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Padesát let s knihovnou           
Božena Blažková           

 
     Když jsem se na setkání knihovníků v Červeném Kostelci poprvé setkala s paní Marií (všemi 
nazývanou Mařenka) Matesovou, ani mne nenapadlo, že se jedná o ročník 1922. Teprve když jsem se 
dozvěděla, že působí v olešnické knihovně již padesát let, začala jsem s údivem počítat, kolik této živé a 
usměvavé paní je let. Domluvila jsem si s ní schůzku a v následujících řádcích se pokusím reprodukovat, 
co mi ze svého bohatého života prozradila, o čem všem jsme si povídaly. 
 
      Paní Matesová je rodačkou z Českomoravské vysočiny. Do 11 let žila v Kališti, které je také rodištěm 
Gustava Mahlera, jak neopominula podotknout. Vzpomínala na velkou rodinnou knihovnu i na společné 
večery, kdy se rozsvítila na stole lampa a tatínek nahlas četl. Ve škole dostala jednou o Vánocích od paní 
učitelky první dva díly Káji Maříka s vlastnoručním podpisem autorky. Knížku má doposud schovanou a 
někdy ji při besedách ukazuje dětem. 
 
      Po smrti maminky se z Humpolecka, kde byl tatínek lesním správcem, přestěhovali do Slatiňan. Zde 
také začala navštěvovat místní knihovnu. Vyprávění paní Matesové bylo plné literárních odboček. 
Nezapomněla např. připomenout, že léta okupace trávil ve Slatiňanech spisovatel Jaromír John se svojí 
tehdejší sekretářkou Helenou Šmahelovou. Historii mlynářského rodu Šmahelů, nerozlučně spjatou s 
Chrudimskem, později spisovatelka vylíčila ve slavné trilogii - Stíny mých otců, Stopy mých otců a Hlasy 
mých otců. 
 
      Paní Matesová nastoupila po absolvování učitelského ústavu v roce 1943 na své první učitelské místo 
do Kameniček u Hlinska. Po svatbě se kvůli bytu přestěhovali s manželem do pohraničí. V Děčíně byla až 
do roku 1952. Po úmrtí manžela se rozhodla s dětmi vrátit do východních Čech. Vzhledem k tomu, že 
nejbližší příbuzní byli na Hradecku a Náchodsku, byla ráda, že získala dekret do Červeného Kostelce. 
 
      Nejprve učila na Zábrodí a v roce 1957 se naskytlo místo s učitelským bytem v Olešnici, kde zůstala 
až do svého odchodu do důchodu. Velmi brzy začala pomáhat v knihovně, kterou vedl bývalý pan řídící 
Středa. Když následující rok zemřel, převzala do své péče místní knihovnu celou a působí zde 
neuvěřitelných 50 let. 
 
      V současné době má Olešnice kolem 600 obyvatel a je součástí města Červený Kostelec. Knihovna 
byla nejprve umístěna v přízemí školy, v tzv. schůzovní místnosti. Když se po svém odchodu do důchodu 
přestěhovala paní Matesová do malého bytu v Červeném Kostelci, knihovna se přesunula do bývalého 
učitelského bytu. 
 
      Do své knihovny dojíždí paní Matesová každý týden. Vždyť tady na ni čekají její věrní čtenáři, pro 
které má vždy připraveny zajímavé knížky. Většina z nich patří mezi její bývalé žáky a knihovnu navštěvují 
jejich děti i vnoučata. Vzhledem ke svému dlouholetému působení zná paní knihovnice "čtenářskou 
anamnézu" jednotlivých rodin a může tedy směle "ordinovat" doporučenou literaturu. 
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