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Knihovnická sobota na
Broumovsku
Marta Valešová
Sobota 13. října, v kalendáři již dlouho označené datum, je konečně tady. Hlavní je ráno
nezaspat a vyjet včas. Musí se počítat s náchodskou silniční situací.
Konečně vyrážíme směr Broumov. Počasí se nad námi smilovalo a je krásný, slunečný
podzimní den. Nenápadně a obezřetně se rozhlížíme kolem sebe a pozorujeme, kdo že to
je pro dnešní den našimi společníky. Pomalu se rozbíhá vzájemné oťukávání a hovor.
Náhle autobus zastavuje a my jsme v cíli své cesty, v Šonově u Broumova. Zjišťujeme, že
stojíme před penzionem a hostincem U Pitašů.
Po vstupu a usazení se nás ujímá sám pan Pitaš, místní místostarosta, a knihovnice
paní Adamová. (A já si v duchu říkám: "Tak už mám jasno a vím konečně, kdo že je ten
Pitaš." Pro neznalé musím připojit poznámku, že pan Pitaš delší dobu působil v České
Skalici, kde se v jeho hospůdce zastavilo velké množství "hodně velkých Čechů", za
všechny jistě stojí za to připomenout Václava Havla.)
Po úvodním slově náchodské ředitelky paní Sobotkové nás pan Pitaš ve zkratce
seznamuje s historií i současností obce Šonov. Poté nás paní Škraňková seznamuje se
svými postřehy ze setkání knihovníků v Havlíčkově Brodě. Pak dostává slovo velkosenická
knihovna. Už se nejedná o chválu, ale ven se derou slova mírného roztrpčení, jak mnoho
může činnost knihovny a nadšení knihovníka ovlivnit vzájemný vztah se starostou. Někteří
knihovníci se přidávají a diskuze se pomalu přesunuje jinam, než možná bylo původně
myšleno. Situaci zachraňuje paní Jirková ze Žernova, která líčí své aktivity podpořené obcí
(i starostou). Konečně se vracíme zpět k tomu, co se v knihovnách podařilo a daří. Slovo
dostává paní Ambrožová z Velichovek, která v letošním roce za svou činnost získala
čestné uznání v celostátní akci Knihovna roku. Omlouvám se všem, které jsem v diskuzi
zapomněla jmenovat.
Poslední slovo dostala místní knihovnice paní Adamová, která teprve letos v září
otevřela v Šonově nově rekonstruovanou knihovnu, kterou jsme si následně odjeli
prohlédnout. Z mého pohledu nelze opominout fakt, že tato malá obec pro tuto činnost
nemohla získat fundovanější osobu. Paní Adamová dlouhá léta prodávala v knihkupectví a
odsud si jistě přinesla mnoho zkušeností a postřehů nejen o knihách, ale i potřebách
čtenářů.
Se Šonovem jsme se rozloučili a podle programu jsme zamířili do Broumova. Zde jsme
měli hodinovou přestávku na posilnění a regeneraci hlavy, aby mohla vstřebávat další
informace: čekala nás prohlídka známého broumovského kláštera. Informací jsme zde
načerpali mnoho. Myslím, že na účastníky nejvíce zapůsobila knihovna a její historie. Pro
mne, milovníka knih Dana Browna, bylo největším zážitkem shlédnutí kopie Turínského
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plátna.
Následně jsme se venku před klášterem zvěčnili na společném fotu a přesunuli jsme
se do Velkých Petrovic. Tam nám byla přiblížena historie obce i budovy, v níž sídlí nově
zrekonstruovaná knihovna a obecní úřad. Vše tam dýchalo novotou i mládím (pracovnice
obecního úřadu i knihovnice jsou mladé ženy plné elánu a nadšení). Prohlídka knihovny
byla krásným ukončením programu, kde ideály mládí lámou staré zaběhané rituály.
Odjíždíme z Velkých Petrovic s myšlenkou, že přece jen se vyplatí za tu naši knihovnu
bojovat a vymýšlet další akce a lákat nové čtenáře. Protože my a následně námi vhodně
zvolená kniha pomáháme rozšířit rozhled i pohled na okolí dalším lidem.
Na závěr bych jen ráda poděkovala všem organizátorkám i účastníkům za příjemně a
přínosně strávený den a už se těším, čím nás, "obecní", překvapí náchodská knihovna
příště.
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