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Knihovna na Lipí se znovu nadechla
Zuzana Jindrová
18. 10. 2017 v 18 hodin byla za přítomnosti početných zástupců města Náchoda a přibližně 50 lipských občanů po
celkové rekonstrukci slavnostně otevřena budova bývalé školy na Lipí. Všichni ,,Lipáci“, kterým není lhostejná vůně
potištěného papíru a kteří milují šustot obracených stránek, dostali ten den krásný dárek. Jejich knihovna, která se
v této budově nachází již od počátku minulého století, se pyšní novou střechou, fasádou, rozvody elektřiny i topením, je
zateplena, má nové toalety, nová okna. A nejen to. Díky vstřícnému postoji náchodské radnice se našly peníze i na
nový nábytek a linoleum!
Aby však tato rekonstrukce vůbec mohla proběhnout, museli ruku k dílu přiložit dobrovolníci – především z řad lipských
hasičů, a nejen jich. Všechny vyjmenovat je bohužel nemožné. Ve velmi krátkém čase bylo třeba najít prostory, kam by
se daly umístit věci z hasičského skladu, který se nacházel v bývalé tělocvičně (nově víceúčelové místnosti). 28. 11.
2016 jsme se vše dozvěděli a do ledna muselo být vystěhováno nejen přízemí, ale i knihovna v prvním patře (přes 2
500 knih!!!) a skládek s ,,fundusem“ na Stínání kohoutů a všemi věcmi na dětské a mikulášské dny. V zimě, a těsně
před Vánocemi…!!! Skladovalo se všude možně. Po půdách, garážích, na Lipí i v Náchodě. Například lipská opona byla
schována u pana Stanislava Špačka, čp. 120. Nejvíce materiálu skončilo u Mildy a Mirky Müllerových, čp. 38, kterým
tímto všichni děkujeme, neboť jejich dům a garáž stojí hned naproti bývalé škole a nemuselo se přenášet moc daleko.
Pak nastoupila firma, zrekonstruovala přízemí a stěhovalo se shora dolů a pak zase zdola nahoru… Bylo to náročné,
ale výsledek stojí za to! Velmi pomohla naše „mateřská“ náchodská knihovna, jejíž jsme jako pobočka součástí. Nejen
se stěhováním knih. Paní ředitelka Mgr. Ivana Votavová lobbovala na náchodské radnici a připravila půdu pro
financování vybavení knihovny. Bc. Klára Havlová nakreslila a na počítači zpracovala podobu nového interiéru. Na
chvíli byla nejen knihovnicí, architektkou, ale dokonce i „stěhovákem“, šéfem montérů a montérem nábytku v jedné
osobě. (Kdo se někdy pokoušel sestavit nábytek „z krabice“, ví, o čem je řeč.) V závěrečné fázi proměny společně
s kolegyní Bc. Adélou Vlachovou vybrala, navezla a srovnala nové knihy do regálů. A aby toho nebylo málo, musela
mne naučit pracovat s počítačovým programem. Nově budeme totiž napojeni na náchodský systém výpůjček.
Zabrousíme-li trochu do historie, tak první bohatou knihovnu na Lipí měl nejspíše Spolek národní jednoty severočeské.
Počátkem 20. století zakoupila obec domek čp. 93 a své místo v něm našla právě knihovna. Když se koncem 50. let
začala stavět nová lipská škola, přestěhovaly se všechny regály s knihami přechodně do školního domku čp. 15. Znovu
otevřena byla ve školním roce 1966/1967 za působení pana učitele Kuldy v budově nové školy. Knihovníkem se stal
Radoš Jindra, učitel ze Základní školy Julia Fučíka v Náchodě (před r. 1948 a po r. 1989 T. G. Masaryka), bytem Lipí
40, který přebíral knihy zapsané do seznamu panem Šafářem z Chodynky. Ve školním roce 1973/1974 ho vystřídala
paní Jana Grulichová, čp. 33, a po její smrti manžel Jaroslav Grulich. V roce 1975 byla škola uzavřena a knihovna se z
malé místnosti pod schody přestěhovala do bývalé učebny v 1. patře. V r. 1985 se Lipí stalo příměstskou částí Náchoda
a lipská knihovna součástí knihovny v Náchodě. Díky tomu je velmi dobře zásobena novými knihami. Od r. 1999 je
knihovnicí Zuzana Jindrová, čp. 40. Další větší změnou prošla knihovna v období mezi červencem 2005 a březnem
2006. Vyklidilo a vyhodilo se množství nepořádku, vymalovalo se a místnost byla přepažena sádrokartonovou příčkou.
Díky tomu bylo možné prostory v zimě konečně trochu vytopit a vzniklo zázemí pro šatnu lipských fotbalistů a od
letošního roku i pro posilovnu. Na linoleum došlo až v březnu r. 2008.
V současné době knihovnu ročně navštíví kolem 30-40 čtenářů, kteří uskuteční přibližně 300 návštěv. Otevřeno bývá
asi 30 dnů v roce, 2 hodiny týdně, a to včetně velkých prázdnin. Pokud je třeba, rozvážím knihy až do domů, což
oceňují především starší čtenáři. Výpůjček provedu za rok kolem 800. Naší velkou chloubou je dětský den, Stínání
kohouta a mikulášská nadílka. Tyto akce spolupořádá lipská knihovna společně se spolkem Lipový list a místním
sborem dobrovolných hasičů a pravidelně se jich během celého roku zúčastní kolem tisícovky dětí a dospělých.
Tak držte lipské knihovně palce! V červnu 2018 bude znovu otevřena.
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