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Knihovna není jen půjčovna ...          
Milena Kodýmová           

 
     Tak tohle platí v Jarošově nad Nežárkou – malé jihočeské obci nedaleko Jindřichova Hradce – 
beze zbytku. Prostory v bývalé školní družině, kam knihovna přesídlila před osmi roky, poskytují 
dostatečnou možnost k naplňování klasické funkce půjčovny, moderní veřejné internetové stanice i 
k častému setkávání občanů při nejrůznějších příležitostech. 
 
      Nabídka je opravdu pestrá. Knihovna pořádá informační i zábavné programy pro zdejší základní 
i mateřskou školu a dává své prostory k dispozici také pro jejich aktivity určené veřejnosti. Tak se tu 
v nedaleké minulosti mohl odehrát třeba harfový koncert spojený s dražbou dětských výtvarných 
prací pro účely dobrovolné sbírky na tkalcovský stav chráněné dílny, vznikající pod patronací 
jednoho jindřichohradeckého sdružení hendikepovaných. Vybraných neuvěřitelných 8 000 Kč pak 
bylo předáno zástupcům tohoto sdružení na vánoční besídce základní školy, která se opět odehrála 
v prostorách obecní knihovny. Při obou akcích knihovna doslova (ostatně jako vždy…) praskala ve 
švech a jejích úctyhodných 90 m2 pomalu nestačilo. 
 
      V prostorách knihovny se pořádají i výstavy k nejrůznějším příležitostem a výročím, např. 
krásné fotografie Jarošova a okolí nebo dokumenty z konce II. světové války v obci. I obecní prapor 
byl po vysvěcení v kostele se všemi potřebnými doklady a dokumenty o jeho vzniku vystaven v 
knihovně, aby si ho mohli občané v klidu a pořádně prohlédnout.  
 
      V knihovně jsou již pravidelně vítáni do života noví občánkové či na čtenáře pasováni 
prvňáčkové zdejší školy za účasti svých nejbližších i zájemců z řad veřejnosti. Ani při těchto 
příležitostech nechybí obecní prapor, aby bylo zřejmé, že vedení obce na nové generaci opravdu 
záleží. 
 
      Tradici tu má i Noc s Andersenem, kterou jsme si ale trochu upravili „k obrazu svému“. Tuto naši 
akci nazýváme „Ponocování s Andersenem“ a zveme k účasti nejen dětské, ale i dospělé zájemce. 
Vždy máme připraven zajímavý program, který přibližuje nějakou regionální osobnost či skutečnou 
historickou událost. Tak jsme třeba za účasti stovky občanů společně sázeli pohádkovník, který 
jsme ale místo Andersenův nazvali „pospolitý“ na důkaz toho, že je opravdu nás všech. Pravidelně 
se také vydáváme na procházku nočním Jarošovem a všichni se těší na zajímavá zastavení a 
setkávání s tajemnými bytostmi či historickými osobnostmi. 
 
      Velmi významnou aktivitou posledních tří let je i oživení povědomí o zapomenutém rodákovi 
Vojtěchu Hlinkovi, který byl spíše znám pod svým literárním pseudonymem František Pravda. Nebyl 
to člověk ledajaký. Kromě jiného byl zakladatelem žánru venkovské povídky a ve své době uznáván 
i takovými velikány, jako byl Jaroslav Vrchlický, Karel Václav Rais nebo Alois Jirásek. V roce 2004 
jsme si připomněli 100. výročí jeho úmrtí řadou „komunitních“ počinů, jichž se vždy účastnilo velké 
množství lidí, a pro nás organizátory bylo milým překvapením, čím vším ze svého bohatého odkazu 
pravého a krásného člověčenství generace dnešních současníků oslovil. Dalším příjemným 
zjištěním bylo, že tento projekt nebyl jednorázovou záležitostí. Je stále životaschopný a odvíjejí se 
od něj další a další akce, které Pravdova osobnost inspiruje. Došlo k zajímavým kontaktům v místě 
jeho dlouholetého působení v Hrádku u Sušice, měli jsme možnost hovořit o něm na knihovnických 
a kulturních akcích v Klatovech, Plzni, Praze, Brně, ve Znojmě a na podzim loňského roku se „náš 
František“ vydal dokonce na Slovensko, kde na celostátní knihovnické konferenci sloužil za příklad 



vydařeného komunitního projektu. V letošním roce si pro změnu připomeneme 190. výročí jeho 
narození. I k této příležitosti se připravuje řada dílčích akcí určených opět široké veřejnosti a já se 
už dnes těším na to, že zaujmou. František Pravda je mojí srdeční záležitostí a mohla bych o něm 
povídat i psát ještě hodně dlouho. Ale nejen Pravdou živa jest jarošovská knihovna… 
 
      Na podzim loňského roku se tu začal scházet Klub čilých seniorů (KČS). Jeho aktivit se 
zúčastňuje pravidelně kolem 12 těch, kteří ani v důchodovém věku neztrácejí elán a chuť něco 
podnikat. Tak například na pravidelné obecní Setkání seniorů připravili svým vrstevníkům jako první 
cenu do soutěže nádherný symbol kateřinské zábavy – třípatrový vrkoč ze sladkého těsta a 
sušeného ovoce.  
 
      Soutěžní test připravila, jak jinak, samozřejmě knihovna, mimo jiné i za pomoci dětí z 
dramatického kroužku. Ten ostatně vydatně pomáhá i při ostatních akcích. Svůj azyl našel ve stejné 
budově a knihovnu často využívá jako zkušební prostor a následně pak i jako „horká prkna“ při 
vlastních vystoupeních pro veřejnost. 
 
      Knihovna je také základnou pro existující Společenství příznivců obce Jarošova (SPOJ), spolek 
zaměřený na záchranu kulturních památek v místě a okolí a na oživování místních tradic. Jeho 
součástí se stala také Jarošovská krojová družina, která se snaží navázat na slavnou 
prvorepublikovou tradici a propaguje nádherné blatské kroje i místní folklor. Také tato družina často 
spolupracuje s knihovnou a v jejích prostorách se na zkouškách schází pravidelně každou poslední 
neděli v měsíci. 
 
      Jarošovská knihovna je už řadu let vnímána občany jako místo, kam stojí za to zajít. Má totiž 
otevřeno každý den vpodvečer, celkem 12 hodin týdně (a v případě potřeby na požádání vlastně 
kdykoli). Vedení obce slyší i na snahy o modernizaci provozu, takže dnes je už samozřejmostí 
„půjčování přes počítač“ v knihovnickém systému Clavius i veřejně přístupný internet na třech 
uživatelských stanicích.  
 
      A to knihovna v loňském roce oslavila neuvěřitelných 120 let nepřetržitého trvání! Na tak 
úctyhodný věk to vůbec není špatné, co říkáte?! A na úplný závěr už jen malilinkatá poznámka – 
autorka článku si letos 1. ledna připomněla 40. výročí převzetí knihovny do své péče… 
 
      Všechny čtenáře časopisu U NÁS srdečně zdraví a hodně chuti do knihovnické práce přeje 
venkovská kolegyně Milena Kodýmová z Jarošova nad Nežárkou. 
 
      Redakční poznámka 
 
      Mgr. Milena Kodýmová je bývalá ředitelka Městské knihovny v Jindřichově Hradci. Již více než 
40 let působí jako dobrovolná knihovnice Obecní knihovny v Jarošově nad Nežárkou. Zaměřením 
činnosti dosahuje postupné přeměny venkovské knihovny ve skutečné informační a komunitní 
centrum obce. 
 
      Je známá zejména svojí angažovaností v oblasti veřejných knihoven (několik let velmi úspěšně 
vykonávala funkci předsedkyně Sekce veřejných knihoven SKIP a je také jednou z vůdčích 
osobností jihočeské regionální organizace SKIP). Je spoluautorkou rekvalifikačního projektu 
Knihovna – informační centrum obce.  
 
      Její pozornost byla vždy věnována hlavně knihovnám v malých obcích a duchovní obrodě 
našeho venkova. Díky její systematické práci byl navázán kontakt se Spolkem pro obnovu venkova 
a podařilo se do celostátní soutěže „Vesnice roku“ včlenit soutěž „Knihovna roku“. Již několik let 
jezdí jako členka celostátní komise soutěže „Vesnice roku“ a díky jejímu působení velmi vzrostla 
prestiž knihoven u zástupců samosprávy. Šest let také působila jako předsedkyně komise hodnotící 
celostátní kolo soutěže „Knihovna roku“. Patřila k iniciátorům vzniku Týdne knihoven a výrazným 
propagátorům slavnostního vyhlašování soutěže Knihovna roku v Zrcadlové kapli (Národní 
knihovna Praha). Její aktivita v této oblasti byla v roce 2003 oceněna udělením ceny Ministerstva 
kultury ČR za „knihovnický počin“. 
 



      Byla hlavním organizátorem prezentace knihoven na výstavě „Země živitelka“, kdy díky nabídce 
Spolku pro obnovu venkova mohly knihovny seznámit širokou veřejnost se svou rozsáhlou a 
rozmanitou činností. 
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