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Exkurze náchodských knihovníků ve Rtyni v Podkrkonoší a Batňovicích

Marta Lelková

            V sobotu 1. října 2011 byl mimořádně krásný podzimní den. Všechno kolem bylo prosvíceno sluníčkem, a proto ani 

nálada mezi cestujícími v minibusu nemohla být jiná než slunečná. Měli jsme před sebou pěknou trasu: návštěvu Městské 

knihovny ve Rtyni v Podkrkonoší se skvělou knihovnicí Janou Sehnalovou, další zastávkou měla být Obecní knihovna 

v Batňovicích s o nic méně originální knihovnicí Markétou Tučkovou. V poledne společný oběd v místní hospodě a jako pěkná 

tečka - prohlídka vily rodiny Čapkových v Úpici.

            Výjezdy tohoto typu organizuje náchodské oddělení regionálních služeb každý podzim. Chceme, aby knihovníci 

obecních knihoven viděli, jak si vedou v jiných knihovnách.

Vyrazilo se z Náchoda v devět hodin. Cestou jsme přibírali další pasažéry. Nakonec nás bylo 18 - skalních i novopečených 

knihovnic. Všechny jsme se těšily na program, který nás čekal. Já sama jsem zatím nebyla ani v jedné z těchto knihoven, ale 

hodně dobrého jsem o nich slyšela. Opravdu platí, že je lepší jednou vidět než desetkrát slyšet. Janu Sehnalovou jsem znala 

z různých knihovnických akcí jako veselého človíčka. Působila dojmem, že nežije pro nic jiného, jen pro knihovnu. Tušila jsem, 

že je to holka na svém místě. Když jsme dorazili do knihovny ve Rtyni, ukázalo se, že do své práce opravdu dává velký kus 

srdce. Byla dokonale připravená. Po stručném představení knihovny a její činnosti nám dávala cenné rady, jak co dělat, aby 

knihovna žila. A nejen to. Kdo měl zájem o materiály k různým pořádaným akcím, okopírovala mu je. Z jejího vyprávění 

vycházelo nakažlivé nadšení. Doufám, že nakažených odešlo co nejvíc a nákaza bude nevyléčitelná.

            Po příjemné hodince ve Rtyni jsme se přesunuli do Batňovic. Tato knihovna byla v letech 1996-2004 uzavřená. V roce 

2008 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce budovy a obecní knihovna se tak na čas přestěhovala do prostor Obecního úřadu v 

Batňovicích. Zpět do staré školy (jen o patro výše) se knihovna vrátila 19. března 2009, kdy zároveň převzala funkci 

knihovnice Markéta Tučková; hned v následujícím roce získala ocenění „Knihovna roku Královéhradeckého kraje“ za rok 2010. 

Za odváděnou práci by se nemusela stydět ani městská knihovna.

            Knihovna byla na početnou návštěvu knihovníků dobře připravená. Nejprve nás pozdravila paní starostka Vladimíra 

Pátková. Řekla nám pár zajímavostí o obci a o tom, co se jim povedlo za jejího starostování udělat. Poté si nás vzala na 

starost Markéta.  Protože jsme se do knihovny málem nevešli, po prohlédnutí jsme se přesunuli do větších prostor k pohoštění 

a zhlédnutí připravené prezentace o aktivitách knihovny. V kronice knihovny jsme mohli vidět, že knihovnice nemá nouzi o 

nápady. Uspořádala už mnoho besed, her, soutěží, setkání na zajímavá témata. Markétce se často zasteskne po větší 

místnosti pro knihovnu a hned vidí možnosti, které by jí větší prostor skýtal. Batňovická knihovna je knihovna neprofesionální 

s profesionální prací. Byl to opravdu výborný tip pro povzbuzení našich knihovníků. Hlavně nové knihovnice tam nabíraly 

inspiraci a nápady. Markétka jim s radostí odevzdávala své zkušenosti i materiály k soutěžím pro děti. A já už teď v některých 

knihovnách vidím, že její nápady žijí dál.

„Kdo dává, taky přijímá.“ A proto věřím, že i pro obě dvě knihovnice byla naše návštěva obohacením. Mohou mít 

hřejivý pocit, že se na jejich práci hledí s obdivem.

            Po dobrém obědě nás čekala Úpice s vilou rodiny Čapkových. Nechal ji postavit otec Karla a Josefa Čapka a prožili 

tam společných 17 let. Na pár minut jsme se cítili být prominenty, které pozval k návštěvě sám Karel Čapek. Prohlédli jsme si 

vystavenou expozici fotografií věnovanou životu vily a popovídali si se současnými obyvateli, kterými jsou příslušníci Policie 

ČR, o tom, jak se jim v tak vzácných prostorách pracuje.
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