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Pánové Shakespeare a Bulgakov se zabydleli v Časech 
 

Časy 9. října – v obci Časy byla otevřena nová plně automatizovaná knihovna, která slouží 

občanům nejen k vypůjčování knih, ale chce i aktivně podporovat společenské dění v obci. 

Prozatím bude knihovna otevírat své dveře horlivým čtenářům každou středu odpoledne. 

 

Za přítomnosti pana starosty, paní ředitelky Krajské knihovny v Pardubicích a mnohých dalších 

významných hostí byla dne 9. 10. v Časech otevřena nová knihovna. Na její otevření se přišli podívat  

i mnozí občané z obce, hlavně čtenáři školou povinní, kteří neváhali a hned si nějakou tu knížku 

vypůjčili. Knihovna disponuje poměrně bohatým fondem a vzhledem k tomu, že je zapojena do 

systému Distribuce knih v rámci regionálního 

fondu, bude její inventář dvakrát ročně 

obměňován. Přítomní hosté se svorně shodli na 

tom, že je velmi záslužným činem, že se 

v dnešní době plné počítačů, tabletů a dalších 

elektronických zařízení ještě někdo věnuje 

otevírání knihoven, kde se lidé mohou setkat 

s knížkou ve své původní papírové podobě. 

Neboť je sice hezké číst si Švejka z tabletu, ale 

otevře-li si člověk knížku a kromě textu se na 

něj z druhé strany směje zmíněný dobrý voják, 

jak jej svým štětcem vypodobnil Josef Lada, je 

to pohled, který čtenáře rozhodně zahřeje  

u srdce více než chladný svit displeje. 

 

 

Spolupráce MASek s Univerzitou Pardubice zdárně pokračuje 
 

MAS Železnohorský region a MAS Region Kunětické hory pokračují v úspěšné spolupráci 

s Univerzitou Pardubice. V minulém měsíci bylo na univerzitě vyhlášeno 2. kolo soutěže „O nejlepší 

program obnovy vesnice“. Do této soutěže jsou zapojeni právě studenti univerzity. Cílem soutěže je 

navrhnout konkrétní program obnovy vesnice dle metodiky MMR 2014. Studenti tímto dostávají 

jedinečnou příležitost ukázat své schopnosti a zasloužit se o rozvoj českého venkova. 

 

Smysl celé soutěže ozřejmila studentům paní Kateřina Korejtková, iniciátorka soutěže, těmito slovy: 

„Venkovské osídlení a celý venkovský prostor mají nezastupitelný společenský, kulturní, ekologický  

a hospodářský význam. Programy obnovy a rozvoje venkovských obcí jsou založeny na vědomí 

svébytných hodnot venkova a na nezbytnosti jeho zdravého a komplexního vývoje v rámci udržitelného 

rozvoje společnosti a v celkovém kontextu regionální politiky České republiky a Evropské unie.“ 

 

Spolupráce s univerzitou touto akcí nekončí, neboť již 13. listopadu se v prostorách univerzity bude 

konat konference tří MAS – Orlicka, Regionu Kunětické hory a Železnohorského regionu. 


