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Kterak obec Kramolna k nové knihovně přišla 

Ivana Zelená

Kramolna leží přibližně 3 km od Náchoda směrem k České Skalici. První zmínka o obci je z roku 1415. V současné době jde o 

spojení tří obcí: Kramolna, Lhotky a Trubějov. Dohromady máme přes 1 000 obyvatel a můžeme se pochlubit dvěma knihovnami. I 

knihovny u nás mají svou historii. V roce 1903 vznikla spolková knihovna divadelníků se základním fondem 105 svazků, která byla po 

první světové válce přeměněna na obecní knihovnu.

Působím jako knihovnice v knihovně, která sídlí na Obecním úřadě Kramolna. Pro rostoucí počet obyvatel byla knihovna o rozměrech 

3,5 x 5,5 m už dlouhou dobu nevyhovující. Knihy byly nejen v policích a na stole, ale i v mnoha krabicích a všude, kde to bylo jen 

trochu možné. Tím se výrazně zhoršovala přehlednost nabídky. V budově obecního úřadu se nachází také větší místnost o 

rozměrech 5 x 8,5 m, která se využívala jen příležitostně, např. jako volební místnost nebo k turnajům ve stolním tenisu, a která 

potřebám knihovny vyhovovala lépe.

Od prvních úvah o přemístění knihovny po skutečnou realizaci uběhlo přibližně 6 let. Současné zastupitelstvo obce v čele s paní 

starostkou Jitkou Kropáčkovou uskutečnilo můj sen. Bylo rozhodnuto a potřebná částka byla vyčleněna v rozpočtu obce. Mohlo se 

začít s přípravami. Místnost pro novou knihovnu se musela vymalovat, položila se také nová podlaha. S návrhem uspořádání regálů 

nám pomohly pracovnice Městské knihovny v Náchodě Klára Havlová a Adéla Vlachová. Regály podle plánu vyrobil truhlář v Dolní 

Radechové a krátce po Novém roce je postavil a upevnil na místo. A pak už jen zbývalo přestěhovat knihy. Na tuto práci ochotně 

nastoupila moje rodina a 6. března 2019 jsem mohla poprvé půjčovat v nových prostorách. Stěhování jsem využila i k tomu, že jsem 

vyřadila zastaralé a částečně zničené dokumenty. I když ještě nebyly v policích úplně všechny časopisy, některé knihy nebyly 

vybalené z krabic a nebyl zapojen internet, návštěvníci a čtenáři byli nadšení. Stěhování se obešlo bez omezení otvírací doby.

V knihovně nyní zbývá i dost místa k pořádání různých akcí. A to jsem si vyzkoušela týden po zahájení provozu, 13. března. Při 

příležitosti Měsíce čtenářů přišly děti z místní mateřské školy se svými učitelkami. Toto setkání se pravidelně koná každý rok. S dětmi 

jsme si povídaly o dětských knížkách. Přečetla jsem jim některé říkanky, hádanky, básničky a také pohádku. Děti si mohly vybarvovat 

připravené obrázky a na závěr si každé z nich vybralo titul, který ho zajímal. A tady jsem velmi ocenila nové větší prostory. Děti si 

s knížkou sedaly na židle i na zem v hloučcích i samostatně, a přitom každé mělo svůj prostor.

Koncem května jsme si vyzkoušeli, že v knihovně mohou proběhnout i volby. Občané přicházeli a nové využití volební místnosti 

uvítali s radostí. Dalším velkým pozitivem pro novou knihovnu je bezbariérový přístup (obecní úřad má dva vchody a my můžeme 

využívat právě ten bezbariérový). Celkové náklady na zprovoznění knihovny se vyšplhaly na 120 tis. Kč. Tuto částku hradil obecní 

úřad bez použití jakékoli dotace. Na letošní rok máme v rozpočtu ještě 50 tis. Kč. Plánujeme vytvořit ještě dětský koutek pořízením 

koberce a malého posezení pro maminky. Doplníme také výzdobu k zútulnění celého prostoru, např. výrobky a obrázky dětí 

z mateřské školy.

Naše knihovna je otevřena pro veřejnost vždy ve středu od 14 do 17 hod. Čtenáři si mohou půjčit některou z 1 400 knih, které jsou 

v majetku obce, a dalších několik stovek titulů dlouhodobě poskytnutých Městskou knihovnou v Náchodě. Kromě toho nabízíme také 

mnoho časopisů s tematikou cestování, bydlení, zdraví, módy i novinek v kulturním a politickém dění v naší zemi. Samozřejmostí je 

také počítač s přístupem na internet pro občany.

Zdá se, že jsme přece jen na něco zapomněli. Neuskutečnilo se slavnostní stříhání pásky a uvedení nové knihovny do provozu. 

Občané naší obce nám jistě prominou. Hlavní snahou bylo provést vše rychle a v zájmu potřeb čtenářů.

Web knihovny: https://knihovnakramolna.webk.cz/
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