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Díky spolupráci ožívá knihovna v Bačetíně 

Ester Horáková

Asi jen málokdo neví, kde leží Orlické hory. Málokdo ale už ví, kde leží obec Bačetín. Tuto vesničku s jejími přibližně 

400 obyvateli naleznete právě na cestě do Orlických hor.

O Bačetíně, který se nejspíše jmenuje podle nějakého pana „Bačaty“, jsou první zmínky již kolem roku 1420. Já si 

tuhle vesničku vybavuji již od mala, protože jsem se tady narodila a dlouhou řadu let žila. V době nedávno minulé byl 

Bačetín něco jako středisková obec. Byla tady škola, později již jen mateřská škola, obchod a JZD. V této době se 

do obce také přistěhovali lidé, kteří zde dostali práci v místním statku.

Když se podívám zpět, obec prošla mnoha změnami. V loňském roce se zde uskutečnily nové volby do obecního 

zastupitelstva. Starostkou se stala paní Gabriela Prýmusová, která oplývala elánem a hlavně ochotnými lidmi. 

Začala uskutečňovat někdy malé, neviditelné a někdy viditelné změny. Jednou z nich byla i započatá dobrá 

spolupráce s místní knihovnou.

Paní knihovnice Boženka Dyntarová, která je s knížkami spjata již 39 let, zažila období, kdy se knihovna dělila o 

jednu místnost s archivem. Není to tak dávno, kdy se knihovna přestěhovala do větší, ale hlavně samostatné 

místnosti. Sice se starými regály, stolem, ale zato s novou PC technikou, kterou začala modernizace místní 

knihovny. Během pár týdnů zde započne paní Boženka půjčovat knihy přes program Clavius. Na seznamu

modernizace pro blízkou budoucnost nechybí výměna stolu, židle a především knihovna dostane nové regály. Co ale 

již nyní knihovně velmi prospělo, je rozšíření o sousední místnost, ze které se stala příjemná čítárna. Čtenáři mohou

vplout do křesel a v klidu si přečíst časopis nebo si prohlédnout zde vystavené almanachy a kroniku. Knih zde 

zájemci mají dostatek, a to i díky pravidelným souborům výměnného fondu z knihoven v Dobrušce a v Rychnově 

nad Kněžnou.

O čtenáře zde mají zájem, proto jim vycházejí vstříc i úpravou půjčovní doby při změně času. I paní knihovnice říká,

že „potmě se lidem už nikam nechce“. Také asi před třemi lety čtenáři a obyvatelé obce vybírali nový znak knihovny 

Bačetín. Všechny návrhy vycházely ze znaku obce, a mohu-li posoudit, byl vybrán ten nejvýstižnější.

Paní starostka se snaží o podporu kultury a podporu aktivit dospělých i dětí, proto spolu s knihovnou zvou děti ze 

zdejší MŠ na návštěvy mezi knížky, kde je pro ně připraven pestrý program. Stejně jako v pohádkách nechybí

princezna nebo víla, tak i v knihovně děti provází milá bílá paní. Předškoláčci na oplátku svými výtvory a dárky zdobí 

místnosti knihovny. Děti jsou také zvány na tzv. klubování, při kterém jednou hrají hry, podruhé dělají různé výtvarné 

činnosti a samozřejmě nesmí chybět ani společné čtení. Malí čtenáři mají potom šanci zapojit svou fantazii a buď 

příběh dovyprávět, nebo si vymyslet svůj vlastní. V Bačetíně nezapomínají ani na dospělé, ti se také scházejí ke 

společnému čtení na pokračování a zároveň i sousedskému popovídání.

I když knihovna nemá své webové stránky, obec vidí důležitost informování obyvatel o dění, ale i o službách, které 

knihovna nabízí, a proto počítá s aktivním využitím záložky na stránkách obce.

Na závěr musím vyzdvihnout spolupráci paní knihovnice s obecním úřadem a její výsledky, za kterými stojí i ti 

ochotní lidé kolem. Vždy je pro knihovnu a pro celou obec velké štěstí a přínos, když starosta spolu se 

zastupitelstvem mají zájem o dění v knihovně a podporují ji.
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