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Roudnická setkávání           

Božena Blažková           
 

     Obec Roudnice leží nedaleko Hradce Králové směrem na Chlumec nad Cidlinou. Patří mezi obce s 
velmi dobrou občanskou vybaveností i s bohatou společenskou a sportovní aktivitou. I daleko větší obce 
(Roudnice má cca 600 obyvatel) mohou závidět, co všechno svým obyvatelům obec nabízí v rámci 
Roudnického kulturního roku. Podíl místní knihovny na nabízených aktivitách je nesporný. Knihovnice 
paní Ivana Novotná patří mezi letošní oceněné knihovníky (viz článek Knihovníci Královéhradeckého 
kraje roku 2009). V knihovně pracuje od roku 2003 a dá se říci, že svým působením stmeluje nejen 
místní občany, ale i knihovníky Mikroregionu Urbanická brázda.  
 
      Roudnická knihovna i v minulosti patřila mezi velmi dobré. Za vedení bývalé knihovnice paní Žilkové 
získala v roce 1989 celostátní ocenění v soutěži Budujeme vzornou lidovou knihovnu. Paní Novotná 
začala pro knihovnu pracovat v roce 2002, kdy pomáhala se zpětným ukládáním knih do elektronického 
katalogu. Následující rok se stává knihovnicí a zároveň i pracovnicí Obecního úřadu. Knihovna je 
umístěná v prvním patře OÚ a v roce 2006 byla vybavena novým stylovým nábytkem (viz článek Kateřiny 
Hubertové: Bylo, nebylo aneb V Roudnici se slavilo - http://unas.svkhk.cz/pdf_archiv/0723.pdf ).  
 
      S paní knihovnicí jsem měla možnost několikrát se setkat při různých knihovnických aktivitách a 
dlouho jsem jí slibovala návštěvu - chtěla jsem se totiž na vlastní oči přesvědčit, jak přirozeně a bez 
velkých projektů může mít knihovna komunitní charakter (sdružuje obyvatele místa a regionu, nabízí 
mezigenerační aktivity, zajišťuje kulturní a vzdělávací aktivity obce atd.). Listopadové ocenění práce paní 
Novotné pro mne bylo vítanou záminkou zvednout telefon a zeptat se, kdy mohu přijet.  
 
      Knihovna a celá budova Obecního úřadu na mne dýchly klidem a příjemnou pohodou, což v dnešní 
uspěchané a nervózní době působí jako hojivý a hřejivý balzám na duši. Všude je na první pohled vidět, 
že zde vládnou ženy vedené přirozeným výtvarným a estetickým cítěním. Musím se přiznat, že se mi ani 
moc nechtělo dělat si poznámky, protože jsem si uvědomovala, že se mi tu příjemnou atmosféru jen 
těžko podaří zachytit slovy.  
 
      O akcích a aktivitách knihovny se můžete sami přesvědčit na webových stránkách 
http://www.obecroudnice.cz/knihovna.php a je zapotřebí podívat se i na web obce, protože knihovna se 
aktivně podílí na všem, co se v obci děje. V obci je pouze mateřská škola, takže akce pro děti jsou 
směrovány hlavně na předškoláky. A tak paní knihovnice mj. organizuje akci Děti čtou dětem, kdy starší 
dětští čtenáři předčítají a předehrávají svým školkovým kamarádům. Děti prvního stupně Základní školy v 
Kratonohách občas tráví v Roudnici projektové dopoledne v rámci tematických výstav a návštěva 
knihovny je pro ně samozřejmostí. Na letošní rok připravila knihovna pro všechny děti i dospělé, kteří si 
chtějí hrát, "Putování po indiánské stezce". V průběhu roku se zájemci setkávají nejen v klubovně, ale i 
venku v přírodě a na závěr je plánován i společný výlet do "pravé" indiánské vesnice. Společná setkání 
jsou doplněna čtením, promítáním a rukodělnými činnostmi. 
 
      Paní knihovnice vede i tři keramické kroužky, které navštěvují děti z mateřské školky, děti a dospělí. 
Vytvořená dílka si pak všichni mohou vypálit v elektrické keramické peci. Závěrem své návštěvy jsem 
měla možnost vidět děti z mateřské školky v akci. Bylo vidět, že jsou na "tetu knihovnici" zvyklé a práce s 
vlastnoručně vyrobenou keramikou je obrovsky baví.  
 
      Blížící se adventní čas připomínala vůně napečených perníčků. V Roudnici se totiž kromě 
velikonočních výstav stává tradicí i společné přivítání vánočního času. Rozsvícení vánočního stromu a 
společnému zpívání koled předchází výstava "Vánoce v čase" a tradiční vánoční tvoření s příjemným 



posezením. Pro méně zručné je připraven i stánkový prodej adventních věnců a vánočních dekorací. 
 

 
 
 
 
 

© 2000-2004 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz 


