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Obec Batňovice a
knihovna
Božena Blažková
Před více než 100 lety byla v Zálesí (součást Batňovic) otevřena veřejná čítárna a v
obci byly dvě knihovny. Rok po vydání Zákona o veřejných knihovnách obecních (1919)
byly knihovna "Krakonošova" a knihovna "Čtenářské besedy" sloučeny do Obecní lidové
knihovny. Tato knihovna velmi dobře plnila svoji funkci a v osmdesátých letech patřila
mezi nejlepší knihovny kraje. V roce 1993, po uplatnění restitučního nároku, se musel
obecní úřad přestěhovat do budovy "staré školy", kde sídlila knihovna. Pro knihovnu se
nenašlo náhradní umístění a knihy byly uloženy v půdním prostoru školy. Po letech
nečinnosti byla knihovna v prostorách bývalého obecního úřadu (stará škola) v roce 2004
znovu otevřena. Knihovnicí obecní knihovny se stala paní Jaroslava Trýznová.
V rámci dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2007 z Ministerstva kultury z grantu
"Veřejné informační služby knihoven - VISK 3" byla získána dotace ve výši 40.000,- Kč na
projekt "Automatizace obecní knihovny". Obec zakoupila z přijaté dotace nový počítač a
monitor, záložní zdroj UPS, výpůjční program REX a stůl pod počítač. Podíl z rozpočtu
obce činil 21.500,- Kč, za který obec zakoupila čtečku, kancelářskou židli a novou tiskárnu
OKI.
V loňském roce byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce budovy tzv. staré školy a
knihovna se opět stěhovala, tentokrát do provizorních prostor na obecním úřadě. Veřejný
internet byl umístěn na chodbě. Zpět do staré školy (ale do prvního patra) se knihovna
vrátila 19. března letošního roku. Provoz v novém byl zahájen bez zbytečných oslavných
řečí a je symbolické, že jako první přišly děti. Přivítala je nová knihovnice paní Markéta
Tučková a hned je pozvala na připravovanou Noc s Andersenem. Kromě starostky obce
paní Vladimíry Pátkové a fotografa byla půjčování v novém přítomna i bývalá knihovnice
paní Trýznová, která přislíbila pomoc při provozu v nové knihovně.
Obec má uzavřenou smlouvu o poskytování regionálních knihovnických služeb s MěK
v Trutnově. Tato knihovna podle slov paní starostky i knihovnice velmi pomohla s
obnovením provozu knihovny a s jeho automatizací. Knihovna je otevřena každý čtvrtek
od 16 do 18 hodin. Většina knižního fondu je nová a je zapůjčena z Trutnova. Knížky
budou pravidelně obměňovány.
První akcí knihovny byla Noc s Andersenem, které se zúčastnilo 9 odvážných dětí a 2
"dospěláci". Na programu byla dobrodružná výprava, šipkovaná dovedla děti za čertem,
který je vyzkoušel ze znalosti pověsti o místním Čertově kopci. Správnou odpověď
odměnil prozrazením ukrytého pokladu. Po soutěžích, mlsání od Bílé paní a čtení
pohádek se děti po půlnoci uložily k spánku. První společná knihovnická akce se povedla
na jedničku a největší odměnou byla pochvala od dětí a přání, že by se taková noc mohla
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uskutečnit každý týden.
Děkuji paní starostce i paní knihovnici za možnost "být při tom", za ukázání celé
rekonstruované budovy (nová školní jídelna a budovaná tělocvična). Přeji knihovně hodně
zdaru a hlavně splnění všech plánů, mezi které patří např. i zahájení klubové činnosti v
podkrovní místnosti naproti knihovně.
Další zajímavé informace nejen o knihovně, ale i obci Batňovice získáte na adrese:
http://www.batnovice.cz/ .
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