším 
ostroměřským rodákům - režiséru Karlu Zemanovi a loutkáři Matěji Kopeckému. Část expozice se 
zabývá i pradávným osídlením regionu. Návštěvu Ostroměře a jejího okolí je možné doporučit nejen 
zájemcům o archeologii a minulost naší země, ale i o film či o loutkové divadlo. V muzeu návštěvník 
obdrží mapku Ostroměře s vyznačenými zajímavostmi obce. A těch není málo - napočítala jsem jich 
celkem pětadvacet.  
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