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Podhorská knihovna v Javornici

Vanda Vaníčková

Oblast Orlických hor se může chlubit nejen letní či zimní turistikou, ale mimo jiné také zajímavou knihovnou 

v Javornici. Knihovnice Jarmila Matyková vede téměř „rodinný podnik“ a o historii říká: „Od roku 1992 vedl 

knihovnu můj syn, na začátku mu bylo pouhých 25 let. V roce 2004 jsem mu začala chodit vypomáhat a o dva roky 

později se oženil, přestěhoval a knihovna spadla do klína mně. Jako svou nástupkyni mám vyhlídnutou vnučku, 

která moc ráda čte.“ I přesto, že paní Matyková pracovala jako zootechnička, knihovnická funkce ji baví, ba 

dokonce do prostor obecního úřadu, kde knihovna sídlí, chodí spíše odpočívat než pracovat. 

V Javornici je devítiletá základní škola a školka, takže občas zavítají do knihovny i dětští návštěvníci. 

„Čtenář je obecně ohrožený druh. Natož děti, chodí málo, ale pro povinnou četbu zajdou. Jenom je trochu 

problém, když dostanou všichni stejnou knihu. Lepší je zadat autora.“ Exkurze ze školky bývají veselejší, popisuje 

s úsměvem paní Matyková: „Do knihovny chodí dvě třídy, které mne nikdy nezklamou, protože děti pokaždé tahají 

z regálů úplně jiné knížky, než jsem jim připravila.“ Kromě mladých čtenářů je knihovnice nápomocná i těm 

starším. Ochotně jim vozí četbu domů.

Knihovnický fond čítá cca 3 500 svazků a zároveň jsou čtenářům k dispozici i knihy z výměnného fondu 

z Rychnova nad Kněžnou. Pro knihy jezdí knihovnice pravidelně dvakrát ročně sama autem. I v takovém množství 

položek udržuje knihovnice pořádek „po staru“: „V knihách mám stále kartičky s historií výpůjček, abych starším 

čtenářům mohla hned říct, zda knížku už četli, nebo ne.“

Jako každá správná vesnická knihovna plní i knihovna v Javornici určitou společenskou funkci. „Lidé si 

chodí do knihovny popovídat. Javornice je vesnice dlouhá asi 7 km, takže ti z jednoho konce nevědí, co se děje na 

tom druhém,“ vysvětluje vesele paní Matyková.

Knihovnickou zeď zdobí unikátní nástěnka, která nám zapadá do celoročního tématu RETRO. Paní 

knihovnice sesbírala pozvánky na plesy, taneční zábavy a věnečky, které byly založeny v knihách. Nejstarším 

exponátem je Ples hasičů z roku 1896.

Kromě návštěvy obce Javornice (samozřejmě včetně knihovny) a blízkého okolí doporučuje paní Matyková 

dva čtenářské kousky: Nové povídky z pera Zdeňka Svěráka a knížku z dílny Inny Rottové Šikovná tchyně a 

smečka rozhněvaných žen.
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