KNIHOVNA
ŘÍDEČ

Vážení přátelé, čtenáři a spoluobčané,
chtěla bych vám několika málo větami připomenout krátkou historii naší
„Místní lidové knihovny“ a později Místní knihovny v naší malé obci Řídeč.
Kniha představuje po celá staletí něco jako pokladnici, v níž je ukryto bohatství.
Toto bohatství nám při čtení povznáší ducha a dodává mravní sílu.
Význam knihoven a práce všech, kteří se na jejich činnosti podílejí, jsou
potřebné pro všechny lidi. Jde především o čtenáře, kteří mají zájem o
nejrůznější formu vzdělávání a poznání pramenů jak historie i současnosti.
Knihovna jaksi trochu v dnešní době vypadla z podvědomí veřejnosti, ale ne
zcela. Žijeme v době technických vymožeností – tablety, CD přehrávače,
počítače, elektronické knihy a jiné. Přesto se domnívám, že držet knihu v ruce
nic nenahradí. Má to své kouzlo a kniha tak nějak voní. Je to jiný soukromý
zážitek.
Správný knihovník, který vidí před sebou člověka – čtenáře, by měl vždy umět
ochotně poskytnout své služby.
V roce 1919 vešel v účinnost zákon, podle kterého v každé obci byly knihovny
zřízeny povinně. Cílem bylo zpřístupnit lidem vzdělání. Zákon byl zrušen
z důvodu úspor, až po rozdělení Československa v roce 1993.
Česká republika má nejhustší síť knihoven na světě. Je jich více než ZŠ – dle
průzkumu roku 2016 (píše se v NewYork Times).
Knihovny dělíme:
Knihovny zřizované Ministerstvem kultury ČR – př.: Národní knihovna ČR zvaná
Klementinum, která je největší v ČR.
Knihovny krajské – zřizované krajem
Knihovny základní (místní) - provozují obce (zde patří i naše knihovna)
Knihovny speciální – např. knihovny vysokých škol
Mezi významné knihovny v našem okrese patří Vědecká knihovna v Olomouci,
kterou navštěvují i někteří naši spoluobčané.

Každá knihovna je přístupna všem členům společnosti bez ohledu na
národnost, rasu, pohlaví, náboženství či sociální situaci aj.
Počátek historie naší řídečské knihovny začíná 3. 8. 1945, kdy nastupující učitel
v místní české škole pan Miroslav Studynka se stává prvním knihovníkem.
Začala tedy fungovat pod názvem „Veřejná obecní knihovna Řídeč“.
V dochované knize „Seznam přírustkový“ z roku 1945 můžeme vidět, jak se
zapisovaly knihy – pořadové číslo, značka, název knihy, jméno spisovatele.
U některých knih bylo poznamenáno např. dar od fyzické osoby - napsáno
jméno místního občana či dar od některé organizace např. ONV Šternberk,
Ministerstvo zemědělství.
Na kterém místě, ve které budově se začalo půjčovat nemohu napsat. Nejstarší
pamětníci si nemohou vybavit či vzpomenout, kde to asi bylo. Ale nevadí,
knihovnu jsme měli a to bylo hlavní.
Od roku 1950 se půjčovaly knihy v budově č. 30 (dnes číslo p. 290 – rodina
Antonína Michalce), kde sídlil Místní národní výbor – MNV a zároveň i Místní
lidová knihovna v Řídeči – MLK.
Roku 1953 byl Olomoucké knihovně přidělen pojízdný BIBLIOBUS, který zajížděl
do menších vesnic kde nebyly knihovny. Zavítal i k nám, i když jsme knihovnu
měli (pamatuje si p. A. Hrabčíková, také je i písemná poznámka ve staré kronice
z roku 1945-1963).
V roce 1954 byl poprvé vyhlášen březen jako Měsíc knihy.
V roce 1956 se knihovnicí stala paní Marie Pluháčková, která byla od roku 1955
učitelkou v místní škole. Půjčovalo se stále v budově MNV na č. 30.
V roce 1958 došlo k obměně vedení knihovny. Nastoupila paní Dáša Muroňová,
učitelka mateřské školy. Půjčovalo se jednou týdně a hlavně děti byly stálými
návštěvníky knihovny.
Od roku 1962 - 1965 půjčoval knihy pan Alexander Bajer z č.p. 1 (dnes č. 261 )
stále na MNV. Čtenářů bylo v roce 1962 – 64 / 39 občanů, poplatek činil
nejdříve 2,- Kčs pro všechny zaregistrované. Později platili dospělí 3,- Kčs a děti
1,- Kčs .

Roku 1963 se knihovna ve Šternberku stala střediskovou knihovnou i pro
nejbližší okolí, tedy i pro naši obec. Byly prováděny metodické návštěvy. Je
dochován zápisník instrukčních návštěv v MLK Řídeč z Okresní lidové knihovny
Šternberk, později z Městské knihovny Šternberk. Jako první dojížděla ke
kontrolám paní Červená, později paní Konupčíková J., pani Chudobová Jar., paní
Krnošová Jitka. Šternberská knihovna měla naši místní knihovnu pod křídly do
roku 2002. Od tohoto roku do naší obce začala dojíždět z Městské knihovny
Olomouc paní Mullerová Ludmila. Od léta roku 2017 ji nahradila paní Topičová
A., rovněž z knihovny Olomouc, která je v kontaktu se současnou knihovnicí.
Byly a jsou neustále zajištovány obměny knih v pravidelných intervalech
z olomoucké knihovny.
Vraťme se však zpět.
Dne 24.1.1965 se knihovny ujal pan Antonín Přivřel z č.p. 23 (dnes č. 283)
a půjčoval knihy až do roku 1969 v prostoru místnosti MNV. Čtenářů bylo
v průměru 20 - 27 osob. Poplatek byl stejný jako v minulých letech.
Od 1.1.1969 se knihovna přestěhovala do budovy místní školy. Zde byla
vytvořena kancelář MNV, která zároveň sloužila jako místo pro půjčování knih.
Knihovnicí se stala paní Jitka Tischlerová z č.p. 18 (nyní č. 278). Půjčovalo se
v neděli od 9 - 10 hod a čtenářů bylo celkem 27.
MNV Mladějovice (pod který naše vesnice patřila) zakoupil do knihovny šest
nových skříněk pro zařazení knih.
Od srpna roku 1970 až do května roku 1993, tj. 23 let, se stala knihovnicí paní
Ludmila Vojkovská z č.p. 50 (nyní č. 310)
Půjčovalo se stále ve škole v místnosti kanceláře MNV v pátek od 17 - 19 hod.,
později v sobotu od 11 - 14 hod. Když se v budově školy roku 1970/71 měnila
okna, půjčovaly se knihy nějakou dobu v budově „sušárny léčivých bylin“
č.p. 46 (nyní č. 306).
V roce 1979 se v budově místní ZDŠ přestalo učit. Do jedné z uvolněných tříd
(té menší, blíže k hlavní cestě) se přestěhovala knihovna. Byla vybavena novými
regály dovezené z Okresní knihovny Olomouc jako dar pro naší místní knihovnu.
Tím vznikl odpovídající prostor pro zařazení většího množství knih, časopisů aj.
Také čtenáři se mohli při výběru knih v klidu posadit u malých stolků.

Za působení knihovnice paní L. Vojkovské se počet čtenářů pohyboval ve
vysokých číslech. Jedním z důvodů byl ten, že knihovna byla ve škole a děti
tvořily velký počet čtenářů. Paní knihovnice pracovala ve škole jako školnice a
tak její kontakt s dětmi byl přínosný pro získávání mladých čtenářů. Ve vedlejší
vesnici Komárov byla zrušena knihovna a tak někteří její občané navštěvovali
naši knihovnu v Řídeči. I tímto se zvýšil počet čtenářů.
Tak se v naší obci vedle školy, obchodu a pohostinství zařadila i knihovna mezi
důležité a hojně navštěvované objekty.
Po ukončení výuky ve škole v obci i někteří naši místní čtenáři – hlavně žáci,
kteří navštěvovali ZDŠ ve Šternberku, si půjčovali zároveň knihy i v Městské
knihovně Šternberk.
Domnívám se a jsem o tom přesvědčena, že paní Ludmila Vojkovská byla
nejlepší a velmi obětavou knihovnicí v naší obci. Měla a má knihy neustále ráda
a je stále neúnavnou čtenářkou. Za její pilnou a poctivou práci byla u příležitosti
oslav 100. výročí vzniku České veřejné knihovny v Olomouci (1889 - 1989)
vyznamenaná jako jedna z nejlepších knihovnic při Městské knihovně
Šternberk. Dochovaná je i fotografie z tohoto setkání. Paní Vojkovská pořádala
výstavky knih, v místní mateřské školce vedla besedy o knihách, organizovala
prodejní výstavu knih s léčitelským zaměřením, výstavu Památníky 2. světové
války na Olomoucku, získávala stále nové čtenáře. Absolvovala kurzy pro
knihovníky.
Další knihovnicí se stala Alena Žouželková č.p. 7 (nyní č. 267). Půjčovalo se
v pátek od 16 - 18hod v budově bývalé školy. Knihovnicí byla od května 1993
do roku 1997 a tuto funkci předala mladé paní Radce Štikové, která se do naší
obce přivdala. Knihy se nadále půjčovaly v pondělí od 16 - 17hod. jedenkrát za
14 dní.
Roku 2000 se knihovna přestěhovala do prostor budovy Obecního úřadu Řídeč.
Zakoupily se nové knihy, staré se stále obměňovaly. Čtenářů však stále ubývalo.
Roku 2003 bylo čtenářů pouze 17. Do knihovny byl umístěn počítač, na kterém
byly zpřístupněny zdarma internetové stránky. Roku 2006 se zrušil poplatek za
půjčování knih, neboť čtenářů bylo stále málo. Od roku 2003 jsou knihovnice
evidovánany jako zaměstnankyně obce a jsou také finančně odměňovány obcí.

Předešlé knihovnice byly odměňovány knihovnou, pod kterou byly pracovně
zařazeny.
V roce 2011 přebírá štafetu knihovnic slečna Veronika Michalcová provdaná
Trhlíková z č. 290. Půjčovalo se a půjčuje se stále 1x za 14 dní a to v pondělí od
17 - 18hod.

Jsem ráda, že mohu napsat, že naše knihovna funguje i přes nízký počet čtenářů
a obyvatel. Více se na vesnicích navštěvuje knihovna v zimě, neboť už nejsou
tzv. práce venku na zahrádkách a zahradách. Dospělí, hlavně ženy, více čtou
„červenou knihovnu“ a děti vše co je na první pohled zaujme.
Je potřeba hodně kvalitních knih, aby nám pomáhaly vychovat dobrého a
poctivého člověka.

Alena Žouželková – kronikářka obce

Přehled počtu čtenářů v naší knihovně od jejího začátku. Jsou
zaznamenaná pouze některá dostupná čísla.
Rok 1962/65..39 čtenářů
Rok 1965/69..20-27 čtenářů
Rok 1969/70..27 čtenářů
Rok 1974...52 čtenářů
Rok 1978...63 čtenářů
Rok 1982...53 čtenářů
Rok 1990...55 čtenářů
Rok 1995...nedohledalo se
Rok 2000...28 čtenářů
Rok 2003...17 čtenářů
Rok 2008...20čtenářů
Rok 2012...25 čtenářů
Rok 2016...29 čtenářů

Seznam knihovníků:
Studynka Miroslav – první učitel v obci
Pluháčková Marie - učitelka v obci
Muroňová Dáša - učitelka mat. školky
Bajer Alexander – občan obce č.p. 1
Přivřel Antonín – občan obce č.p. 23
Tischlerová Jitka – občanka obce č.p. 18
Vojkovská Ludmila – občanka obce č.p.310
Žouželková Alena – občanka obce č.p. 267
Štiková Radka - občanka obce č.p. 322
Michalcová- Trhlíková Veronika- občanka obce č.p. 290
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Dochované zápisy a fotografie:

Knihovnice Lud. Vojkovská rok - 1992

Vyznamenaná knihovnice L. Vojkovská – rok 1989 v Olomouci

Prostory knihovny ve škole – rok 1991

Prostory knihovny v roce 2017

Dostupné fotografie knihovníků:

Knihovník – Přivřel Antonín

Knihovnice - Vojkovská Ludmila

Knihovnice – Žouželková Alena

Knihovnice – Štiková Radka

Knihovnice- Trhlíková Veronika

Současná knihovnice Veronika Trhlíková roz. Michalcová rok 2017

Podpis knihovníka pana A. Přivřela –rok 1965

Seznam knih pro MLK Řídeč z Okresní lidové knih. Šternberk

Místní knihovna Řídeč rok 1975 – deník pro zápisy

Záznam z kontroly a podpisy z roku 1952

Záznamy z roku 1959 a 1962

První záznam o vzniku knihovny v Řídeči.

