
 

 

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova.  

 V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel.  



Historie obce Šardic a její pamětihodnosti 
 První písemná zmínka o Šardicích pochází z roku 1286.  
 Pravěké osídlení oblasti je doloženo archeologickými nálezy z 

mladší i starší doby kamenné, bronzové, železné i z doby 
římského císařství. Památnou stavbou v obci je kostel sv. Michala 
z 13. století a bývalá rezidence brněnských augustiniánů z 
poloviny 18. století. 

 V Rezidenci  přebýval Johann Gregor Mendel, zakladatel 
genetiky a významný pokrokový opat Cyril Napp. 



Kulturní a spolkový život 
 

 Obec Šardice, která voní vínem a pěknou písničkou, okouzluje 
také krásou krojů a místních tradic. 

 Šardice žijí bohatým folklórním a kulturním životem.  
 Působí tady Slovácký krúžek, cimbálová muzika, dechové 

soubory Mladá muzika, Šardičanka, Ištvánci, Mažoretky, 
Ochotníci, Hasiči a další spolky. 



Obecní knihovna Šardice 
Zřizovatel – Obec Šardice, číslo popisné 5 

vedoucí knihovny Marie Olšerová 
 

 od 1. května 2014 je umístěna v přízemí nově zrekonstruované 
bývalé základní školy s bezbariérovým přístupem, v prvním 
patře nalezneme také Školní družinu a Základní uměleckou školu  



Historie knihovny 
 

 v roce 1920 v obci vznikl zásluhou řídícího učitele Františka 
Viktorína „Vzdělávací spolek Masaryk“, který evidoval kolem 
600 kusů knih. Knihovna umístěna v budově obecní školy č.p.5 

 

 od roku 1953 do 1984 knihovna změnila své působiště 3x 
 

 V roce 1985 byla přestěhována do domu č.p. 51 „Zapletalovo“ 
na okraj obce. Zde měla své působiště až do října 2013. 

     Z důvodu nevyhovujících prostor byla přestěhována. 



 Přehled knihovníků v knihovně 

 
 František Viktorín (1920 – 1941), řídící učitel a zakladatel 
      „Vzdělávacího spolku Masaryk“ 
 

 Jan Zemek  (1942 – 1960), dlouholetý místní kronikář obce 
 

 Ivan Moravec (1961 – 1968) 
 

 Jarmila Lutovská (1969 – 1972), učitelka  
 

 Miroslav Švaňhal (1973 – 1976), učitel a ředitel ZŠ  
 

 Jaroslav Holešinský (1977 – 1987), strojvedoucí 
 

 Marie Olšerová (1988 až do současnosti), účetní 
 
 



Rekonstrukce knihovny 
 

 Příprava nových prostor pro knihovnu od října 2013 do dubna 
2014 – rekonstrukce budovy bývalé staré ZŠ , čp. 5 
 

 1. etapa rekonstrukce ve výši 1 100 tisíc Kč byla hrazena z 
vlastních finančních zdrojů Obce Šardic 
 

 Dovybavení knihovny drobným nábytkem činilo 200 tisíc Kč 



 2. etapa rekonstrukce na budově, kde je umístěna knihovna, 
Základní umělecká škola a Školní družina proběhla během 
měsíce dubna a května 2015 

 

 Zateplení a výměna oken na budově byla realizována  
      ve výši 3 153 906,00 Kč 
 

 Financováno bylo z dotace ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí 
činila 2 171 514,57 Kč. Zbytek byl hrazen z rozpočtu obce tj. 
982 391,43 Kč. 



Nové prostory knihovny  



Vybavení knihovny 
 
 

 zřízeny nové webové stránky knihovny http://knihovnasardice.webk.cz 
 

 počítače 2ks, tiskárna, kopírka, data projektor 
 

 veřejný přístup k internetu, připojení pomocí WiFi 
 

 automatizovaným systémem Clavius, systém byl částečně 
financován z dotace v rámci VISK 3 od Ministerstva kultury a 
jeho provoz  byl zahájen  od 1. května 2014 
 
 

 On-line katalog přístupný v druhé polovině roku 2014 
 

 zřízen Family Point z dotace Jihomoravského kraje 

http://knihovnasardice.webk.cz/




 Knihovní fond 
 

  Stav knižního fondu celkem k 31.12.2014  byl  6 344 svazků 
  od května  2014 navštívilo knihovnu 2 076 návštěvníků 
  Vypůjčili si 3 682 knih 
 Evidováno ke konci roku 2014 bylo 168 čtenářů, z toho 67 dětí.  
 V současnosti je evidováno 200 aktivních čtenářů.  
 Knihovna v roce 2014 pořádala 15 kulturních a vzdělávacích akcí 
 Nákup nových knih je financován s rozpočtu obce ve výši 30 tisíc Kč 



Statistika 

*   knihovna byla uzavřena 2 měsíce z důvodu změny prostor,  
     což mělo vliv na pokles návštěv a výpůjček 
 
** knihovna byla uzavřena 4 měsíce z důvodu rekonstrukce,  
     1.5.2014 otevřena v nových prostorách - nárůst počet čtenářů a návštěv, 
     v průběhu roku zpřístupněny nové webové stránky a ke konci roku vstup 
     do elektronického katalogu knihovny "On-line katalog" 



Miniknihovnička  
založena na autobusové zastávce v Šardicích 



Aktivity na podporu čtenářské gramotnosti 
 a budování pevných vazeb v rodině a společnosti 

 

 Knihovna úzce spolupracuje s   
• Obcí Šardice 
•  ZŠ  T.G. Masaryka Šardice, se Školní družinou, MŠ  
•  místními spolky 

 

 Obecní knihovna Šardice je členem Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků ČR 
 

 Podporuje aktivity Celé Česko čte dětem a Rosteme s knihou 



Slavnostní znovu otevření knihovny  1. května 2014 a slavností křest 
knihy "Šardické tóny" od místního kronikáře Antonína Zahnaše.  



 Akce pořádané pro veřejnost v roce 
2014 a 2015                         

   Den otevřených dveří a předání pamětních listů  
  Beseda se scénáristkou a spisovatelkou  Evou Papouškovou 
   Tréning paměti pro seniory 
   Zdravé bydlení 



 Nedělní odpoledne se spisovatelkou Naďou Horákovou 



Akce pořádané pro děti v roce 2014 a 2015 
 

  Společná čtení dětí ze školní družiny ZŠ T. G. Masaryka Šardice 
  Říjen – týden knihoven 
  Povídání dětí se spisovatelkou Evou Papouškovou 
  Mikuláš, čert a anděl v knihovně mezi dětmi – Klub maminek 
  Školní rok začíná „Jak si obalit knížky a sešity“ 



 Knížka pro prvňáčka „Už jsem čtenář „ pasování prvňáčků na čtenáře 



 

 Noc s Andersenem – poprvé v knihovně 



  Hrajeme si na malíře s ilustrátorem Adolfem Dudkem 
Super zábava 



 Vánoční tvoření – děti se připravují na vánoční svátky a 
posílání přání Ježiškovi 

 



Pozvánka  
Obecní knihovna Šardice se těší na Vaši osobní návštěvu . 

 

Více informací naleznete na webových stránkách knihovny 
http://knihovnasardice.webk.cz 

http://knihovnasardice.webk.cz/
http://knihovnasardice.webk.cz/


Děkuji za pozornost 
 
 
 

Marie Olšerová 
vedoucí knihovny 


