
Knihovna slavila 

Kulatého výročí, a to rovných sta let od svého založení, se letos na podzim dočkala dolnobečvanská 

knihovna. Organizace oslavy této příležitosti se s radostí ujala paní knihovnice Helena Trefilová, která 

se o naši knihovnu stará už 26 let. Nápomocni byli další občané Dolní Bečvy, kteří se dlouhodobě 

zajímají nejen o současné dění, ale také o její historii. A právě zde došlo k propojení nápadů a vznikla 

představa toho, jakým způsobem bude akce pojata.  

Jedno věděli všichni jistě, a sice že stoleté výročí si zaslouží být oslaveno pořádně. Zahájení tak 

proběhlo již v pátek 22. října besedou v knihovně s dolnobečvanskou rodačkou, spisovatelkou Zuzanou 

Maléřovou. V rámci povídání se hosté dozvěděli, jaká cesta přivedla spisovatelku k její profesi, 

zavzpomínala na studentská léta a svou rodinu a také představila letos čerstvě vydanou knihu 

Kartografie srdce. Ústředním tématem knihy jsou životní cesty autorky v průběhu let 1989 - 2020. 

Období je v díle trefně vymezeno, a sice otevřením hranic po revoluci v roce 1989 až po opětovné 

uzavření hranic v roce 2020 z důvodu pandemie koronaviru.   

Hlavní část oslav pak proběhla v sobotu 23. října odpoledne na vernisáži Výstavy historických fotografií 

Dolní Bečvy v zasedací místnosti obecního úřadu. V rámci slavnostního zahájení výstavy přivítali hosty 

paní knihovnice a pan starosta. S pásmem o knize vystoupili žáci 9. třídy místní základní školy a celým 

odpolednem pak hudebně provázeli sourozenci Radek a Markéta Skalíkovi. Vynikající raut připravil pan 

Martin Majer. 

Obrovský podíl na přípravě výstavy zastal pan David Jurajda, třiatřicetiletý Dolnobečvan, který 

za posledních sedm let významně prohloubil svůj koníček a zájem o fotografie, pohlednice a další 

materiály, které sahají do historie naší obce. Při své práci strávil dlouhé desítky hodin vyhledáváním 

materiálů a mezi nejvýznamnější zdroje sám David zařadil Valašské muzeum v přírodě a Muzeum 

regionu Valašsko. Mnoho cenných informací a dalších podkladů sesbíral při osobním setkávání a 

povídání přímo s občany Dolní Bečvy. Pan Jaroslav Blinka, rodina Linhartova, Klestilova, Vaškova či 

Zátopkova po dlouhé roky fotografie uchovávali a rádi se o tyto historické poklady podělili.  

Shromažďování dat byla pouze jedna z částí příprav. Jelikož se David profesně věnuje IT oboru, dal si 

záležet i na této stránce věci. Řada fotografií namísto klasického popisku měla pod sebou ve štítku 

uvedený QR kód, který v sobě nesl informace k danému obrázku. Této části si sám David nejvíce 

považoval, jelikož znalý oboru věděl, že se nepouští zrovna do nejsnadnějšího úkolu a popral se s ním 

skutečně na výbornou.  

Estetickou stránku rozmístění fotografií i výtvarných a literárních prací žáků ZŠ měla na starost paní 

Hana Billová. Panely instaloval pan Stanislav Jurajda. Celou výstavu zdokumentoval pan Jaroslav Blinka. 

Výstava pak probíhala po celý následující týden až do neděle 31. října, a to díky dobrovolníkům 

zajišťujícím službu. Zájem o výstavu nejen mezi místními byl veliký. 

Všem, kteří se na přípravách a průběhu oslav podíleli, bych ráda poděkovala za chuť, náboj a radost, 

s jakými se svých úkolů zhostili, a pogratulovala k perfektně odvedené práci.  

 

Veronika Vaňková, kronikářka 

 

 

 



 

 


