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Bylo, nebylo aneb V Roudnici se 
slavilo           

Kateřina Hubertová           
 

     Když pojedete z Hradce Králové na Prahu, míjíte po pravé straně výpadovky jednu vesnici, která 
je dlouhá 3 500 m. To je Roudnice. A v Roudnici je jedna budova (původně sloužila jako školní) a v 
té budově je obecní úřad. V té budově je i knihovna, o které Vám chci vyprávět. Není to knihovna 
ledajaká. Není kouzelná, je úplně normální, ale ne zase tak docela. V téhle knihovně se totiž 
nepůjčují pouze knížky (a časopisy). Knihovna se v Roudnici stala neoddělitelnou součástí 
obecního života a každý z širého okolí Vám potvrdí, že tady se opravdu žije! (Důkazem toho jsou 
vlastně i ceny pozemků a stále nová a nová výstavba rodinných domků.) Cokoliv se v Roudnici 
koná, bude v tom zapletená i knihovna. Tu masopustní setkání, tu vánoční tvoření, keramické dílny, 
výtvarné kroužky, výstavy a výstavky čehokoliv, sousedská posezení a setkání rodáků, ochutnávky 
z tvorby a pěstitelských úspěchů obyvatel, výlety do okolí blízkého i vzdálenějšího… Co je 
napadne, to realizují. Paní knihovnice například nakoupí pro knihovnu nové knížky a čtenářky si 
chtějí obsah literatury ověřit. A tak točí keramiku, šijí, vaří i cvičí.  
 
      Knihovna měla vždycky štěstí na šikovné knihovnice. Tahle poslední se jim také moc povedla. 
Paní Ivana Novotná „knihovničí“ teprve 3 roky, ale od samého počátku si vede velice zdatně. A 
protože stejného názoru byl i obecní úřad, rozhodl se pro věc ledaskde zcela nemyslitelnou. Našel 
peníze a investoval je do knihovny. Knihovna je čerstvě vymalovaná, vybavená novým! nábytkem, 
který na míru a po konzultaci s paní knihovnicí vytvořil místní řemeslník, a spolu si pohráli i s 
netradičním řešením některých prvků. Když nás pan starosta provázel novotou zářícími prostory, 
kde nezapomněli ani na koutek pro děti a dopředu si připravili další místo na (již 3) PC s internetem 
pro uživatele, skoro se omlouval, že osvětlení bude nové až napřesrok. Přece jenom korunky 
nestačily. ? Odvážně si poradili s barvami. Naoranžovělé dřevo zde zkombinovali s matně 
tyrkysovou a výsledek je velmi povedený. Až pojedete okolo, nezapomeňte nahlédnout!  
 
      Slavnostní otevření nově upravených a novým nábytkem vybavených prostor s názvem 
„Knihovna v novém“ se uskutečnilo v pátek 25.8.2006 ve dvou vlnách. Od 10.00 hodin pro 
odbornou veřejnost a zvané hosty. Pro domácí byla slavnost posunuta na 17 hodin. Obě části 
zahájily děti hrou na flétničky a recitačním pásmem. Do programu se zapojili i starší čtenáři a místní 
kronikářka s historií knihovny. Na závěr následovala volná diskuse při kávě nebo čaji s koláčky. 
Všem moc chutnalo! 
 
      Bylo, nebylo? Bylo! Není to pohádka, i když mnohým to tak může připadat. 
 
      P.S. Knihovny už většinou nebývají tou obecní Popelkou, přesto mi dovolte stále tvrdit, že výše 
popsané opravdu není zcela běžné. Děje se to samozřejmě i jinde, bohudík i stále častěji. Ale… 
stále jsou obce, kterým přijde nemyslitelné investovat peníze, čas a leckde i myšlenku na něco 
takového, jako je „knihovna“. 
 
      Telegrafická rekapitulace: 
 
      V dubnu bylo v knihovně v Roudnici vymalováno, knihy ale vráceny do původních regálů. V 
červnu byla knihovna zčásti vybavena novým nábytkem, byl vytvořen dětský koutek, který dosud 
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chyběl. V srpnu byla dodána zbývající část nábytku. Přibylo nové studijní místo. Rekonstrukce 
probíhala při chodu knihovny. Částka na rekonstrukci činila 165 500,- Kč. Nábytek byl vyroben 
místní firmou Aleš Mencák - Nábytkové truhlářství. Na rok 2007 je naplánována ještě instalace 
nového osvětlení. 
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