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Exkurze knihovníků obecních knihoven okresu Náchod

Iva Zelená

Říjen bývá obvykle měsícem spíše chladným, venku hodně prší a my jsme rádi doma u teplých kamen. Venku ale 

po prvních mrazících krásně zlátne listí, a když se vydaří den a vysvitne sluníčko, je radost jít ven, třeba na 

procházku. A takový den plný sluníčka a krásných zážitků jsme prožili v sobotu 5. října. Z Náchoda byl vypraven 

mikrobus a my s dobrou náladou a plni očekávání jsme jeli na návštěvu Obecní knihovny v Heřmánkovicích. Tam 

nás vlídně přijala nejen knihovnice paní Stečínská, ale také místostarostka obce paní Gabrielová a její manžel. Od 

paní knihovnice jsme se dozvěděli o velkém množství akcí, které v průběhu roku pořádají nejen pro místní děti 

předškolního i školního věku, ale také pro dospělé. Výklad provázelo i promítání obrázků z jednotlivých akcí. Velmi 

zajímavá byla přednáška manžela paní místostarostky o vzniku obce a o událostech z historie obce. Z úst pana 

Gabriela se dozvídáme, že obec byla založena již v polovině 14. století, podle některých pramenů dokonce o 

století dříve. Vyprávěl nám o životě v Heřmánkovicích v minulém století, o odsunu Němců z pohraničí a také o 

snižování počtu obyvatel, kteří odešli za prací do měst. Po sladkém občerstvení jsme si ještě důkladně prohlédli 

knihovnu, obdivovali jsme barevné regály na knihy po renovaci a dostali jsme brožurku a pohledy obce.

Poté jsme krátce zastavili v Hynčicích, abychom přijali pozvání paní knihovnice do jejího království. Knihovnu má 

malou, zato velmi útulnou.

Další významnou zastávkou byly Teplice nad Metují. Tady v místní základní škole je velmi obsáhlá knihovna. Je tu 

i oddělená místnost, kde si mohou prohlížet knížky nejmenší čtenáři. Někteří knihovníci se zajímali o půjčování her 

pro děti, které tu před nedávnem zavedli. Velkou výhodou pro školní děti, které dojíždějí z okolních vesnic, je to, 

že mohou být v knihovně v době, kdy by jinak musely dlouho čekat na svůj autobus. Knihovnu využívají také 

někteří učitelé, kteří např. hodiny češtiny vyučují v knihovně. Pro děti je to příjemná změna.

Po prohlídce knihovny jsme zamířili, někteří pěšky přes park a někteří mikrobusem, na kopec, kde se nachází 

barokní ivanitská poustevna s kostelem Panny Marie Pomocné. Kostel s poustevnou se otevírá pouze na 

prohlídky nebo na koncerty. Zasvěceně nás provázel pan Mgr. Šikut. Myslím si, že nejen já, ale i ostatní byli velmi 

překvapeni, jaký klenot se nachází v našem kraji. Nádherná a plastická výmalba stropu v kostele nás naprosto 

uchvátila. A to jsou malby téměř 400 let staré, jen s malými opravami. Zato barokní poustevna je v žalostném 

stavu a potřebuje velké opravy. Dozvěděli jsme se, že v poustevně velmi asketicky žili dva ivanité. Každý měl svou 

celu, ze které měli výhled do malé zahrádky, kde si pěstovali zeleninu a bylinky. S lidmi se nestýkali a mši 

v kostele byli přítomni pouze každý ze své oratoře vně kostelní lodi. Oba ivanité jsou vyobrazeni v kostele na 

stropních malbách.

Na závěr nás čekal výborný oběd na Bischofsteinu. Posilněni jsme nasedli do mikrobusu a zamířili zpět do 

Náchoda. V mikrobusu byla skvělá nálada. Paní Škraňková nám četla pověsti z Broumovska. Snad nejvíc nás 

pobavila pověst O černém jezírku. Všichni včetně pana řidiče tak vtipkovali, že paní Škraňková ani nemohla číst. 

Jízda domů uběhla velmi rychle a my jsme se v Náchodě jen neradi loučili a rozcházeli do svých domovů. 

Děkujeme za krásný a poučný zájezd.
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