
1927 

V roce 1927 zvolen ve volbách starostou obce Jan Macek. Bylo položeno nové potrubí u 

"Bydláku" a provedena oprava cest přes Volovku a v "Hájku". Obecní knihovna, která je 

umístěna v hostinci pana Jirsáka, čítá v té době 85 svazků. 

  

1929 

V roce 1929 byl opraven kříž ve Volovce a cesta přes Volovku a k Vinici. V tomto roce je v 

knihovně 119 svazků, byla velká zima a zuřila vichřice. 

  

1950 

Dle sčítání 1. března bylo v obci 114 obyvatel. Obecní knihovna má 334 svazků-vyřazeno 

bylo 50 svazků. 

  

1951 

V roce 1951 měla obec 86 obyvatel. Od tohoto roku řídí Státní statek Nová Dvůr Vladimír 

Zamlet za spolupráce Josefa Bohdaského a Václava Duška. Novému Dvoru byly přiděleny 

pozemky a jeho výměra je 82.80 ha. 

  

1952 

V roce 1952 bylo ve vsi s Novým Dvorem 114 obyvatel – ve Dvoře bylo 22 deputátníků. 8. 

října vypukl v Novém Dvoře požár. Hořely kůlny, ve kterých byli ustájeni vepři. Shořela 1 

mlátička a 26 chovných prasniček. 12. července pořádán Svazem české mládeže a Místním 

národním výborem v obci letní karneval. Parket byl zřízen na návsi proti č.p. 4 a 5. Byla to 

první slavnost ve Volovce za 65 let. Správcem Dvora je Václav Valtra. 

  

1953 

V roce 1953 je v obci 118 obyvatel, knihovna má 350 svazků. 

  

1956 

Veřejná obecní knihovna obce Velká Jesenice byla dlouhý čas umístěna v naší obecné škole, 

kdež měla stánek v prvém patře, kdež byla přepažena chodba. Knihovníka tenkrát zastával 



řídící učitel Václav Šrám až do roku 1949. Od 1. listopadu 1949 byl Místním národním 

výborem pověřen za vedení Lidové knihovny soudruh František Lukášek jako důchodce 

železničních zaměstnanců. Knihovnu převzal v měsíci listopadu, ale i přes veškeré potíže s 

převzetím (bylo se musiti zavést nové záznamy, nové reorganizace registrace knih atd.) začalo 

se půjčováním knih asi v polovině prosince toho roku. K 1. lednu 1949 přibylo 6 vzácných 

svazků a koncem toho roku bylo v Lidové knihovně 837 svazků. Počet čtenářů toho roku byl 

20. K 1. lednu 1950 bylo z těch 837 děl vyřazeno vyšší složkou z Okresního Národního 

výboru 377 svazků ze závadnou minulostí vzhledem k vedení strany KSČ. Za rok 1950 bylo 

koupeno nových 55 různých děl a dar od místní Jednoty čtenářů rozmnožil Lidovou knihovnu 

o dalších 35 svazků. Tedy na konec roku byl konečný stav knihovny 550 svazků různých děl. 

Náš knihovník si vzal závazek, že do 1. října roku 1950 dá do vzorného pořádku, poněvadž 

celá Lidová knihovna se přestěhovala do místností Místního Národního výboru, při čemž 

ochotně pomáhali žáci zdejší Národní školy. A tak mohl náš knihovník již 1. listopadu začít s 

propůjčováním knih z nově přemístěné knihovny dychtivým čtenářům. Knihy půjčují se 

každou neděli od 1. listopadu do konce března od 9 hodin do 10 hodin dopoledne. Pro tuto 

nově zřízenou knihovnu zakoupil Místní Národní výbor nové moderní skříně, takže je radost 

pohledět na krásně srovnané svazky. Že Místní Národní výbor si vzal za své uvést do provozu 

Lidovou knihovnu svědčí další zápis, že Místní Národní výbor věnoval na nákupy nových 

knih částku 5.000 Kč. V knihovně najde čtenář knihy zábavné, poučné, zemědělské svazky, 

politické a i sportovní, takže se stav rozmnožuje nejen knih, ale i čtenářů. 

  

1961 

26. března zemřel František Lukášek zaměstnanec ČSD ve výslužbě č.p. 50 po delší těžké 

nemoci. Byl dlouholetým knihovníkem obecní veřejné knihovny. Byl stár 70 roků. 

  

1962 

Na dobrodružnou cestu za poznáním vyvedly člověka písmena prvního školního slabikáře. Při 

poznání ceny písma a tisku, již ve školních letech leckterý chytrý žáček již chtěl vědět více a 

opatřoval v knihkupectví různé brožury dle jeho chuti. Byly to črty cestopisné, dějepisné, 

zábavné ale i někdy dobrodružné. V mysli si porovnával, třídil a zmocňoval se tak světa, který 

se vejde do stránek knihy. Potom již bral na pomoc knihy z veřejné knihovny nebo leckde ze 

Čtenářské Besedy. Knihy tyto byly pro každého a nemuselo se na ně od jednotlivce často 

vynakládat dosti velké obnosy. U nás v obci je také pěkná veřejná knihovna s velkým počtem 

svazků a s velkým okruhem čtenářů. Staral se o ní velmi pečlivě knihovník František Lukášek 

nádražní dělník ve výslužbě z naší obce č.p. 50. Před dvěma léty zemřel a knihovna osiřela. 

Žádný se o ní nestaral. Dokonce překážela v místnosti a tak Místní Národní Výbor ji 

vystěhoval do skladiště nábytku v bývalém tanečním sále hostince Ladislava Pouznara, kde 

byla odsouzena nepovšimnuta celá zaprášená a rozházená k nečinosti. Za ta dvě léta se 

nepodařilo Radě Místního Národního Výboru najít schopného člověka, který by ji uvedl do 

chodu. Ani pensionovaný řiditel zdejší školy Karel Tylš se toho nechopil a neprojevil ani 

iniciativu nějak z této situace knihovnu vytáhnout. A tak místní čtenáři si půjčují knihy své, 

jeden druhému by si tak ukrátili zimní dlouhý večer. Až letos se této situace chopili dva 

chlapci Pionýři: Josef Míl žák devítiletky a Zdeněk Spůra z téže školy syn zdejšího 

družstevníka. Vynutili si na předsedovi Patzákovi patřičnou místnost, kterou jim M.N.V. 



uvolnil v zasedací síni. Knihovnu tam přestěhovali, vše očistili, krásně podle pořadí urovnali a 

na podzim tohoto roku jednoho dne místní rozhlas vyzýval občany, že se každou neděli jako 

se to dělo dříve, půjčují zase knihy čtenářům a to od 9. do 11. hodin. Byla to záhadná otázka 

každého: Kdo pak to nám bude asi knížky půjčovati. Při vchodu byli všichni překvapeni. A 

tak celá čest chlapcům Pionýrům za dobrý skutek. 

  

1965 

Dobře prováděnou kulturní akcí ve Velké Jesenici je činnost Místní lidové knihovny. Tato 

obsahuje ke konci roku 1965 celkem 1105 knih. Za letošní rok přibylo 78 svazků. Čtenář si 

může vypůjčit literaturu různých oborů, jako zemědělskou, technickou, politickou i krásnou. 

Najdou zde vhodnou knížku jak děti, tak i mládež i dospělí. Půjčuje se každou neděli 

dopoledne. Za uplynulý rok 1965 si 60 čtenářů vypůjčilo 1080 svazků. Z těch 60 čtenářů je 10 

mladých. Knihovnu vede od roku 1963 žák devítiletky - 9. ročníku - Josef Míl, kterému 

pomáhají Jiří Lukášek č.p. 50 žák 7. třídy a Jaroslav Kmoníček žák 6. třídy. Knihovna je 

umístěna v budově č.p. 138 - MNV. 

  

1967 

Knihovna obsahuje ku konci roku 1450 svazků. Od počátku roku bylo nakoupeno 54 svazků. 

Knihovnu navštěvuje 70 čtenářů, z čehož je 15 mladých do 15 let, kteří vypůjčili celkem 50 

svazků. Knihovnu nadále vede, novinky na knižním trhu sleduje a knihy nakupuje a tyto pak 

půjčuje nadále knihovník - student - Josef Míl. Pomáhají mu Jiří Lukášek, žák ZDŠ. Půjčuje 

se v neděli dopoledne. 

  

1968 

Místní lidová knihovna je již od roku 1965 umístěna v č.p. 70 vedle MNV. Dříve byla přímo 

v budově MNV. Knihovníkem je nadále student Josef Míl. Pomáhá mu Jaroslav Kmoníček 

ml. Jiří Lukášek z č.p. 50 pomáhal až do odchodu na studie. Knihovna měla během roku 

přírůstek 30 svazků a má nyní celkem 1480 svazků. Do knihovny chodilo během výpůjčního 

období, tj. od ledna do dubna a pak v listopadu a prosinci, 42 čtenářů, z čehož bylo 8 mládeže 

do 15 let. Vypůjčili si celkem 1480 svazků různé literatury. 

  

1969 

Místní lidovou knihovnu navštívilo v tomto roce 20 čtenářů, z toho 10 z řad mládeže, kteří si 

vypůjčili 284 knih. Knihovna má 1203 svazků. Za rok přibylo 30 svazků. 

  

1970 



V naší obecní knihovně, která je umístěná v domku č.p. 70 vedle budovy Národního výboru, 

je knihovníkem mladý člověk v současné době zednický učeň – Jan Runštuk. Do knihovny 

letos koupili tři knížky a mají celkem 1450 svazků. Letos bylo půjčeno 148 svazků 57mi 

návštěvníkům knihovny. 

  

1971 

Výsledky činnosti naší Místní lidové knihovny, kterou spravuje Jenda Runštuk, učeň, jsou 

následující: Počet čtenářů se zvýšil o 3 a je jich tedy 62. Počet návštěvníků MLK byl 21 a ti si 

vypůjčili 56 svazků. V knihovně přibylo letos 6 svazků, takže celkem má 1574 svazků. 

  

1974 

Mladá knihovnice v místní lidové knihovně Hana Krieglerová půjčila místním občanům v 

tomto roce 249 knih. Bylo to 20 čtenářů, z toho 5 čtenářů mladších 15 let. Knihovna obsahuje 

1642 svazků. 

  

1975 

Naše obecní knihovna, zvaná Místní lidová knihovna, je stále ještě umístěna v malém domku 

vedle domu č.p. 138, kde je umístěna úřadovna MNV. Knihovnicí je mladá pracovnice Věra 

Krieglerová - pomáhá jí sestra Hana. Půjčovní doba je v neděli dopoledne v zimním období. 

V letních měsících se knihy nepůjčují. V současné době má knihovna 1686 svazků. V tomto 

roce bylo vypůjčeno celkem 504 knih a časopisů. Půjčuje si 41 čtenářů, z toho 8 čtenářů ve 

stáří do 15 let. Je zde příslib MNV, že po vybudování nového objektu budovy spojů = pošty, 

se uvolní dosavadní místnosti pošty a tam se mimo jiné přemístí i naše knihovna. 

  

1976 

Naše obecní knihovna byla letos umístěna stále ještě na starém místě – v malém domku vedle 

MNV. Činnost v knihovně, vedené knihovnicí Věrou Krieglerovou, za pomoci sestry Hany, 

byla letos úspěšnější než loni. Knihovna má nyní 1749 knih, to je přírůstek o 63 svazků. 

Čtenáři si vypůjčili 543 knih a časopisů, tj. o 39 svazků více než loni. Také čtenářů bylo letos 

o 6 více než loni – tedy celkem 47 osob. Z toho bylo 19 čtenářů z mládeže do 15 let opět o 11 

více než loni. Půjčovní doba je čtvrtek. 

  

1977 

Knihovnice Místní lidové knihovny má ve správě celkem 1817 svazků knih. V roce 1977 si 

chodilo vypůjčovat 71 čtenářů, celkem si vypůjčili 718 svazků. 



  

1978 

V roce 1978 měla knihovna 1854 svazků. Čtenářů bylo 71 z toho 21 čtenářů do 14 let a 8 

čtenářů ve věku od 15 do 19 let. Knihovnu navštívili 367krát. Bylo půjčeno 550 knih pro 

dospělé, 344 knih pro mládež a 199 časopisů. Knihovnicí je Věra Krieglerová, pomáhá jí její 

sestra Hana a ve Veselici je knihovníkem Václav Hofman. 

  

1979 

Místní knihovna je umístěna na dvou stanovištích. Ve Velké Jesenici ji vedou Hana a Věra 

Krieglerovi. Funkci zastávají velmi svědomitě. Mají pravidelné hodiny pro půjčování a styk 

se čtenáři. Pečlivě se o knihy starají a podle potřeb a rozhodnutí rady MNV doplňují stavy 

knih. Do zájmů o knihy zapojují i další mládež. Připravily relaci pro místní rozhlas k 

popularizování knih a získávání čtenářů. Knihovna je stále ještě umístěna ve starém domku 

č.p. 70 vedle MNV, kde místnost nevyhovuje ani prostorově ani vzhledově. Je počítáno s 

přestěhováním knihovny do objektu staré pošty, po jejím uvolnění. Počet čtenářů byl 93 osob, 

z toho 33 osob ve stáří do 14 let a 14 osob ve stáří od 15 do 19 let. Tito čtenáři navštívili 

knihovnu 491krát a vypůjčili si 1354 knih a 370 časopisů. V knihovně je 1882 knih, z toho 

1521 pro dospělé, 204 pro děti do 14 let 157 je naučná literatura. Knihovnu ve Veselici vede 

Václav Hofman. 

  

1980 

Místní lidová kniha je stále ještě umístěná v malém domku vedle MNV – v domku č.p. 70. 

Knihovnu i v tomto roce vedou sestry Krieglerovy. V knihovně je celkem 1878 knih, z toho 

203 pro děti. Bylo půjčeno 1495 knih, z toho dětem 716. Časopisů bylo půjčeno 156, z toho 

pro děti 50 kusů. Knihy si přišlo vypůjčit 85 čtenářů, z toho do 14 let věku jich bylo 36 a od 

15 do 19 let bylo 16 osob. 

  

1981 

Místní lidová knihovna je ve V. Jesenici ještě stále umístěna v budově č.p. 70 vedle MNV. 

Spravují ji sestry Hana a Věra Krieglerovy. Knihovna obsahuje 1869 svazků, navštívilo ji 89 

čtenářů, kteří si vypůjčili 1525 svazků a 535 časopisů. Připravuje se její přemístění do 

prostoru "Staré pošty". Ve Veselici mají knihovnu umístěnu v opraveném obecním domku, 

kde se o knihy stará Václav Hofman – důchodce. 

  

1982 



Máme dvě obecní knihovny – ve Velké Jesenici a ve Veselici. Ve V. Jesenici mají na starosti 

půjčování knih sestry Hana a Věra Krieglerovy, ve Veselici Václav Hofman č. 41. Naše 

knihovny spadají pod středisko knihovna Česká Skalice. Je to samostatný úsek a knihovnice 

jsou nejen metodicky vedeny Okresní knihovnou, ale i odměňovány systémem 

odpracovaných hodin. Odměny jsou podstatně vyšší, než byl dřívější paušál z rozpočtu MNV. 

Knihy jsou v nevyhovujících podmínkách. Ve Velké Jesenici se připravuje nová místnost v 

č.p. 102. Ve Veselici dojde ke zrušení knihovny, protože zájem čtenářů podstatně klesá v 

důsledku vyklidňování této osady. Dále není náhrada za dosavadního knihovníka a vlhké 

prostředí knihám neprospívá. Knihy se půjčují v obou knihovnách jedenkrát týdně. Obměnu 

knih zajišťuje Okresní knihovna Náchod. Dodatečně několik čísel z činnosti MLK. Celkem 

vypůjčeno 1844 knih 809 časopisů (Květy, Svět socialismu, Žena a móda, Nový čas, 

Sedmička a Pionýr). Počet svazků 1496. Celkem 92 čtenářů. Z toho 36 do 14 let, 14 od 15 do 

19 let. 

  

1983 

Rada schválila dekretem novou knihovnici ve Veselici s. Stanislavu Mačkovou z č.p. 15. V 

místní knihovně pracuje nová knihovnice s. Milada Králová z č. 138. Knihy jsou nyní uloženy 

v nově upravené místnosti v agitačním středisku v č.p. 102. K 31. 12. 1983 byl stav knižního 

fondu 1288 svazků. V průběhu roku bylo vyřazeno 208 knih. Počet výpůjček byl 1772 knih, 

1207 časopisů, 311 knih z LK v České Skalici. Knihovnu navštívilo 103 čtenářů. 

 


