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Na návštěvě v Třtěnici

Alena Součková

            Obec Třtěnice leží nedaleko Jičína v mikroregionu Podchlumí a název obce pochází od potoka tekoucího mezi třtím = 

rákosím. Rákos má své místo i v obecním znaku a na praporu. Obec má přes tři stovky obyvatel a představitelé obce se snaží 

pro ně udělat příjemné bydlení; to dokládá i trvalý pobyt mladých rodin a přirozený přírůstek obyvatelstva, i přes obtížnou 

dopravní obslužnost do větších měst a obcí v okolí. Podchlumí (centrem je obec Ostroměř) je úrodný kraj, známý pěstováním 

ovocných stromů, zvláště třešní a jabloní.

            Obecní knihovnu najdeme v budově obecního úřadu a požární zbrojnice. Ve stejné budově je i zdravotní středisko, 

kadeřnictví a mandl. Knihovna je otevřena pravidelně každé úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin, veřejný internet je přístupný 

v pondělí večer a kdykoliv po dohodě.

Knihovnicí je paní Dana Vágenknechtová, která se knihovně věnuje od roku 1968, to znamená přes 40 let. Její zásluhy byly 

v loňském roce oceněny předáním titulu Knihovník/knihovnice Královéhradeckého kraje za rok 2010 (blíže v článku zpravodaje 

U nás č. 4/2010 na straně 21). V knihovně je registrováno 15 % obyvatel obce. Paní knihovnice se čtenářům a návštěvníkům 

plně věnuje. První skupinou jsou děti a mládež – stále pro ně něco vymýšlí, aby naplnili volný čas, a s vděčností vítá další 

(nejen druhou, ale i třetí) generaci čtenářů. Paní Vágenknechtová byla učitelkou, a tak má k mládeži blízký a přátelský vztah. 

Druhou skupinou jsou ženy – i pro ty má připravenou poutavou četbu – novinky dostává formou výměnných souborů 

z Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně –, ale i vlídné a povzbudivé slovo, prostor k popovídání atd. A další skupinou jsou senioři 

– i k těm má blízko a pro ty, kteří do knihovny nemohou dojít a nezvládnou schody do patra budovy, donese knihy osobně –

pěšky nebo na kole –, žádná vzdálenost není pro ni obtížná.

A kromě knihovnické práce paní Vágenknechtová  po mnoho let dokumentuje dění v obci v obecní kronice (v přírodním krytém 

areálu se každoročně koná několik kulturních akcí i s účastí známých populárních zpěváků, každoročně se pořádají 

motocyklové závody a soutěže místních dobrovolných hasičů). Paní Vágenknechtová je u vítání nových občánků obce a nelze 

nevzpomenout na taneční soubor Sedmikrásky, pro který šije a upravuje lidové kroje. Několikrát ročně připravují pásmo pro 

nejstarší obyvatele domovů seniorů v okolních obcích. Při knihovně působí výtvarný kroužek a hraje se loutkové divadlo. Paní 

knihovnice přispívá do regionálního tisku, připravuje rozhlasové relace a nástěnné noviny.

Činnost a nasazení paní knihovnice byly právem oceněny a dokazují, že když se chce, i knihovna v obci je centrem dění a 

dosahuje nádherných výsledků.

Pozn. Paní Dana Vágenknechtová se ze zdravotních důvodů nemohla osobně zúčastnit předání ocenění Knihovník/knihovnice 

Královéhradeckého kraje roku 2010, proto bylo ocenění předáno dodatečně při návštěvě Obecního úřadu a knihovny v Třtěnici 

a bylo spojeno i s poděkováním za vykonávanou práci pro obec. 
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