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Obnovené centrum historie, umění a vzdělání v Hostinném

Alena Součková

            Město Hostinné s necelými 5 tisíci obyvateli se nachází v podhůří Krkonoš. Poslední únorový den –

v letošním roce s neobvyklým datem 29. 2. – se ve městě uskutečnila slavnost. Veřejnosti byla předána první část 

zrekonstruovaného objektu bývalého františkánského kláštera – a to Městská knihovna.

            Objekt, postavený na konci 17. století, byl delší dobu nevyužíván a stále více chátral. Pouze klášterní 

kostel s architektonicky neobvyklou dvoulodní dispozicí je od roku 1969 výstavním prostorem Galerie antického 

umění. Díky finanční podpoře z fondů Evropské unie mohla být uskutečněna rozsáhlá rekonstrukce a revitalizace 

objektu. Čtyři křídla budovy budou sídlem muzea, galerie a knihovny. Vnitřní, uzavřená část – bývalý rajský dvůr -

bude místem kulturních akcí a parková úprava vně objektu zase místem příjemného posezení a relaxace.

Knihovna v přízemí zaujímá celé křídlo – bývalý refektář (jídelnu). V dalším přilehlém křídle je potom umístěna 

čítárna, kancelář a skladové prostory. Společenský sál se 60 místy v patře budovy bude sloužit pro konání akcí 

všech institucí. Zrekonstruovaný objekt zachovává původní architektonické dispozice, bílá výmalba nechá 

vyniknout klenutým stropům a zajímavým vjemem jsou modře natřené dveře a okna v historickém stylu. Jediné, co 

se z původního kláštera zachovalo, jsou obrazy ve tvaru lunet zobrazující život svatého Františka. Od roku 1950 

byly obrazy uchovány v depozitáři, nyní byly olejomalby zrestaurovány, zasazeny do rámů a umístěny v tzv. 

křížové chodbě, která prochází všemi křídly objektu. Na jednom obraze je zobrazena budova kláštera v době 

svého vzniku a tím i nejstarší zobrazení města.

Na slavnostním otevření knihovny se sešla kromě pozvaných hostů i skupina věrných čtenářů a další zájemci 

z řad veřejnosti. Po hudebním úvodu, krátkém vystoupení vedoucí knihovny paní Mileny Dulové a starosty města 

Bc. Karla Klímy zazněly zdravice a přání a byl předán nádherný obraz z paličkované krajky jako dar města 

knihovně. Pak se teprve otevřely dveře s nápisem Knihovna a přítomní se mohli podívat dovnitř.

Interiér knihovny působí příjemně a ještě voní novotou. Regály plné knih jsou orientovány podélně, a tím 

návštěvník vidí celou nabídku. U zdi jsou umístěny počítačové stanice. A prostor pro nejmladší čtenáře u pultu 

knihovnice je citlivě doplněn barevnými stupínky, které děti pro četbu a hry rády využívají. Knihovnice, které 

zdárně zvládly náročné stěhování fondu, se těší na své čtenáře. Proto s předstihem, na počátku Března - měsíce 

čtenářů, byla knihovna otevřena, aby nabídla nejen bohatství knih, ale i besedy pro veřejnost a soutěže pro děti. 

Knihovnice již oslovily základní školu a gymnázium a vyzvaly učitele, aby přivedli své žáky a studenty do knihovny. 

Zvláště se těší na návštěvu žáků ze speciální školy: někteří jsou totiž upoutáni na invalidní vozík a dříve pro ně 

byla návštěva knihovny, tehdy umístěné v patře a ve stísněných prostorách, velmi komplikovaná.

Přejeme Městské knihovně v Hostinném hodně spokojených čtenářů a příznivců a spolu s muzeem a galerií 

znovuoživení obnovené památky.
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