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Na návštěvu Erbenova Miletína musíte mít dost času 

Božena Blažková 

V sobotu dne 23. října 2010 předávalo město Miletín (necelých 1 000 obyvatel) nově zrekonstruovaný víceúčelový dům č. p. 
5 veřejnosti. V kulturním programu vystoupily mažoretky z Hořic a taneční soubor Hořeňák z Lázní Bělohrad. V místě působí 20 
fungujících spolků a sdružení, které budou moci využívat nové klubovny a besední sál. Prostor pro využití volného času zde 
naleznou i důchodci z nedalekého pečovatelského domu. Nové bezbariérové prostory zde získala i knihovna, která byla dříve 
umístěna v patře budovy obecního úřadu. Dle slov starosty pana Noska by se toto dílo nepodařilo zrealizovat bez získané finanční 
podpory. Celkové výdaje projektu byly 11 874 577,76 Kč a z toho poskytnutá dotace z ROP NUTS II Severovýchod byla ve výši 
10 983 984,41 Kč, což je 92,50 %. Město Miletín tak dofinancovávalo akci 890 593,35 Kč, což je 7,50 %. 
  
            Navštívila jsem knihovnu během prvního dne půjčování v „novém“, a jak se dalo očekávat, knihovnice paní Alena Erbanová 
byla v obležení zvědavých čtenářů. Ti oceňovali zejména nové prosvětlené prostory a vybavení. Zejména starší lidé se radovali, že 
je knihovna v přízemí a bezbariérově upravená. Děti byly nadšené ze svého barevného oddělení a maminky oceňovaly koutek s 
hračkami. Všem se líbily strašidelné postavičky z putovní výstavy spisovatelky a výtvarnice Vítězslavy Klimtové, která knihovnu 
navštíví začátkem listopadu a bude besedovat s dětmi z mateřské i základní školy. Do konce roku má ještě knihovna na programu 
besedu s Babkou Ťapkou o Novém Zélandu, tradiční korálkovou dílnu a předvánoční prodej knížek. 
            Miletínská knihovna je pro veřejnost otevřena dva dny v týdnu. Její fond je necelých 8 000 knih a knihovna odebírá 40 
časopisů různého zaměření. Fond je zpracováván v programu KP-win. Za rok navštíví knihovnu asi 3 000 návštěvníků, kteří si půjčí 
kolem 13 000 knih a časopisů. Veřejnosti jsou k dispozici 2 počítače s přístupem na internet, scanner a multifunkční barevná 
tiskárna. Knihovna dobře spolupracuje jak se základní, tak i s mateřskou školou a pořádá pro děti různé akce, např. besedy nad 
knihami, lekce o knihovně a knihovnictví, soutěže atd. Široké veřejnosti knihovna nabízí přednášky se zdravotní a cestopisnou 
tematikou. Pravidelně se účastní celostátních knihovnických akcí Noc s Andersenem a Týden knihoven. Oblíbenou akcí dětí i rodičů 
je Pasování na čtenáře, kterého se pravidelně účastní i nějaký známý autor dětských knih (např. Petra Braunová, Ivona Březinová). 
Letos v červnu se pasovalo za přítomnosti autorů Knížky pro prvňáčka Jiřího Kahouna a Jiřího Fixla. Na akci je zvána celá rodina 
pasovaného prvňáčka, který musí předvést, jak umí číst. Knihovna má připravena krátká čtyřverší o zvířátkách na jednotlivá 
písmena abecedy. 
  
            Na závěr musím ještě vysvětlit, proč doporučuji na návštěvu Miletína dostatek času. Kromě knihovny a prohlídky celého 
nově otevřeného víceúčelového domu nesmíte zapomenout navštívit rodný dům básníka Karla Jaromíra Erbena. Od roku 1911 je 
zde umístěn básníkův památník. Interiér domku tvoří dobový nábytek, rodinné památky, akvarely k Erbenovým baladám od R. 
Švajdlera. Celý domek na vás dýchne autentickou nostalgií starých časů, i když v současné době dostal novou střechu a plot. 
Návštěvu je možné spojit s prohlídkou tajemných sklepů německých rytířů. Letos v červnu byla v Miletíně slavnostně otevřena 
naučná stezka, která je dlouhá 5 km a obsahuje celkem 10 zastavení věnovaných životu a dílu K. J. Erbena. Jedná se o příjemnou 
procházku vhodnou pro všechny věkové kategorie. Cesta vás provede Svatojánskými lázněmi a krásným okolím Miletína. Potkáte 
zde sochu Polednice a Pána na koni, ve kterých jsou ukryté tajné schránky, do kterých mohou děti ukládat svá tajná přání. Plánek 
trasy si můžete vyzvednout na náměstí v místním infocentru, a pokud správně odpovíte na otázky, obdržíte zde i pamětní list. Za 
návštěvu také stojí expozice českého amatérského divadla, které v místním zámku provozuje občanské sdružení Muzeum českého 
amatérského divadla v Miletíně. 
            Doporučené webové odkazy: 
http://www.miletin.cz/ 
http://www.knihovnamiletin.webk.cz/ 
http://miletin.amaterskedivadlo.cz/ 
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