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Obec a knihovna - co přináší 
jedna druhé           

Miroslava Součková           
 

     Když jsem byla požádána o příspěvek na téma "Obec a knihovna - co přináší jedna 
druhé" do knihovnického zpravodaje U NÁS, přemýšlela jsem, jak vlastně začít, čím se 
pochlubit a co na činnosti knihoven vyzvednout. 
 
      V úvodu svého zamyšlení se proto vrátím trochu do historie. Starostku v obci 
Praskačka dělám již páté volební období. Prakticky ihned na počátku svého působení 
jsem si předsevzala, že v Praskačce "vzkřísíme" činnost knihovny, která neměla štěstí, 
aby ji vedl/a zapálený/zapálená knihovník/knihovnice, knihovna dlouhodobě nabízela 
neatraktivní a nezajímavý knihovní fond. Lidé si pro zajímavé čtení docházeli do knihovny 
sousední obce Urbanice. Tento stav se nám podařilo zvrátit prakticky až v roce 1999 s 
přestěhováním knihovny do nových prostor obecního úřadu. V té době ji vedla slečna 
Kateřina Dvořáčková. 
 
      Zásadní obrat nastal však až v roce 2002, kdy knihovnu převzali manželé 
Černohlávkovi. Brzy doznal změn nejen rozsah nabízených titulů, ale i výzdoba a 
uspořádání knihovny jako takové. Paní Iva (rozumí se Černohlávková) souběžně rozběhla 
i činnost výtvarného kroužku, kam docházely místní děti nejrůznější věkové kategorie. S 
nimi přišli i rodiče, někdy doprovázení tou nejstarší generací. Výrazně se zlepšila obměna 
knihovního fondu, neboť manželé Černohlávkovi využívali a dodnes využívají možnosti 
výměny z pověřené knihovny v Hradci Králové. Do knihovny byla instalována výpočetní 
technika s možností přístupu na veřejný internet. To vše přispělo ke stabilizaci provozu a 
zlepšení nabízených služeb.  
 
      Brzy se však manželé Černohlávkovi cítili ve vedení knihovny "málo vytíženi". V té 
době se rozhodl pro ukončení činnosti knihovníka pan Miroslav Matějka v Sedlici, a tak 
manželé Černohlávkovi rozšířili své působení i do této knihovny. Z jejich iniciativy 
následovaly úpravy poskytnutých místností pro potřeby klubu a knihovny jako takové. 
Výtvarný kroužek se z Praskačky přestěhoval do klubu v Sedlici, klub podchytil zájem dětí 
pro různé aktivity a dnes nabízí sportovní, výtvarné nebo přírodovědecké vyžití. Pro ženy 
je zajímavá výtvarná činnost. Manželé Černohlávkovi jsou organizátory Sedlického 
probuzení, čtenářské akce Noc s Andersenem nebo podzimní Drakiády. 
 
      Obec zabezpečuje materiální zázemí knihoven a knihovníci propojení na místní 
obyvatele, zejména mladou generaci. Pravidelně navštěvují knihovny i děti mateřských 
škol a základní školy. Tuto činnost je třeba vyzdvihnout zejména v dnešní době, kdy děti 
dávají přednost pasivnímu přijímání zábavy z televizní obrazovky nebo vysedávání u 
počítačových her.  
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      S činností knihoven je pro spoluobčany nabízen i bohatý výběr kulturních akcí 
náhradou za aktivity, které dříve zajišťovaly např. společenské organizace. Děkuji proto 
manželům Černohlávkovým za jejich obětavé vedení obou knihoven a na závěr vyslovím 
neskromné přání: nechť naše dobrá spolupráce vytrvá navěky. 
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