Otická knihovna
Podle zákona o veřejných knihovnách obecních ze dne 22. července 1919, číslo 4305 Sb.,
jsou obce, kde menšina národní čítá nejméně 400 obyvatel nebo kde působní státní menšinová
škola, povinny zřídit veřejnou knihovnu.
Před touto dobou si mohli členové Matice Opavské půjčovat ve Veřejné knihovně Matice
Opavské. V Oticích tito členové byli a přispívali do Matice Opavské.
První zmínka o Otické knihovně je z roku 1923, kdy obsahovala 393 knih. Roku 1923 bylo
zapůjčeno 41. půjčovatelům a sice 19. mužským a 22. ženským 952 knih.
Roku 1924 obsahovala 393 knih, rozpůjčeno 34. půjčovatelům a sice 18. mužským a 16.
ženským 768 knih. Obecním knihovníkem byl řídící učitel Leopold Hill.
Roku 1925 obsahovala 397 knih, z toho 343 zábavných a 54 naučných. 32 osob si vypůjčilo
507 knih, z toho 486 zábavných a 21 naučných. Koncem roku bylo 405 knih.
Roku 1926 si 37 osob vypůjčilo 446 knih.

Pak jsou dostupné záznamy až z roku 1933.
Knihovna obsahovala 588 knih, z toho 504 zábavných a 84 naučných. 42 osob si půjčilo 614
knih, z toho 583 zábavných a 31 naučných.
Knihovny vedly knihovní rady, které se volily a volily knihovníka. V roce 1937 to byla
Růžena Vaculová.
Roku 1938 si tělovýchovná jednota Sokol dává žádost o zřízení čítárny ve staré školní
budově. Žádosti zřejmě bylo vyhověno, protože při kontrole r. 1950 se o ní zpráva zmiňuje.
Koncem 2. světové války byla školní budova zasažena 2 dělovými zásahy. Na inventáři,
učebních pomůckách a v knihovně utrpěla velké ztráty. Podle žijících svědků půjčoval knihy
řídící školy Augustin Homola.
V roce 1947 Obecní knihovna, která zahrnuje i školní má 930 knih, knihovna KSČ 179 knih.
Knihovnicí byla Božena Poledníková, která byla v roce 1949 vystřídána učitelkou Marií
Pruskovou. Po ní nastupuje ředitelka mateřské školy Bohuslava Handrychová. Další
knihovnicí byla Miluše Janáková.
Po ní v roce 1955 převzala knihovnu přemístěnou na MNV učitelka Horáčková. Knihovna
měla 1208 svazků, počet čtenářů byl 87, vypůjček 1200.
Ke konci roku 1956 bylo 113 čtenářů. Půjčovalo si týdně 50-90 knih.
Další rok 1957 vedla knihovnu stále učitelka Horáčková, statistiky neuvedeny.

1958 – knihovnicí byla učitelka Horáčková, knihovna obsahovala 1502 knih, měla 124
čtenářů a provedeno bylo 1403 vypůjček.
1958 – knihovnice Horáčková do konce srpna než se odstěhovala. Knihovna měla 1652 knih:
z toho bylo 753 krásné literatury, 71 knih Marxe a Lenina, 361 naučných, 374 pro mládež, 50
knih zemědělských, 43 ostatních. Bylo půjčeno 710 knih.
1960 – přebírá knihovnu vychovatelka mateřské školy v Opavě Inka Knoppová. Je zde 1657
knih, bylo 119 čtenářů, kteří vypůjčili 1371 knih.
1961 - Je zde 1688 knih, bylo 125 čtenářů, kteří vypůjčili 1405 knih.
1962 - Je zde 1893 knih, bylo 130 čtenářů, kteří vypůjčili 3747 knih.
V této době začínám navštěvovat knihovnu také já. Organizace půjčování byla jiná než
v dnešní době: na stole ležely tvrdé desky se seznamy knih a jejich čísly. Po vybrání konkrétní
knihy dle čísla, ji knihovnice v případě, že nebyla půjčena donesla. Za výpůjčku jedné knihy
se platilo 25 haléřů.
V dubnu 1963 přebírá knihovnu Marie Kalusová. Je zde 1608 knih, bylo 135 čtenářů, kteří
vypůjčili 1676 knih – z toho 68 knih naučné literatury.
Za leden a únor 1964 zapůjčeno 481 knih, za celý rok 2000 knih.
14. března 1966 přebírá knihovnu Jaroslav Sukeník starší. V knihovně je 2000 knih, z toho asi
1000 ks beletrie, 550 knih pro mládež, zbytek naučná.
V roce 1968 vypůjčeno 1340 knih, krásné literatury 571 knih, dětské 583 knih, naučné pro
mládež 48 knih, naučné 129 knih.
V roce 1969 vypůjčeno 2139 knih, krásné literatury 769 knih, dětské 1000 knih, naučné 370
knih.
V roce 1970 vypůjčeno 2004 knih, krásné literatury 752 knih, dětské 1154 knih, naučné 96
knih. Čtenářů bylo 64, z toho 25 mládeže.
V roce 1973 vypůjčeno 2092 knih, krásné literatury 879 knih, dětské 920 knih, naučné 156
knih, naučné pro mládež 142 knih. Knižní fond byl 2479 knih.
Rok 1974 – v říjnu byl veškerý fond Místní knihovny převezen ke zpracování do
střediska Opava a stala se střediskovou knihovnou Okresní knihovny Petra Bezruče v Opavě.
Bylo převezeno 2437 knih, vyřazeno jako opotřebované 101 knih, vyřazeno jako
opotřebované pro mládež 17 knih, uloženo v rezervním fondu 186 knih a vyřazeno jako
závadná literatura 7 knih. Zpracováno 2126 knih, které byly převezeny 5 zpět do Místní
knihovny v Oticích.
Vedoucím střediska v Opavě byla v 70 . letech knihovnice Saša Titzová. Okresní
knihovna převzala veškerou personální agendu, zabezpečovala odměny dobrovolného
knihovníka. Střediskový systém měl však své limity, proto byly určité agendy centralizovány.

Rok 1975 – 114 čtenářů, vypůjčeno 4458 knih.
Rok 1976 – 120 čtenářů, z toho 86 mládež a 34 dospělých. 1129 návštěv si vypůjčilo 4648
knih – z toho 969 krásné literatury, naučné 174, mládež 1348, naučná mládež 99, časopisů
2058.
Rok 1977 – 124 čtenářů, z toho 63 mládež do 14 let, 23 mládež do 19 let. 1208 návštěvníků si
vypůjčilo 4919 knih.
Rok 1978 – 128 čtenářů, z toho 82 mládeže si při 1268 návštěvách vypůjčilo 3939 knih a
1037 časopisů. Z toho bylo 1637 knih, naučné literatury 328 knih, dětské 1814 knih, dětské
naučné 160 knih, časopisy pro dospělé 270 a časopisy pro mládež 767.
Rok 1979 – 130 čtenářů, z toho 84 mládež vypůjčilo 3058 knih a 1140 časopisů.
Od roku 1979 se otická knihovna stává součástí centralizovaného systému Okresní knihovny
Petra Bezruče v Opavě. Centralizace umožnila sjednotit pravidla pro práci v knihovnách a do
budoucna pomohla vytvořit jednotný systém práce s čtenářem, systematickým zpracováváním
evidence knih a jejich ukládáním, sjednotila pravidla pro bibliografickou a informační
výchovu dětských čtenářů. Otická knihovna pravidelně dostávala soubory nových knih.

Rok 1980 - 130 čtenářů, z toho 52 do 14 let a 38 do 19 let. 1133 návštěvníků si vypůjčilo
3044 knih a 1129 časopisů. Zhruba v této době Jaroslav Sukeník onemocněl a zastupovala jej
manželka Miroslava, která tak zajistila pravidelný provoz knihovny.
Rok 1981 – 132 čtenářů, z toho 66 do 14 let a 22 do 19 let vypůjčilo 4041 knih a časopisů.
Knihovna byla dočasně přestěhována kvůli opravě školy do budovy staré školy. Následně
v dalších letech byla ještě několikrát stěhována. Jednou při stěhování pomáhali otičtí pionýři.
Knihy se převážely na ručních vozících.
Rok 1982 – 134 čtenářů si vypůjčilo 4262 knih a časopisů.
Rok 1983 – 135 čtenářů si vypůjčilo 4350 knih a časopisů.
Rok 1984 – do konce června 135 čtenářů, 82 mládež – při 676 návštěvách si vypůjčilo 1712
knih a 641 časopisů.
Rok 1985 – 137 čtenářů si vypůjčilo 4389 knih a časopisů.
Rok 1986 - 137 čtenářů si vypůjčilo 4440 knih a časopisů.
Rok 1989 – 141 čtenářů z toho 101 mládež si při 1409 návštěvách vypůjčilo 5592 knih a 1817
časopisů.
Od roku 1990 se v kronikách o knihovně nic nedozvíme.
Od roku 1993 nastupuje jako knihovnice Miroslava Sukeníková.
Rok 1995 – čtenářů 34 dospělých a 18 do 14 let. Návštěv 419, vypůjčeno 649 naučná dospělí,
733 beletrie, 276 naučná mládež a 456 mládež – celkem 2114 knih a 807 časopisů.

Rok 1996 – čtenářů 51 (34+17). Návštěv 494, vypůjčeno 606 naučná dospělí, 626 beletrie,
462 naučná mládež a 593 mládež – celkem 2287 knih a 936 časopisů.
K 31.12.1996 došlo ke zrušení centralizovaného systému. Otická knihovna přešla výhradně
pod správu obce.
Rok 1998 - čtenářů 66 (27+39). Návštěv 523, vypůjčeno 74 naučná dospělí, 1065 beletrie,
320 naučná mládež a 518 mládež – celkem 1977 knih.
Rok 1999 - čtenářů 63 (29+34). Návštěv 510, vypůjčeno 166 naučná dospělí, 1025 beletrie,
290 naučná mládež a 536 mládež – celkem 2017 knih.
Rok 2000 - čtenářů 66 (27+39). Návštěv 423, vypůjčeno 45 naučná dospělí, 818 beletrie, 218
naučná mládež a 399 mládež – celkem 1480 knih.
Rok 2001 - čtenářů 68 (29+39). Návštěv 400, vypůjčeno 33 naučná dospělí, 639 beletrie, 239
naučná mládež a 392 mládež – celkem 1303 knih.
Rok 2002 - čtenářů 39 (19+20). Návštěv 352, vypůjčeno 59 naučná dospělí, 624 beletrie, 88
naučná mládež a 215 mládež – celkem 986 knih.
Situace v knihovně se zlepšila od roku 2002, kdy Knihovna Petra Bezruče získala prostředky
na výkon regionálních funkcí. Nové knihy obec nakupuje podle svých možností, zavádí
v knihovně veřejný internet z prostředků VISK3. Pro obec začíná vykonávat odbornou
knihovnickou agendu Knihovna Petra Bezruče v Opavě prostřednicím svého metodického
oddělení. Jedná se především o služby:
• tvorbu a výměnu cirkulačních souborů
• poradenskou a metodickou činnost
• organizaci dalšího vzdělávání knihovníků, semináře a porady
• zabezpečení servisu k provozu automatizovaného knihovního systému Clavius REKS
• statistiku knihovnických činností
• pomoc při revizi a aktualizaci KF
Rok 2003 - čtenářů 43 (21+22). Návštěv 420, vypůjčeno 54 naučná dospělí, 611 beletrie, 206
naučná mládež a 356 mládež – celkem 1227 knih.
Rok 2004 - čtenářů 43 (25+18). Návštěv 332, vypůjčeno 79 naučná dospělí, 462 beletrie, 266
naučná mládež a 251 mládež – celkem 1058 knih.
Od roku 2005 do současnosti knihovník Jaroslav Sukeník - čtenářů 43 (26+17). Návštěv 221,
vypůjčeno 58 naučná dospělí, 318 beletrie, 60 naučná mládež a 201 mládež – celkem 637
knih.
Rok 2006 - čtenářů 39 (27+12). Návštěv 270, vypůjčeno 30 naučná dospělí, 416 beletrie, 40
naučná mládež a 217 mládež – celkem 703 knih.
Rok 2007 - čtenářů 40 (28+12). Návštěv 292, vypůjčeno 28 naučná dospělí, 348 beletrie, 11
naučná mládež a 181 mládež – celkem 568 knih.
Rok 2008 - čtenářů 36 (26+10). Návštěv 243, vypůjčeno 56 naučná dospělí, 41 beletrie, 19
naučná mládež a 100 mládež – celkem 576 knih. V tomto roce byla provedena revize knih a
všechny byly opatřeny čárovým kódem a připraveny pro automatické zpracování.

Rok 2009 - čtenářů 36 (24+12). Návštěv 289, vypůjčeno 62 naučná dospělí, 478 beletrie, 51
naučná mládež a 131 mládež – celkem 722 knih.
Rok 2010 - čtenářů 28 (24+4). Návštěv 326, vypůjčeno 63 naučná dospělí, 593 beletrie, 21
naučná mládež a 146 mládež – celkem 823 knih.
Rok 2011 - čtenářů 35 (17+8). Návštěv 358, vypůjčeno 42 naučná dospělí, 642 beletrie, 49
naučná mládež a 326 mládež – celkem 1059 knih.
Obec se stará o provozní i mzdové náklady a investice a vynakládá finanční prostředky na
nákup vlastního fondu, což je převážně doporučená četba, encyklopedie a knihy, které chce
knihovna mít trvale ve svém fondu.
Regionální fond obsahuje knižní novinky, bestsellery i klasickou literaturu. Fond je
sestavován s ohledem na literární novinky a požadavky čtenářů a knihovníka. Regionální fond
je obměňován každý rok minimálně 6 soubory. Knihovna používá AKS Clavius REKS pro
katalogizaci a revizi knih. O půjčovním modulu zatím knihovna neuvažuje.
Přestože v roce 2011 již nikdo z uživatelů knihovny nejeví zájem o internetové služby, což je
důsledkem plošného rozšíření tohoto fenoménu, je internetový přístup zachován. Využívá jej
hlavně knihovník, jako zdroj informací o novinkách v oboru, k vybírání knih ap. Obec
zvažuje zavedení objednávkového systému služeb a rychlejší komunikace občan-knihovna.
Ze statistik je vidět jak se vyvíjela společnost, např. zdražení knih přineslo zvýšení
návštěvnosti, naopak běžně dostupný internet a vybavení domácnosti počítači přineslo snížení
návštěvnosti.

Ve státním archivu v Opavě, v kronikách obce a při diskuzích s žijícími pamětníky vybádal
současný knihovník Jaroslav Sukeník.
Zpracováno rovněž ve spolupráci s Knihovnou Petra Bezruče v Opavě, paní Mgr. Zuzanou
Bornovou a Natašou Šlosárkovou, kterým patří poděkování za spolupráci s obcí.

