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Otevření nové knihovny v 
Jasenné           

Jitka Slezáková - Věra Škraňková           
 

     Obec Jasenná je největší a nejdelší obcí Jaroměřska; leží 8 km od Jaroměře směrem 
na Opočno. Ve středu obce je prodejna potravin a hned naproti ní se v novém objektu 
nachází obecní úřad, pošta, knihovna, internetová místnost, klubovna hasičů a sál s 
tělocvičnou. Vzadu za objektem je sportovní areál s volejbalovým hřištěm a dvěma hřišti 
na malou kopanou, který slouží pro sportovní vyžití i pořádání sportovních i 
společenských akcí (dětský den, pálení čarodějnic, hasičské soutěže a další oslavy). V 
obci je i základní škola od 1. do 4. třídy, kterou navštěvuje 40 dětí, a mateřská škola se 
školní jídelnou. Pohostinské služby poskytují dvě zařízení - restaurace Na Křižovatce s 
velkým sálem pro 300 lidí, kde se pořádají plesy, zábavy a předváděcí akce, a 
pohostinství DEPO u kostela.  
První zmínka o Jasenné je již v roce 1280. Dominantou obce je kostel sv. Jiří, který se 
nachází ve středu obce a poprvé se připomíná v roce 1352. Ve věži kostela jsou umístěny 
čtyři zvony, z nichž nejstarší je z roku 1508. Nejhodnotnější umělecko historické památky 
jsou uvnitř v kostele. Dále jsou v obci dva pomníky, sochy a kříže. Na křižovatce u čp. 249 
je částečně zapadlý pískovcový kříž, tzv. smírčí či cyrilometodějský. Do veškerého dění v 
obci se aktivně zapojují i místní zájmové organizace - Sdružení dobrovolných hasičů, 
Tělocvičná jednota Sokol, Český zahrádkářský svaz a Myslivecké sdružení.  
K rozvoji kulturní vzdělanosti občanů přispívá knihovna. První zprávy o veřejné obecní 
knihovně v Jasenné pocházejí až z 20. let 20. století. Prvním knihovníkem byl rolník Josef 
Pozdílek. Dobrovolnými knihovníky byli kronikář Jan Hejcman a matrikář Josef Forman. 
Delší dobu v knihovně působili a na solidní úroveň ji dovedli předseda Osvětové besedy a 
zároveň ředitel školy Josef Žák (1956-1966) a Karel Michálek (1966 – 1996). V knihovně 
také působila Marta Kašparová a od r.1997 zastávala funkci knihovnice předsedkyně 
Sboru pro občanské záležitosti Hana Brdičková.  
 
      K 31.12.1922 vykazovala obecní knihovna 318 svazků, 136 čtenářů, 1 752 výpůjčky 
za rok. Příjmy knihovny činily 316,- Kč, z toho od obce bylo 250 Kč. Knihovní fond tvořila 
především beletrie, knihy českých klasiků. Nový rozmach knihovnictví nastal po roce 
1945. Knihovna vedle osvětové funkce plnila i poslání ideologické, kulturně výchovné a 
vzdělávací. Knižní fond byl doplňován o politickou a odbornou literaturu, především 
zemědělskou. V letech 1948–1950 byla i v Jasenné otevřena tzv. Gottwaldova knihovna, 
tj. sbírka děl klasiků marxismu leninismu, jež měla v roce 1950 už 103 svazky. Knihovna 
byla řízena Osvětovou besedou a od r. 1956 kulturní komisí MNV. V roce 1957 měla 
knihovna 1 292 svazků, z toho politické a společenskovědní 31, zemědělské 11, technické 
41, jiné naučné 126, krásné 601 a pro mládež 321 svazek. Během let se zvyšovaly i 
výpůjčky. V roce 1962 bylo půjčeno 1 034 knih 79 čtenářům, z toho 42 mladým, 
zakoupeno bylo 28 knih. V roce 1963 jen za 1. čtvrtletí 143 čtenářům byly zapůjčeny 
celkem 964 knihy. O deset let později v roce 1972 dosáhl knihovní fond 2 315 svazků. 
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MLK měla 84 stálých čtenářů, z nich 37 mladších 15 let. V roce 1975 počet svazků stoupl 
na 2 684, z toho 734 literatury naučné, 1 512 krásné a 438 knih pro mládež. Zároveň se 
zvýšil počet výpůjček na 2 189.  
Od konce 70. let je knihovna metodicky řízena střediskovou knihovnou v Jaroměři. 
Knihovní fond je trvalý a časem je obměňován z jaroměřské knihovny. V roce 1980 měla 
MLK 3 247 svazků a 103 čtenáře, z nich 46 mladších 15 let. Půjčeno bylo 2 498 svazků. 
Vedle půjčování knih využívají knihovníci i dalších forem práce s knihou, jako jsou 
příležitostné výstavky a besedy. Z nejvýznamnějších bych uvedla besedu se spisovatelem 
Ivanem Křížkem 6.12.1961; tehdy natočila Čs. televize v Jasenné televizní šot. V roce 
1975 pozvala OB přímého účastníka karpatsko dukelské operace pplk. Ing. Vladimíra 
Týrka, který velmi poutavě vyprávěl o bojích na Dukle na podzim r. 1944.  
Od 50. let se knihovna několikrát zapojila do soutěže Budujeme vzornou lidovou 
knihovnu. V roce 1958, za knihovníka Josefa Žáka, obdržela čestné uznání KNV a za 
knihovníka Karla Michálka krajské uznání v této soutěži v letech 1975 a 1980. Dále byla 
oceněna v roce 1980 čestným uznáním ministerstva kultury ČSR.  
Od 1. ledna 1982 po centralizaci knihoven okresu Náchod se MLK v Jasenné stává 
součástí Vzorné okresní knihovny v Náchodě, i když střediskově a metodicky spadá 
nadále pod Městskou knihovnu v Jaroměři. Veškeré finanční náklady na nákup a 
vybavení knihovny hradí náchodská knihovna. Od roku 1991 do konce roku 1995 
financoval provoz knihovny Okresní úřad Náchod a od roku 1996 činnost knihovny plně 
hradí obec. Dohodu o odborné pomoci máme uzavřenou od roku 1996 s Městskou 
knihovnou v Jaroměři, která nám za převedené finance z obce zajišťuje doplnění knižního 
fondu, vyplácení knihovníka a pomáhá nám metodicky, organizačně i odborně s vedením 
knihovny.  
Místní lidová knihovna v Jasenné byla po osvobození v roce 1945 umístěna nejprve v tzv. 
Staré škole čp. 136 a pak v r. 1961 v přízemí bývalé Prokopovy vily čp. 283, kde sídlila do 
16. 4. 1988, kdy byla s novými knihovními regály opět přestěhována do budovy Staré 
školy. Z těchto již nevyhovujících a nedůstojných prostor byla v letošním roce knihovna 
přestěhována do zcela nového obecního objektu čp. 68.  
O stavbu Obecního domu se zasloužilo především Obecní zastupitelstvo v Jasenné v čele 
se starostkou Ing. Jitkou Slezákovou. Dům byl zkolaudován v říjnu loňského roku. Díky 
příspěvku na regionální funkce se mohli do příprav nové knihovny zapojit i profesionální 
knihovníci z městských knihoven v Jaroměři a v Náchodě. Byl zrevidován knihovní fond, 
všechny svazky zkatalogizovány a uloženy do počítače v knihovnickém systému LANIUS 
tak, aby po otevření knihovny mohl být spuštěn i automatizovaný výpůjční systém. 
Knihovní fond byl přebalen do fólie a do knihovny byly dodány nové encyklopedie a 
atraktivní tituly naučné literatury i beletrie pro děti i dospělé. Do všech příprav se aktivně 
zapojovala nová knihovnice Jana Slezáková. V současné době je v knihovně po přetřídění 
a vyřazení starých knih celkem 2 748 svazků. Přihlášených čtenářů je celkem 50, z toho 
je 24 mladších 15 let.  
Knihovna získala z grantu VISK 3 počítač s připojením na internet. Internetu je věnována 
první místnost knihovny. Ta může být otevřena i v úředních hodinách obecního úřadu, aby 
občané mohli internet co nejvíce využívat. Druhá místnost je účelně uspořádána a slouží 
jako půjčovna. Je vkusně vyzdobená kresbami dětí z místní základní školy. Knihovna je 
otevřena každou středu od 15.00 do 17.00 hodin.  
V sobotu 12. února 2005 ve 14.00 hodin byla knihovna v novém objektu slavnostně 
otevřena. Přítomné srdečně přivítala starostka obce, krátce se zmínila o historii místní 
knihovnické činnosti a o výstavbě nového objektu Obecního domu, kam se knihovna ze 
starých nevyhovujících prostor přestěhovala. Ke slavnostnímu zahájení přispělo i 
vystoupení dětí z místní základní školy pod vedením paní ředitelky Mgr. Dany Linhartové. 
Starostka všem představila novou knihovnici paní Janu Slezákovou, bytem Jasenná čp. 
246. S poděkováním a oceněním zastupitelstva obce za zbudování nové knihovny 
vystoupil i bývalý předseda MNV pan Zdeněk Kolínský. Poté se diskutovalo o způsobech 
jak získat další čtenáře a návštěvníky knihovny i o možnostech využití těchto pěkných 
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prostor pro pořádání dalších kulturních akcí. Návštěvníci si prohlédli vybavení knihovny, 
nabídku knih a již se začaly vypůjčovat první knihy. I přes nepříznivé počasí se sešlo při 
této slavnostní příležitosti v knihovně asi 30 občanů i s dětmi.  
Nezbývá než přát všem, kteří se o vzkříšení knihovny zasloužili, aby knihovna skutečně 
nadále sloužila jako kulturní místnost, která nebude využívána pouze k půjčování knih, ale 
bude i místem setkávání občanů při různých besedách, přednáškách, předčítání z kronik 
a při dalších akcích. Plánovány jsou i zábavné akce pro děti, spojené s předčítáním knih, 
besedy pro děti ze základní i mateřské školy.  
Pro knihovníky nastal slavnostní den 17. února. Pomocníci z Jaroměře i z Náchoda byli 
pozváni do nové knihovny na besedu s představiteli obce a s novou knihovnicí. Prohlédli 
si konečné uspořádání knihovny a společně se zamýšleli nad činností obecních knihoven. 
Byly dávány příklady z obcí zapojených do soutěže Vesnice roku i z osobních zkušeností 
knihovníků, kteří ze své praxe již něco pamatují. A tak se hovořilo o místě, kde se lidé rádi 
setkávají nad knihou nebo nad kronikou, kde si rádi popovídají o svých aktivitách ve 
volném čase. Místní knihovnice Jana Slezáková má do práce velkou chuť a živě se 
zajímala, jak podchytit děti, jak se zapojit do celostátních aktivit a využít Března – měsíce 
knihy a internetu i co je to Noc s Andersenem. Pravidelné podzimní setkání knihovníků 
obecních knihoven se bude konat v Jasenné a výměna zkušeností už zcela určitě bude 
oboustranná. Redakční rada děkuje starostce obce, paní Ing. Jitce Slezákové za 
podrobné zpracování historie knihovny, které bylo v tištěné verzi kráceno. Pro zpracování 
historie bylo využito publikace PhDr. Jiřího Uhlíře: Jasenná okres Náchod : vlastivěda 
obce. Trutnov 1994.  
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