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Obecní knihovna Zachrašťany

Monika Nováková

Zachrašťany jsou malá obec (232 obyvatel), ležící cca 3 km od Nového Bydžova v okrese Hradec Králové. O 

knihovnu v obci se metodicky stará Městská knihovna v Novém Bydžově, která jí dováží podle potřeby výměnné 

soubory a pomáhá s revizemi a aktualizací knihovního fondu. O knihovnu se dále stará pověřená Knihovna města 

Hradce Králové.

Knihovna v Zachrašťanech má svou tradici již od 1938, kdy byla založena v nově postaveném Obecním domě čp. 

35. V průběhu let se střídali knihovníci i návštěvníci, knihovna zažila prosperitu, časem však pomalu, ale jistě 

upadala a chátrala. Když jsem se v roce 2007 s rodinou do Zachrašťan přistěhovala, fungovala již jen na telefonní 

objednání. Knih v ní bylo pomálu, většina stará a nezajímavá, místnost studená a vlhká.

V roce 2010 jsem byla zvolena starostkou obce a bylo mi jasné, že pokud se má stav knihovny zlepšit, budu s tím 

muset něco udělat. Při rekonstrukci obecního domu už na ni nezbývalo místo, proto jsme ji v lednu 2012 přesunuli 

do volné místnosti v budově obecního hostince. Knihy bylo nutné přebrat, vyřadit a zbylé znovu zabalit a vnést do 

nich nějaký systém. Jako nová knihovnice začala fungovat paní Věra Končická. Už tehdy jsem jí pomáhala se 

zapisováním a značením knih, vytvořením počítačových seznamů a čtenářských průkazů. Během několika měsíců 

od otevření se však její zdraví natolik zhoršilo, že knihovnu dál vést nemohla. A tak se v červnu 2012 stávám 

knihovnicí já.

Od začátku jsem měla vizi zajímavé, příjemné a tak nějak „útulné“ knihovny. Po obnovení a rozšíření knihovního 

fondu začali chodit čtenáři a bylo jich čím dál více, zejména dětí. Po dvou letech vyvstala potřeba vytvoření 

samostatného oddělení pro děti, což se podařilo rozšířením knihovny o plochu sousední nepoužívané šatny. 

Nechali jsme také vyměnit stará okna a celá knihovna dostala nový nábytek – police, regály, stoly i židle. Zbylo 

místo i na pohovku. Ta dodala celé knihovně dojem příjemného místa, kam se člověk rád vrací, aby si odpočinul.

Od května 2014 pořádám pro děti každé liché pondělí tvořivou dílnu. Tento nápad se rychle ujal a děti chodí velmi 

rády. Snažím se, aby rozvíjely jemnou motoriku, proto často modelujeme, šijeme a malujeme. Pravidelně chodí 

cca 10 zájemců, někdy se jich sejde víc. Nápady na dílnu hledám všude možně, občas přijdou s návrhem i samy 

děti. Není zrovna lehké vybrat něco, co zvládnou předškoláci, co však bude zajímavé i pro mládež. Podle ohlasů 

dětských návštěvníků i rodičů soudím, že se to daří.

Kromě dílny si děti do knihovny chodí zahrát různé hry; nejoblíbenější je Dobble, Carcassonne a puzzle různých 

druhů, hrajeme kvarteto i prší. Mají tu takovou svoji klubovnu.

Být starostkou i knihovnicí má velké výhody. Nemusím se uskrovňovat při nákupech nových knih či potřeb na 

dílnu. Rozpočet máme v tomto směru velkorysý a zastupitelstvo chápavé (každý z nich má děti). Ročně nakupuji 

knihy za cca 20 000 Kč, na dílnu vydáváme kolem 10 000 Kč.

Jsem moc ráda, že knihovna v naší obci vzkvétá, že si sem občané chodí pro alespoň malý kousek kultury, ale 

třeba i jen posedět a popovídat si. V současné době máme 53 registrovaných čtenářů, z toho 22 dětí. Mám také 

pár čtenářů, kteří se jen těžko pohybují, těm knížky nosím domů.

Práce je jak v knihovně, tak i na úřadě hodně, ale dělám ji ráda a mám radost, že moje snaha nese ovoce.
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