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Rychlý pohled na obecní knihovny na Náchodsku 

Marta Valešová 

V září na redakční radě padlo rozhodnutí, abych Vás seznámila s obecními knihovnami Náchodska. Těšila jsem se, že při 
každoročním setkání knihovníků obecních knihoven uspořádám anketu o jejich knihovnách a napíši o jejich problémech, 
obcích, čtenářích, prostě o jejich práci. Souhrou více objektivních příčin se zrovna letos toto setkání neuskutečnilo a ještě 
k tomu přišla zpráva, že se i redakční rada koná o 14 dní dříve – no a já byla doslova „nahraná“. Přemýšlela jsem, jak to 
udělat, abych nepsala jen o našich obecních knihovnách (pracuji v Městské knihovně v Jaroměři), a jak už to někdy bývá nejen 
v pohádkách – bylo nebylo – přišla z náchodské knihovny pozvánka na školení knihovníků obecních knihoven do jaroměřské 
knihovny (jsem i knihovnicí v Obecní knihovně ve Velké Jesenici). A ejhle se mně vylíhl v hlavě nápad – zkusím se poptat 
v jednotlivých městských knihovnách z Náchodska, která nebo které knihovny v jejich obvodu by stály za zmínku v tomto 
časopise. Nechtěla jsem použít slov, které jsou nejlepší, protože každý ví, že každá obec má svá specifika, která více či méně 
zmínily v podzimním čísle kolegyně Blažková a Hubertová v článku Uživatelé, čtenáři a sousedi aneb Proč chodí, nebo 
nechodí do knihovny.             Udělala jsem dobře, protože v každé z knihoven mi pár tipů dali. Ale všichni v závěru podotkli, že 
i ty ostatní pracují dobře, přestože nedělají žádné akce anebo je nezveřejňují, protože většina z těchto knihovníků to dělá 
z lásky; v jejich případě se opravdu nedá mluvit o penězích a nepřijde jim, že by dělali něco výjimečného, a tak se ani 
neprezentují. Zde mne napadá jeden, alespoň pro mne, výstižný citát: „Nevěř slovům ani svým, ani cizím. Věř jen svým a cizím 
skutkům. A ony většinou nemluví.“ Pro příklad půjdu do našeho (jaroměřského) obvodu, do knihovny Velichovky, kde teprve 
na zmiňovaném školení se paní Ambrožová rozpovídala, a musím podotknout, že my jsme to, co vše ve své knihovně dělá 
s dětmi, slyšeli poprvé – protože ona dělá, ale nemluví. 
  
            A nyní bych se ráda zmínila o pár knihovnách z každého střediskového obvodu. Těm, které nebudu jmenovat, bych se 
ráda omluvila, protože jak jsem zmínila výše, buď konají, a nemluví anebo v okamžité reakci na můj dotaz si dotyčná na ně 
nevzpomněla – PROMIŇTE. 
  
Police nad Metují: 
            Suchý Důl – knihovna je po rekonstrukci, má nové webové stránky a velmi úspěšná              byla akce Čtení nad 
kronikou. 
            Pěkov – velmi aktivní knihovník, který pořádá Noc s Andersenem, akce pro děti i celé rodiny (Loučení s prázdninami) a 
velký úspěch měla výstava starých fotografií (Jak se žilo v Pěkově a na Honech dříve a nyní). 
            Velké Petrovice – pořádají různé akce pro děti; zde vyřešili problém s časem při nástupu knihovnice po studiu do 
zaměstnání zapojením celé rodiny. 
  
Červený Kostelec: 
            Žernov – oceněná knihovna roku 2005, která je opravdu kulturním centrem celé obce, kde pořádají velké množství 
výstav (celá vesnice peče cukroví, které pak vystaví), přednášek, besed. (Vyšel samostatný článek.) 
            Slatina nad Úpou – velmi aktivní knihovnice, která pracuje s dětmi a pořádá též řadu výstav a různých akcí. 
            Olešnice – 87letá paní knihovnice, která pracovala celý život ve škole a dodnes s dětmi dělá mnoho zajímavých aktivit. 
(Vyšel samostatný článek.) 
  
Broumov: 
Nemá vesnické knihovny, ale přesto s nimi spolupracuje výpůjčkami knih ze svého fondu. 
  
Hronov: 
Zde platí totéž, co o broumovské knihovně. Oba obvody obhospodařuje náchodská knihovna. 
  
Teplice nad Metují: 



Mají jen dvě knihovny. Ale mají devítiletou školu, kterou navštěvují žáci z okolních vesnic a přes ně se vyřizují požadavky. 
            Dědov – zde se prodává dům, kde knihovna sídlila, ale snad se rýsuje jiná možnost pro umístění knihovny. 
Zajímavostí je, že paní knihovnice se přestěhovala do domu s pečovatelskou službou a své aktivity přenesla mezi své seniory. 
  
Nové Město nad Metují: 
            Vrchoviny – pořádají velké množství akcí, za zmínku stojí např. Noc s Andersenem nebo Výstava betlémů. (Vyšel 
samostatný článek.) 
            Nahořany – zde má tradici spolupráce se školou a školkou, v poslední době se zde vystřídalo více knihovnic, ale ta 
stávající se pomalu začíná „rozjíždět“ a vypadá slibně. 
Černčice – rovněž velmi dobrá spolupráce se školou. 
  
Náchod: 
            Řešetova Lhota – velmi aktivní 80letý knihovník, který prezentuje aktivity ve vývěsce na autobusové zastávce (nové 
knihy, zprávy z kronik a starých obecních dokumentů), úspěšná je jeho akce Staré knihy ze starého kufru. (Vyšel samostatný 
článek.) 
            Nový Hrádek – knihovna je umístěna ve školce a půjčovní dobu si paní upravila v návaznosti na konec školního 
vyučování, pracuje hodně s dětmi (Pasování čtenářů, beseda s Petrou Braunovou a další). (Vyšel samostatný článek.) 
            Chvalkovice – knihovnice knihovnou doslova žije a patří mezi letošní vyznamenané knihovníky. (Viz samostatný 
článek v tomto čísle.) 
            Lipí – velmi kreativní knihovnice, která spolupracuje s místními spolky při pořádání akcí nejen pro děti (Dětský den, 
čarodějnice a další), všude v knihovně má papíry a tužky, aby děti mohly malovat. 
Kramolna – tam je raritou 94letý aktivní knihovník pan Prouza. 
  
Jaroměř: 
            Vlkov – knihovna je v budově staré zrušené školy, kde zůstala zachována stará třída; zde paní pořádá mnoho akcí 
nejen pro děti (čtení, soutěže, besedy), spolupracuje s mateřským klubem (výchova potenciálních čtenářů), podílí se na 
vydávání Ročenky Vlkova. (Vyšel samostatný článek.) 
            Velichovky – tu jsem již zmínila v úvodu, paní má čtenářský kroužek, hraje s dětmi divadlo (kostýmy, kulisy si 
připravují samy), pořádá Noc s Andersenem, besedy (Petra Braunová) a mnoho dalšího, co jsme se ještě nedozvěděli. (Vyšel 
samostatný článek.) 
            Rychnovek – zde je dlouhodobý knihovnický nadstandard, paní si udržuje vysokou návštěvnost i výpůjčky. 
            Velká Jesenice – pořádá akce pro školu i školku (každoročně knihovnické minimum se čtením), pasuje prvňáčky a 
letos byla velmi úspěšnou akcí Potulná pohádková země – výstava strašidel paní spisovatelky Klimtové (na kterou se přijely 
podívat i děti ze školy z Nahořan); škola i školka vyrobily pro knihovnu knihu o jesenických strašidlech. (Vyšel samostatný 
článek.) 
  
            Na závěr nesmím opomenout jednu zásadní informaci, kterou jsem slyšela od všech dotazovaných jako první: 
VŠECHNY NAŠE KNIHOVNY PO KNIHOVNICKÉ STRÁNCE PRACUJÍ DOBŘE NEBO VELMI DOBŘE. 
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