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Ve Svobodě nad Úpou už nastaly lepší
časy
Božena Blažková
V létě loňského roku jsem využila pozvání knihovnice Pavly Tůmové a navštívila jsem její knihami
zcela přeplněnou malou půjčovnu. Článek o knihovně vyšel v loňském dvojčísle pod názvem Ve Svobodě
nad Úpou svítá na lepší časy.
Koncem letošního léta jsem dostala pozvánku, která mne velmi potěšila. Slavnostní otevření nově
zrekonstruované knihovny se konalo v pondělí 31. srpna. Malou slavnost zahájil starosta města Ing.
Milan Otradovec. Mezi hosty přivítal zástupce stavební firmy Ktstav, s.r.o, která rekonstrukci provedla,
zastupitele města, učitele, děti a čtenáře. Přítomna byla také ředitelka Městské knihovny v Trutnově Mgr.
Maršíková, která se aktivně podílela na organizaci knihovního fondu v nových prostorách.
Celá rekonstrukce proběhla během léta, takže knihovna byla zavřená minimálně vzhledem k tomu,
jaké změny v ní nastaly. Nejprve se musely všechny knihy a celá knihovna vystěhovat. Pak už to šlo ráz
na ráz. Bouralo se, zedničilo se, malovalo se a pokládala se nová podlaha. Když bylo toto vše hotovo,
začalo ustavování nového nábytku, do kterého se vzápětí začaly vracet nově utříděné knihy. Bývalý
sklad navazující na půjčovnu byl totiž kompletně upraven na volný výběr. Nyní je možné se všude ke
knížkám pohodlně posadit a v klidu si vybírat nebo se i začíst. Bývalá půjčovna je vybavena novým
pultem, je zde samostatný pohodlný prostor pro uživatelské počítače včetně skeneru. A díky nízkým
regálkům a schůdkům zde své místo získalo i dětské odděleníčko, které je velmi pěkně vyzdobeno a
určitě se v něm bude malým čtenářům líbit. Výhrou jsou i nové skladové prostory, které jsou stejně jako
knihovna umístěny v přízemí budovy radnice.
Fotodokumentaci z rekonstrukce má knihovnice pro své čtenáře pečlivě připravenou. Ostatní zájemci
si ji mohou prohlédnout na webových stránkách města http://www.musvoboda.cz/foto/category/12rekonstrukce-knihovny-10-8-2009 , kde naleznou i fotografie ze slavnostního otevření. Všichni zúčastnění
dostali kromě malého občerstvení i výtisk zářijového čísla novin městského úřadu Svoboda fórum, kde je
celá titulní stránka věnována nově otevřené knihovně.
Na závěr bych se ještě ráda podělila o několik drobných postřehů, které jasně dokazují zájem
místních lidí o "jejich knihovnu". Přítomné děti si nejen okamžitě přivlastnily dětské oddělení, ale hlavně
už si začaly plánovat, kde budou o další Noci s Andersenem spát :. Někteří z přítomných dospělých
využili příležitost a požádali paní knihovnici o rezervaci vystavených knížek. Velmi milým osvěžením byla
i přítomnost jedné z největších místních čtenářek, paní Hany Zuzánkové. Její vzpomínkové vyprávění by
zcela určitě stálo za zaznamenání pro další generace, vždyť jí bude již 85 let, má na co vzpomínat a na
knihovnu ani město nedá dopustit.
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