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Dobré rozhodnutí v obci Dobré

Ester Horáková

Obec Dobré i se svou knihovnou, kterou vám chci představit, leží v okrese Rychnov nad Kněžnou, v podhůří Orlických 

hor. Ještě to nejsou tak úplně hory, ale cestou tam stoupáte stále výš a výš. Pro úplnost informací – obec Dobré se 

skládá z pěti částí a z toho čtyři mají vlastní knihovny. Jsou sice malé, ale jsou. Dohromady v obci bydlí asi 820 

obyvatel.

Název obce může mít více vysvětlení. Jedním z nich je pověst, kterou sepsal farář v Liberku, rodem z Rovenských 

Šedivin, jenž svého času v Dobrém kaplanoval. Pověst vypravuje o třech rybnících v Dobrém. Jeden z těchto rybníčků, 

nyní již zaniklý, se podobal spíše studni. Dvě sestry, Dorotka a Zuzanka, v něm máchaly prádlo. Zuzance uvázla ve 

vodě zástěra. Se zástěrou byl dle pověsti vytažen z vody zvon, který má podnes jméno Zuzana. Sběhli se lidé a velmi 

se divili. Zuzana prý řekla: „Však tu bude jednou dobrý,” míníc ovšem zvon. Od té doby se říká celé vsi „Dobré”. Poté 

byl prý onen zvon přenesen do kostela v Jankově, po zpustošení vsi do dřevěného kostela v Dobrém a odtud se dostal 

na věž kostela nynějšího.[1]    

Paní knihovnice Bohuslava Zajícová, za kterou jsem se vydala, byla s kulturou v obci spojena vždycky. Dlouhé roky 

byla členkou kulturní komise, se kterou navštěvovala doma jubilanty. Byla také neoddělitelně spjata s obecními akcemi, 

jako jsou vítání občánků, svatby, vítání prvňáčků a podobně. Její prací bylo dát dohromady program a samozřejmě být 

u toho a organizovat. Při těchto aktivitách pro obec se ještě stala přibližně v roce 2003 knihovnicí.  

Knihovnickou pouť začala nejprve na faře, kde kdysi knihovna sídlila. Nebylo to moc šťastné řešení, protože, jak 

vzpomíná, tam byly myši a vlhko. Po revizi knihovního fondu se knížky už do fary nevrátily a knihovna se přestěhovala 

na bývalý obecní úřad. Prostory byly sice v přízemí, ale také tam bylo vlhko stejně jako na faře a knihy tím docela trpěly. 

Proto když obec rušila jeden obecní byt, napadlo pana starostu přestěhovat knihovnu tam. Je to v centru obce, přímo 

vedle obchodu a pošty. Tři krásné zkosené místnosti, kuchyň, toaleta s koupelnou. Jediná vada na kráse je příkré 

schodiště, na kterém si musíte dát pozor, když se začtete do citátů zavěšených na stěnách. Jeden mě zaujal, možná i 

kvůli letošnímu 100. výročí založení Československé republiky. T. G. Masaryk řekl: „Kniha je nejlepším přítelem. Jsme 

knihami spojeni s duchem všech národů a dob.“ Když vejdete do prostor knihovny, uvidíte první místnost, ve které jsou 

uloženy knihy patřící obci. Ve druhé jsou umístěny regály s výměnným fondem a se stolkem pro paní knihovnici. Třetí 

místnost může sloužit ke čtení nebo posezení u kávičky, kterou vám paní Zajícová ráda uvaří. I já jsem si jednu u 

povídání v knihovně dala.

Člověk by řekl, že taková krásná knihovna bude bez větších problémů, ale při povídání si paní Zajícová posteskla, jak 

těžké je dnes konkurovat s knihami všem nabídkám a lákadlům doby. V minulých letech pořádala čtení pro děti, besedy 

a jiné akce, dnes na čtení pro děti přijdou tak dva tři malí čtenáři. Přesto se snaží být k dispozici každému, kdo má 

zájem. Přes zimu nabídla útočiště maminkám, které se scházely v kuchyni. Někdy něco vyráběly, někdy jen povídaly. 

S jarem a s blížícími se pracemi na zahradách jejich návštěvy začaly řídnout. Jelikož v obci je školka i devítiletá 

základní škola, snaží se paní knihovnice podchytit děti už v raném věku. Knihovnu navštěvuje paní učitelka 

s předškoláky a také děti z první a druhé třídy. Na druhém stupni mají svoji školní knihovnu, a proto do obecní knihovny 

zavítá jen málokterý starší žáček.

Paní Zajícovou i přes všechny překážky práce baví. Pochvaluje si velmi dobrou spolupráci s knihovnou v Dobrušce. 

Říká, že kdykoliv cokoliv potřebuje, neváhá se optat, nebo do Dobrušky přímo zajede, vždyť to má jen kousek. Také 

s úsměvem dodává: „Kdo ví, co bude dál. Vždyť po podzimních volbách do zastupitelstva může být vše jinak.“

A mně už jen zbývá popřát nejen paní knihovnici, ale celé knihovně – ať jsou to jen DOBRÉ změny.

Kontakt na autorku: podbrezi.knihovna@seznam.cz 



[1] Obec Dobré [online]. c2018 [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: http://www.obecdobre.cz/
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