
 

 

KNIHOVNA NA TŘEBSÍNĚ POVSTALA Z POPELA JAKO BÁJNÝ PTÁK FÉNIX 

 

Třebsín je jednou z místních částí obce Krňany v okrese Benešov. Žije zde kolem 200 stálých 

obyvatel a podobný počet chatařů. Když se loni na jaře uzavřely knihovny v důsledku nouzového 

stavu, pro občany Třebsína se mnoho nezměnilo. O tom, že mají v obci knihovnu, většina z nich 

neměla ani tušení. Obec Krňany si dokonce pohrávala s myšlenkou, že knihovnu zcela zruší. 

Knihovna se nacházela v budově hasičské zbrojnice a byla otevřená v sobotu dopoledne jednou za 14 

dní. Nenakupovaly se sem žádné nové knihy, knihovna nijak nespolupracovala s nadřízenou 

knihovnou a nevyužívala možnosti půjčování výměnných souborů. Za takových podmínek bohužel 

nebylo mnoho důvodů pro její návštěvu.  

O Třebsínu je nutné říct, že je zde velmi aktivní sbor dobrovolných hasičů, jehož základna se za 

posledních několik let zněkolikanásobila a velmi dobře se zde daří propojit starousedlíky s nově 

přistěhovanými. Hasiči se starají o úklid obce, organizují veškeré kulturní a společenské akce, jako 

jsou zábavy, dětský den nebo mikulášská nadílka.  

Když hasiči získali darem zásahové vozidlo a počet jejich členů i pořádaných akcí vzrostl, rozhodli se 

zrekonstruovat starou hasičskou zbrojnici. Opravy se postupně dočkala střecha a klubovna, nově 

vznikla multifunkční místnost pro pořádání přednášek nebo cvičení pro veřejnost. Rekonstrukce byla 

financována z dotací získaných z rozpočtu Středočeského kraje a MMR. Velkou část financovala i 

sama obec Krňany. 

Protože manželka velitele SDH Třebsín pracuje jako knihovnice v sousedním Hradištku, nabídla 

pomoc při obnově knihovny umístěné v hasičské zbrojnici. Nejprve připravila anketu pro veřejnost, 

aby se dověděla, jaké mají místní o knihovně povědomí, o jaké služby mají zájem a kdo by se chtěl na 

chodu knihovny podílet. Poté se pustila do likvidace starého fondu, který svými tituly připomínal 

budovatelský fond z padesátých let minulého století. Prostřednictvím obce podala žádost o dotaci na 

Středočeský kraj na nové vybavení.  

O rekonstrukci místnosti se postarali opět hasiči – vyměnili okno, zrenovovali parkety a místnost nově 

vymalovali. Ze získané dotace byl pořízen počítač včetně knihovnického programu, tiskárna a veškerý 

potřebný nábytek – regály vyrobil na míru místní truhlář, stoly a židle byly zakoupeny v nábytkářských 

obchodech. 

Knihovna o sobě dala poprvé vědět v červenci na country festivalu Třebsínská zvonička, kde pořádala 

dobročinný bazar vyřazených knih. Tak se podařilo získat první finanční prostředky na nový fond a 

oslovit potenciální budoucí uživatele. Největší část práce zabralo uspořádání nového fondu – 

přebalení knih, které ve fondu zůstaly, i těch, které byly nově pořízeny z darů i koupí. A samozřejmě 

digitalizace celého fondu. Toho se skvěle zhostila dcera velitele a knihovnice, která je prostředím 

knihovny odkojená a přirozeně ví, jak na to. A samozřejmě byla nadšená z možnosti přivýdělku. 

Do konce roku se tak podařilo dát knihovnu víceméně dohromady a připravit ji na zahájení provozu. 

Při společné novoroční procházce pořádané hasiči jsme vyhlásili, že hledáme knihovnici, nečekali 



jsme, jak úspěšní budeme. Jana Märzová nás velmi záhy přesvědčila o tom, že práce v knihovně pro 

ni bude velkým koníčkem. Pomohla doladit interiér knihovny, založila facebookový a instagramový 

účet, nechala navrhnout logo. Dokoupili jsme knižní hity posledních let a přivezli několik souborů 

z benešovské knihovny. 

Obecní knihovna Třebsín se tak za necelý rok dočkala nového interiéru, fondu včetně on-line 

katalogu. Pracuje v ní milá a nadšená knihovnice a najdete ji na sociálních sítích. Teď už čeká jen na 

čtenáře. Slavnostní otevření proběhne v pátek 18. února 2022 od 16 hodin. Přejeme jí hodně 

spokojených uživatelů a věříme, že se stane místem potkávání občanů všech generací. 

 

Lucie Hašková, Obecní knihovna Hradištko 


