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Knihovna v Úhlejově má velkou podporu
Helena Vejvarová
Knihovna a půjčování knih v Úhlejově existuje již 96 let. Asi nejvýznamnější událostí v dosavadním životě
knihovny bylo rozhodnutí zúčastnit se v 70. letech minulého století okresní soutěže obecních knihoven,
organizované pod názvem Budujeme vzornou lidovou knihovnu. Práce úhlejovské knihovny i roční průměr 350
výpůjček byly korunovány úspěchem a v roce 1973 získává čestné uznání.
V roce 2006 přebírá knihovnu od dlouholeté knihovnice Boženy Munzarové paní Daniela Valentová a snaží se děti
i dospělé opět nalákat do knihovny. V souladu s touto vizí se pouští s plným nasazením do knihovnické práce.
Důležitým momentem je získání samostatné místnosti pro knihovnu. (Do roku 2006 byla knihovna umístěna
v místnosti úřadujícího zastupitelstva.) Paní knihovnice také společně s manželem připravuje Úhlejovský
zpravodaj, kde se občané mohou dozvědět informace o činnosti knihovny. To vše i mnohé další jistě přispělo
k tomu, že se lidé do úhlejovské knihovny opět naučili chodit.
Později se navíc díky schopnostem paní starostky Bc. Lenky Šedivé podařilo uzavřít dohodu o partnerství s místní
akční skupinou Podchlumí pro účel realizace projektu Komunitní venkov a tím zajistit finanční prostředky na
rekonstrukci knihovny, včetně kompletního vybavení. Součástí nového vybavení knihovny je kromě potřebného
nábytku i kuchyňská linka s ledničkou a mikrovlnnou troubou, schůdky, notebook a soubor naučných her pro různé
věkové skupiny, vč. dospělých (Kubb originál, Carcasone, Pictomania, Ubongo, České otázky a odpovědi, Duch,
Perníková chaloupka, Člověče, nezlob se). Rekonstrukce proběhla v roce 2014 a přesunem do přízemí budovy
knihovna získala bezbariérový přístup. Slavnostní otevření knihovny se konalo 5. července 2014.
Nová knihovna je sice menší, ale útulná. Čtenáři si chodí nejen půjčovat knížky, ale často zůstanou jen tak
„pobejt“. Paní knihovnice pořádá v obci nejrůznější akce nebo se na nich často alespoň podílí. Společně
s obecními zastupiteli a především paní starostkou organizuje akce, jako jsou např. koncerty, odborné přednášky,
kurzy, tematicky zaměřené akce pro děti. Nejvíce mě zaujal turistický pochod Po stopách rytíře Zbyhoně, při
kterém se paní Valentová už několik let stará o závěrečnou část trasy. Cesta kolem Šušpárku je lemována sedmi
zastávkami označenými informačními cedulemi s fiktivními, tak trošku cimrmanovskými popisy ze života rytíře.
Putování končí v knihovně, která je oblíbeným místem nejen kvůli možnosti občerstvit se kávou či čajem.
V sobotu 14. listopadu 2015 proběhlo setkání knihovníků okresu Náchod, jehož součástí byla i exkurze do Místní
knihovny v Úhlejově.[1] Knihovnice byly požádány, aby se podělily o své dojmy z návštěvy:
„Na knihovnu v Úhlejově si ráda zavzpomínám. Knihovna se mi moc líbila, a i když je malinká, působí velice
příjemným, uspořádaným dojmem. Paní knihovnice se na naši návštěvu poctivě nachystala. A nejen paní
knihovnice, ale i její manžel a starostka obce. Byla jsem udivená, kolik akcí taková malá knihovna dokáže
uspořádat. Navíc zapojení manžela paní knihovnice do akcí knihovny asi záviděla každá z nás. Byla to inspirativní
návštěva, která nám všem ukázala, jak může i malá knihovna dělat velké věci.“
Marie Kuderová, Obecní knihovna Hořičky
„Úhlejovská knihovna ve mně zanechala jen příjemné vzpomínky. Je to malinká knihovna v malinké vesnici, ale
dělá pro obec velké věci. Líbilo se mi, že knihovna funguje nejen jako půjčovna, ale zapojuje se i do pořádání
různých kulturních, sportovních či společenských akcí v obci. Oceňuji práci paní knihovnice a jejího parťáka –
manžela. Tvoří skvělý tandem. Knihy v knihovně jsou pěkně uspořádané a čisté, což dělá velmi dobrý dojem. Při
návštěvě bylo cítit, že knihovna má oporu i u svého zřizovatele, to je vždy fajn. Paní starostka nás přišla také

pozdravit. Zkrátka knihovna v Úhlejově může sloužit za příklad mnohým obecním knihovnám.“
Marta Lelková, Městská knihovna Náchod
„Co se mi moc líbilo, byla zpracovaná písemná zpráva o historii knihovny v obci od roku 1923 až po současnost.
Velikou podporu má paní knihovnice v osobě starostky obce. Taktéž, jak paní knihovnice sama přiznala, je jejím
velkým pomocníkem a podporovatelem manžel. Mimo jiné společně vydávají Úhlejovský zpravodaj, což na takto
malou obec jistě zaslouží obdiv. Knihovna je sice malá, ale velice útulná a mám zase další podněty pro vlastní
knihovnickou činnost.“
Jiřina Bittnerová, Knihovna Jaroslava City ve Vysokově
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[1] Jaká další místa knihovníci z Náchodska navštívili, se můžete dozvědět ve zpravodaji U nás v 1. čísle roku
2016.
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