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HISTORIE KNIHOVNICTVÍ VE VŠEVILECH
Ve svém krátkém referátu Vám stručně nastíním historii knihovnictví ve Vševilech.
Budu vycházet převážně ze záznamů zapsaných v obecní kronice, kde se však mnoho
informací nenachází. Knihovna a dění kolem ní, stejně jako divadelní představení a filmové
projekce, stály mimo hlavní pozornost minulých kronikářů. Když se již něco objevuje, jedná
se pouze o poznámky bez dalších podrobností. Strohost záznamů je rovněž zapříčiněna
častými výpadky letopiseckých zápisů z důvodů zabavení kroniky za války či ukončení
zápisů z důvodů sloučení s Bezděkovem a poté s městem Rožmitál pod Třemšínem. Toto
druhé období trvalo od roku 1964 do roku 1981.
Není známo, kdy poprvé byla otevřena knihovna ve Vševilech, ale odhadoval bych to
na dobu před začátkem zápisů v obecní kronice, a tedy před rok 1914. V Pamětích sboru
dobrovolných hasičů ve Vševilech je poznámka z 22.7.1902, kdy „Zároveň přijat návrh, by
zakoupena byla dosud vyšlá čísla „Hasičské knihovny.“ Další záznam je až z 2.3.1913:
„Konána výborová schůze, při níž schváleno zakoupení 40. románů pro hasičskou knihovnu
objednaných př. p. učitelem Ant. Hejnicem. Dále usneseno při schůzi této, by tyto romány
daly se vázati. To se též skutkem stalo a knihař Voj. Zíb v Rožmitále z románů těch svázal 24
knih, které znamenány jsou v knihovně číslem 41 až 64. J. J. kníže B. Schwarznberk a okr.
výb. Přispěly po 10 K.“ Následuje ještě několik dalších poznámek o hasičské knihovně.
Avšak 29. července 1923 došlo ke spojení hasičské knihovny s knihovnou obecní
a za knihovníka byl zvolen Jan Štěpán, domkář čp.10. Zmínky o hasičské knihovně by tedy
mohly odkazovat k tomu, že pravděpodobně vznikla ve stejné době jako Sbor dobrovolných
hasičů ve Vševilech, a to po roce 1896. Ve spojené knihovně poté působili jako knihovníci:
František Chrastil (zvolen 10.12.1927), Stanislav Nádherný (6.5.1929), jenž brzy odstoupil,
Josef Vondrášek (7.9.1929) a Rudolf Bambas (19.12.1936).
Mezi lety 1939 až 1959 byla z důvodu německé okupace obecní kronika uložena
na krajském úřadě, kde k ní nebyl možný přístup. Zápisy za zmíněných dvacet let byly
dopsány dodatečně až v roce 1960. Proto jsou velmi strohé záznamy o dění a známe pouze
členy knihovní rady, ovšem není zřejmé, zda se jednalo současně i o knihovníky. Jmenujme
Václava Smrčku (červen 1945) a Rudolfa Bambase s Františkem Tuháčkem (červen 1948).
Až v červnu 1963 se stává jak knihovníkem, tak kronikářem František Vajner
namísto knihovnice, jejíž jméno není zmíněno. Cituji z kroniky: „Místní lidová knihovna
svěřena Vajneru Františkovi, dosavadní knihovnice se provdala a nemůže tuto práci
z důvodů rodinných konati.“ Následují záznamy za období 1963 a 1964 o počtu čtenářů

či výpůjčkách. Ocituji pouze úryvek, celý záznam se nachází v obecní kronice. 1963: „Místní
lidová knihovna se rozjela naplno. V tomto měsíci činily výpůjčky 140 knih … Knihovnu
v téže době navštívilo 94 osoby. Počet čtenářů stoupl na 61 osob. K 31. prosinci bylo
v knihovně 630 kusů knih.“ A o počtu čtenářů v roce 1964: „1. pololetí 117 čtenářů, 26
mládež do 15 let.“ K tomu je třeba dodat, že v roce 1964 měly Vševily i s Lesními
Chalupami 199 obyvatel, z toho 143 bylo čtenáři Místní lidové knihovny. (72 %)
Zbývá ještě jedna věc, kterou je prostor knihoven. V kronice se o umístění knihoven
nepíše zhola nic. Avšak od pamětníků vím, že se nacházela u Dejdarů (čp.33), kde byl
rovněž krám. A poté se přestěhovala k Vajnerům (čp.19), kde se nacházela také v padesátých
a šedesátých letech klubovna SSM.
Po spojení obcí Vševily a Bezděkov pod Třemšínem byla i Místní lidová knihovna
přesunuta do Bezděkova. Až v únoru roku 2000 (tedy po dlouhých 36 letech) byla
po rekonstrukci bývalých stodol u čp.22 otevřena v nových prostorách Obecní knihovna,
kterou již deset let vede Martina Štěpánková.
Pekárek Josef

STATISTIKA O OBECNÍ KNIHOVNĚ VE VŠEVILECH
Dobrý den.
Vítám vás na Oslavě 10. výročí otevření Obecní knihovny ve Vševilech. Kdo mě
ještě nezná, jsem místní knihovnicí a jmenuji se Martina Štěpánková. Ráda bych Vás
seznámila s činností Obecní knihovny ve Vševilech. Jak již bylo zmíněno, jsem knihovnicí
od roku 2000, kdy byla místní knihovna po dlouhé době obnovena.
Obecní knihovna má svůj vlastní knihovní fond, ve kterém má v současnosti celkem
118 knih, ale především využívá výměnného knihovního fondu, ve kterém je celá řada
nových a zajímavých titulů. Tento výměnný knihovní fond získává naše knihovna díky
skvělé spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových
v Rožmitále pod Třemšínem, jehož pracovníci jsou vždy velmi ochotní a se kterými se mi
výborně spolupracuje.
V roce 2000 měla naše knihovna celkem 27 čtenářů, z toho 8 čtenářů ve věku do 15
let.. Tento počet se po celou dobu více méně nemění, v minulém roce bylo v knihovně
Vševily registrováno také 27 čtenářů a z toho 10 dětí do 15 let. Nejvíce čtenářů jsme měli
v roce 2007, kdy jich bylo registrováno 32 a z toho 14 dětí. Srovnejme to s již zmíněným

rokem 1963. Namísto 143 čtenářů ze 199 obyvatel (72 %) je zde v současnosti 27 čtenářů
ze 120 osob, což činí 22,5 %.
Nejvíce si čtenáři půjčovali právě v roce 2000, kdy bylo vypůjčeno 1298 výpůjček,
od té doby však jejich počet bohužel stále klesá. V roce 2001 to bylo 1152 výpůjček, v roce
2002 1062 a v roce 2009 dokonce jenom 804. Výjimku tvořil rok 2006, kdy počet stoupl
na 1155 výpůjček.
V roce 2009 bylo naučné literatury vypůjčeno 33, beletrie 324, naučné literatury
pro mládež 25, beletrie pro děti 177 a periodik 245.
Naše knihovna odebírá pravidelně časopisy KVĚTY a pro děti časopis Bravo girl!
Velké oblibě se těší i počítač s připojeným internetem, který naše knihovna získala
v roce 2006 a za jehož používání čtenáři nic neplatí.
Ráda bych Vás chtěla upozornit na současné postupné oživování činnosti Obecní
knihovny ve spolupráci se vševilskými Mladými hasiči, kdy by při vzájemné spolupráci
mělo docházet k provozování nových možností vzdělávání jak vědomostního, tak
i kulturního. Jmenuji například pořádání besed s lidmi z různých odvětví společenského dění,
literární odpoledne či třeba výtvarné soutěže. O všech těchto i dalších aktivitách Vás pak
společně budeme informovat prostřednictvím letáčků v Třemšínských listech každý měsíc
nebo na webových stránkách obce Vševily.
Nezbývá než doplnit, že knihovna je otevřena každou neděli od 17.00 do 18.00 hodin
a všichni jsou srdečně vítáni.
Štěpánková Martina
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