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Dobrá parta ve Vrchovinách           

Božena Blažková           
 

     Vrchoviny jsou malá vesnička v podhůří Orlických hor mezi Novým Městem nad Metují a Náchodem, jsou 
součástí Nového Města nad Metují a mají 306 obyvatel. Na obec a hlavně na aktivní knihovnu mne 
upozornily kolegyně z MěK v Novém Městě nad Metují. 
 
      Již více než čtvrt století zde "knihovničí" paní Lída Horáková, která knihovnu tak trochu "podědila" ve 
svých 18 letech. Kolem knihovny se soustřeďuje parta aktivních studentů a žáků, ke kterým se vždy přidá 
několik dospělých. I mé návštěvě byly přítomny dvě dívky, které měly za úkol mne o aktivitách knihovny 
informovat. Na první pohled bylo zřejmé, že za většinou aktivit stojí nápady knihovnice, která dokáže mladé 
lidi získat a podnítit ke společné práci.  
 
      Velkou roli zde hraje místní rozhlas, přesněji řečeno místní rozhlasový kroužek. Jeho úkolem je nejen 
sledovat, co se kde děje, a zpracovávat aktuální zpravodajství, ale po patřičném "tréninku" i veřejně hlásit. 
Zkuste si sami vypočítat, co všechno se mladí lidé při této práci naučí - přinejmenším umí sledovat a 
vyhledávat zajímavé místní informace, které zpracují a veřejně prezentují. Přítomné dívky mi potvrdily, že při 
živém hlášení mají velkou trému, protože posluchači jejich práci bedlivě sledují a hned se ozývají, pokud 
někdo mluví nesrozumitelně nebo potichu. 
 
      Činnost knihovny je prezentována na webových stránkách obce http://www.vrchoviny.cz/ , oddíl Život v 
obci, pododdíl Knihovna. Na této prezentaci se také podílí aktivisté knihovny. Za zhlédnutí stojí jejich 
propagační plakátek s hesly Kdy (knihovna je otevřená každé úterý 17-20 h), Co (půjčování knížek - výborná 
knihovnice, která ráda a vždycky poradí…), Proč (dozvíte se o akcích a můžete si zde nakoupit např. 
kalendáře…) a Výhody (čtenáři MěK Nové Město mohou navštívit i vrchovinskou knihovnu:). 
 
      Knihovna se v letošním roce poprvé zúčastnila Noci s Andersenem a v době mé návštěvy bylo vše 
připraveno k tomu, aby rodiče zúčastněných dětí vysadili strom pohádkovník, který společně s lavičkou 
vytvoří v obci další pěkné místo k posezení. 
 
      I celostátní akce Celé Česko čte dětem našla ve vrchovinské knihovně své příznivce. Proběhlo zde 
autorské čtení z vydané knížky "O malé Alence z velké světnice a o dětství vůbec". Autorka Alena Horáková 
pak vyzvala každého z přítomných, aby ostatním přečetl malou ukázku. Všichni se nakonec podepsali na 
pamětní listinu do kroniky a za odměnu si domů odnesli podepsanou knížku. 
 
      O akcích a hlavně o tvořivé atmosféře knihovny by se dalo napsat mnohem více. Snažila jsem se 
upozornit zejména na aktivity, které jsou společné a propojují a aktivizují obyvatele obce. Zejména nápad s 
místním rozhlasem by mohl inspirovat další knihovny. 
 
      Nesmím zapomenout splnit svůj slib a požádat čtenáře našeho zpravodaje o pomoc při hledání 
regionální publikace s názvem Bláhové mládí. Autor Josef Chmelař ji v roce 1941 vydal pod pseudonymem 
Josef Horal. Takže pokud náhodou knížku vlastníte, ozvěte se na adresu knihovna@vrchoviny.cz . 
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