Výroční zpráva Knihovny městyse Choltice za rok 2013

Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o tyto
knihovny : Veselí, Turkovice, Svinčany, Svojšice, Poběžovice a Jeníkovice.
Pro knihovnu městyse jsme pořídili 421 svazků knih.
Částka na nákup knih a časopisů byla 45 488,- Kč.
Sponzoři nám na nákup knih darovali 16 500,- Kč. Chtěla bych moc poděkovat obcím:
Bezděkov, Chrtníky, Jedousov, Lipoltice, Svinčany, Urbanice a Turkovice. Dále pak panu
ing. Ferjenčíkovi a manželům Šponerovým. Díky těmto sponzorským darům můžeme pro
knihovnu nakoupit krásné knihy.
Do regionálního fondu přibylo 64 svazků knih. Nákup těchto knih hradí Krajská knihovna
Pardubice. Naše knihovna tyto knihy zpracovává a v souborech knihy půjčuje knihovnám
obvodu.
V knihovně městyse bylo zapsáno 248 čtenářů z toho 72 dětí. Půjčeno bylo 16 308
svazků knih a časopisů.
Knihy, které naše knihovna nemá ve fondu pro čtenáře zajišťujeme meziknihovní výpůjční
službou z Krajské knihovny v Pardubicích (166 vypůjčených knih) a ostatních knihoven.
Knihy půjčené meziknihovní výpůjční službou z Pardubic jsou zdarma, ale u knih zaslaných
poštou z jiných knihoven
např. (Olomouc, Hradec Králové, Praha) hradí náklady na
poštovné čtenář, pro kterého jsme knihy vypůjčili.
Knihovna k 31. 12. 2013 má ve fondu 24 242 svazků knih.
Krajský fond má 2 029 svazků knih.
Fondy městyse a krajského fondu mají dohromady 26 271 svazků knih, které si u nás
můžete vypůjčit.
V roce 2013 proběhla revize fondu v těchto obsluhovaných knihovnách:
Svojšice, Poběžovice a Turkovice.

Veselí,

Knihovna Veselí má ve svém fondu 1 148 svazků. Zrevidovaných bylo 1 129, 17 svazků bylo
vyřazeno a 2 svazky budou dohledány.
Knihovna Svojšice má ve svém fondu 740 svazků. Zrevidovaných bylo 717, 21 svazků bylo
vyřazeno a 2 svazky budou dohledány.
Knihovna Poběžovice má ve svém fondu 450 svazků. Zrevidovaných bylo 403, 44 svazků
bylo vyřazeno, 3 svazky budou dohledány.
Knihovna Turkovice má ve svém fondu 501 svazků. Zrevidovaných bylo 489, 12 svazků bylo
vyřazeno a 12 svazků bude dohledáno.
Knihovnu v roce 2013 navštívilo 2 576 návštěvníků a dohromady všechny kulturní akce
pořádané knihovnou navštívilo 5 323 návštěvníků.

Kulturní akce knihovny v roce 2013

22.2. se v zámecké restauraci uskutečnila beseda s promítáním s PhDr. Janem Čapkem
o Kostarice. Besedy se zúčastnilo 55 posluchačů. Vyprávění pana profesora bylo velmi
zajímavé. Strávil společně u svých přátel necelý měsíc, přenesl tak do svého vyprávění
osobní pohled na život v Kostarice.

6.3. byla uspořádána beseda se žáky dvou tříd základní školy Choltice na téma knihy
„To nejlepší z večerníčků“. Přečetli jsme si společně klasickou francouzskou pohádku
Charlese Perraulta Popelka aneb skleněný střevíček a děti měly za úkol najít 9 rozdílů mezi
klasickou pohádkou a filmovou pohádkou Tři oříšky pro Popelku. Do školy si děti k vyplnění
odnesly malý testík na porovnání obou pohádek.

22. – 23.3.2013

se konala Jarní výstava v prostorách zasedací síně Úřadu městyse
Choltice. Výstava byla rozdělena do dvou částí. První část obsahovala tradiční výrobky
z lidové tvořivosti a druhá byla připravena pro dětské návštěvníky s podtitulem „Draci a
dinosauři“. Nechyběl prodej bižuterie, přáníček, proutěných výrobků, mýdel apod.

5.4.

se opět knihovna stala pořadatelem Noci s Andersenem, tentokrát s názvem Záhada
hlavolamu. Letošní noc patřila Rychlým šípům a jejich legendárnímu dobrodružství
ve Stínadelských uličkách.
Že ježek v kleci není jen bodlinaté zvířátko uvězněné nějakým trýznitelem němých tváří, se
přišlo přesvědčit do Knihovny městyse Choltice přes čtyřicet mladých příznivců knih. Děti
dostaly příležitost vyrazit po jejich stopách na území nevyzpytatelných Vontů. Měly najít
hlavolam vyrobený v rukách Jana Tleskače a pokusit se objasnit, co tato ježatá kulička
v kleci vlastně skrývá.
Než se účastníci rozdělili do osmi vyrovnaných skupin a potajmu nahlédli do klubovny
Rychlých šípů, už se do ulic našeho městečka vkradla tajuplná nálada. To již nastal čas, aby
se skupinky dětí ponořily do pátrání po tajemných obálkách, jež ukrývaly části plánu na
stavbu létacího kola. K tomu jim byli nápomocni hoši z klubu Rychlých šípů. Každý z nich
měl pro hráče připravený úkol, za jehož vyřešení jim do mapy zakreslil místa, kde by se
obálky měly nacházet. Již při vyslovení názvu některých míst bylo v dětských očích možno
zahlédnout záblesky očekávané hrůzy, protože se během svých toulek musely vydat na
opuštěné a zaprášené půdy, či do pavučinou pokrytých zámeckých sklepů. Měly možnost
nahlédnout do nepřístupných prostor Choltických (Stínadelských) domů a nejednou v sobě
musely najít notnou dávku odvahy, aby se dopátraly kýžených obálek. Aby strachu
v dětských dušičkách bylo opravdu učiněno za dost, bloumal navíc v městských ulicích
Široko - muž s bílou maskou v černém plášti. Ti nejodvážnější jedinci se ho měli pokusit lapit
a odměnou jim byl pohled na ježka v kleci, jehož měl tento tajemný muž ve svém vlastnictví.

I to největší dobrodružství však netrvá věčně a i nyní nastal čas vrátit se ze Stínadel zpět a
v teple svých domovů (knihovny) zhodnotit, jak si jednotlivé skupiny vedly. Po bedlivém
přezkoumání všech výsledků jsme nalezli pětici nejlepších. Pětici vyvolených, z nichž se jen
jeden měl v samém závěru večera stát Velkým Vontem a získat klíč k tajemství, kvůli
kterému jsme sem vlastně všichni přišli. Titulem Velký Vont se ale může honosit jen ten, kdo
si ho zaslouží v řádných volbách. Tu se tedy opět dostali ke slovu Mirek Dušín, Jarka
Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka a vysvětlovali dětem, co to vůbec volby
jsou a koho by měly vlastně volit.
Nedávno prožitá volba prezidenta našeho státu zřejmě v dětských myslích zanechala silný
dojem a po jejím vzoru se i zde objevily placky se jmény favoritů voleb, volební agitace,
plamenné proslovy či hlasitá skandování. Když však nastal ten správný čas, nakonec i zde
promluvil spravedlivý hlas lidu a nový vládce Vontů byl zvolen.
Konečný výsledek by byl asi velkým překvapením i pro samotného Jaroslava Foglara,
protože se zřejmě poprvé v dějinách Stínadel nezvolil Velký Vont, ale Velká Vontka.

19.4.

se skupina zájemců o historii vydala na zájezd za poznáváním života na zámcích
Třebešice a Kačina.
Na zámku v Třebešicích nás provedl velice sympatický majitel pan Alberto di Stefano, shlédli
jsme zámecké prostory, park i hospodářské budovy kolem zámku.
Cestou na zámek Kačina jsme se zastavili na obhlídku městečka Nové Dvory. Zámek
Kačina je ukázkou, jak žila šlechta v 19. a 20. století. Jako další část prohlídky jsme si
prohlédli zámeckou lékárnu, divadlo, ve kterém se stále hraje, Chotkovskou knihovnu s více
jak 40 000 svazky naučné a krásné literatury z 16. až 19. století.
Prohlídku jsme ukončili v zámeckém skleníku, kde jsme se potěšili pohledem na krásu právě
kvetoucích orchidejí a návštěvou bylinkové zahrádky, kterou sluníčko teprve probouzelo
k životu.
Naše další zastávka patřila bývalému statku v Habrkovicích, kde žije rodina Ringelova
a chová zde cizokrajná i domácí zvířata. Ve venkovních výbězích jsme si prohlédli králíky,
morčata, pumu, želvy, slepice hedvábničky, dikobrazí rodinku, lamy, tygry, lvy a hrocha
Davídka, který si hověl ve svém bazénku. Měli jsme možnost shlédnout zkrácené vystoupení
lvů a malého dikobraza.
Protože nám zbylo ještě trochu času, navštívili jsme zahradnickou prodejnu Starkl, kde si
kdo měl zájem nakoupil květiny a jiné zahradnické výpěstky. Zájezd jsme zakončili večeří
v restauraci ve Chvaleticích.

11.5.

se uskutečnil v zámecké kapli 2. Ročník festivalu dětských sborů. Doprovodným
programem byla prohlídka muzea vodníků a černého divadla, divadelní představení loutkáře
pana Junga a sbory navštívili též čarodějnický brloh na půdě starého zámku. Festivalem
provázela paní Mgr. Blanka Bastlová.

22.6.

se v zámecké kapli a zámeckém parku
chrámových a komorních sborů.

uskutečnil již 10. ročník festivalu

Festivalu se zúčastnilo 15 sborů z celé republiky a o festival byl opravdu velký zájem.
Poprvé u nás na festivalu vystoupily Jílovský komorní sbor z Jílového u Děčína, Fojtův
komorní sbor z Roudnice nad Labem, Seniorský pěvecký sbor Návrat z Pardubic a Pěvecký
sbor Bernardini z Břidličné. Další sbory zde vystupují pravidelně a na jejich vystoupení se
vždy moc těšíme. Letos to byly tyto sbory Pěvecké sdružení litoměřických učitelů, Sanguis
Novus Praha, Vlastimil Litomyšl, Privatissima Kolín, Orfeus Pardubice, Lanškrounský ženský
pěvecký sbor, Pěvecký sbor Campanula Dolní Dobruč, Josef Bohuslav Foerster Přelouč,
Vocalika Praha, Nashira Praha, Slavoj Chrudim.
Koncerty slavnostně zahájili svým vystoupením z galerie zámecké kaple trubači ZUŠ Přelouč
pod vedením pana učitele Davida Štrupla. Celým festivalovým dnem nás slovem provázely
Mgr. Jana Stříšková a Anička Hlaváčková. Jejich profesionální vystoupení výrazně přispělo
ke kvalitě a hladkému průběhu festivalu.
Oblíbené zpívání sborů pod platanem opět skvěle uváděl PhDr. Jan Šponer. Procházku
choltickou oborou pro účastníky festivalu zajistili zámecký zahradník pan Petr Boch a ing.
Jan Málek, kterým moc děkujeme. Účastníci prohlídky si vyslechli historii Choltic, stihli si
prohlédnout i vzácný liliovník tulipánokvětý, který právě dokvétal a nově zrekonstruovaný
starý zámek Gerštorfů.
V rámci doprovodných programů nový zámecký kastelán a jeho spolupracovníci pro
účastníky festivalu připravili kromě prohlídky starého zámku Gerštorfů i prohlídku zámecké
expozice s výstavou panenek v dobovém oblečení.
Na nádvoří zámku si všichni měli možnost ve stáncích zakoupit oblíbenou bižuterii, ručně
dělaná bylinková mýdla a voňavé klobásky pana Kalvy. Květinovou výzdobu pro nás
připravila paní Irena Hrdá z Květinky manželů Lomičových. Moc děkujeme. Poděkování patří
též paní Markétě Zářecké a jejímu školnímu keramickému kroužku, který pro nás vyrobil
sluníčka na klopy pro účastníky festivalu a dárky pro sbormistry a konferenciérky.
Všichni chválíme za skvělé ozvučení kaple a zámeckého nádvoří, kde měli všichni účastníci
festivalu možnost posedět na připravených lavičkách a zaposlouchat se do tónů krásných
písní. Dík za skvělý poslech patří panu Milanu Tomáškovi a jeho spolupracovníkům.
Fotodokumentaci z festivalu pro nás nafotili manželé Šponerovi a o občerstvení všech
účastníků festivalu se postaral vedoucí zámecké restaurace pan Josef Raba se svým
kolektivem. Poděkování patří také všem dobrovolníkům, kteří pomáhali festivalový den
zajišťovat.
Stejně jako v loňském roce jsme dostali ihned po skončení festivalu poděkování od
přeloučského sboru Foerster, senioři z pardubického sboru Návrat se okamžitě přihlásili do
dalšího 11. ročníku festivalu a to, že se jim z Choltic opravdu nechtělo bylo slyšet ještě po
skončení festivalu, kdy z laviček na zámeckém nádvoří zněly do večerního ticha jejich
písně.

6.6.

knihovna prostřednictvím Jiříka z Gerštorfu pasovala na čtenáře 38 prvňáčků
ze ZŠ Choltice.

Ve slavnostně vyzdobené zasedací síni úřadu městyse pasoval pán Jiřík z Gerštorfu 38
prvňáčků, kteří zvládli všechna písmenka abecedy a naučili se číst.
Přísahou na meč pána z Gerštorfu děti potvrdily svůj slib, ve kterém se zavázaly, že se ke
knížkám budou chovat pěkně a o každé pěkné knížce poví dalším dětem. Na památku
každý pasovaný čtenář obdržel pamětní list, průkazku do knihovny a knihu.

18.6.

se naše knihovna zúčastnila vyhlášení celoročního projektu na podporu
čtenářské gramotnosti Lovci perel v Městské knihovně Hradec Králové. V choltické
knihovně se projektu zúčastnilo 15 dětí a získaly 135 perel. Poděkování za účast proběhlo
v rámci pasování na čtenáře 6. června. Každý lovec obdržel pěknou knihu. Slavnostního
vyhlášení se mohli zúčastnit jen dva nejlepší čtenáři – žákyně 2. třídy s 29 přečtenými
knihami a žák 4. třídy s 16 přečtenými knihami.

23.9.

Knihovna městyse Choltice spolu s Lesní ligou moudrosti – kmenem Trilobit
uspořádala pro žáky 2. stupně ZŠ Choltice tematickou hru Časostroj 2013, která se konala
v pondělí 23.9.2013 jako součást projektu „Region“.
Úderem deváté hodiny raní jsme se jako diváci popravy přenesli do r. 1721, kdy bylo
zadlužené choltické panství prodáno svobodnému pánu Václavu Chotkovi, kdy si na
skromné životní poměry lidé vydělávali těžkou dřinou a kde život od smrti oddělovala velice
tenoulinká nitka.
Tohoto roku se v Cholticích stala vražda Jiřího Holuba, za kterou byl popraven Jan
Vaňourek. A tato vražda byla námětem našeho pátrání. Žáci 9. Třídy zinscenovali 4 scénky,
které byly vodítkem pro další pátrání.
Žáci 6., 7. a 8. třídy se rozdělili do skupin. Během celého dopoledne získávali odpovědi na
předem připravené otázky z historie Choltic a za ulovené body postupně shlédli 4 scénky,
které napověděly, kdo byl skutečným vrahem. Hra jim tak nejen příjemně vyplnila čas, který
by jinak strávili ve třídě v lavici, ale také se prostřednictvím hry zábavnou cestou dozvěděli
nemálo z naší zdejší historie. Hra byla zařazena do školního projektu „Region“.

30. 9. – 6.10.

proběhl Týden knihoven. Letošní motto „S námi vždy all inclusive“
s obrázkem tajemné zahrady, jsme se pokusili naplnit podzimní výzdobou v tomto duchu.
Pro výpůjční dny jsme připravili malou výstavu českých autorů a jejich děl. Vybrali jsme
autory, jejichž díla nejsou ve fondu naší knihovny. Knihy jsme v rámci krajského výměnného
fondu vypůjčili z Krajské knihovny v Pardubicích.
Žáci 5. a 6. třídy choltické základní školy se zúčastnili lekce ze čtenářské gramotnosti na
téma knihy Škola Malého stromu od Forresta Cartera. Netradiční formou jsme žákům
představili zajímavou knihu a snad je tím inspirovali k jejímu přečtení. Byl to první pokus
tohoto druhu programu pro školy, doufáme však, že ne poslední.

Čtvrteční odpoledne jsme pro rodiče a děti uspořádali výrobu podzimních přání s malým
občerstvením zdravé výživy a výstavou knih opět z fondu Krajské knihovny v Pardubicích,
tentokrát autorů píšících pro děti a mládež.

V listopadu a prosinci proběhla v knihovně vánoční prodejní výstava knih z knihkupectví
Kosmas Pardubice. Zájem byl především o dětskou literaturu. Knihy si mohli návštěvníci
zakoupit s příjemnou 10 % slevou.

15.11.

knihovna uspořádala zájezd na muzikálové představení Hello, Dolly! do Prahy –
divadlo Studio Dva. Pro účastníky byl připraven program představení, který si mohli
prostudovat během cesty a malé občerstvení v podobě domácích karamelek. Představení
v hlavní roli s Ivanou Chýlkovou sklidilo velký úspěch, nikdo neodcházel z divadla
nespokojený.

19.11. se poprvé v nově zrekonstruovaných prostorách renesančního zámku čp. 5 konala
zeměpisná přednáška „Všechny barvy Kanady“ s podtitulem Albertou a Britskou
Kolumbií k Pacifiku. Přednášel pan RNDr. Vladimír Lemberk. Nechybělo i poutavé
promítání. Přírodovědné zaměření přednášejícího přineslo mnoho zajímavého z divoké
kanadské přírody. Návštěvníkům jsme nabídli i malé občerstvení.

30.11.

se knihovna proměnila ve vánoční dílnu. Vyráběli jsme vizovické pečivo, vánoční
přání a vázali adventní věnce. Z fondu knihovny jsme připravili publikace s náměty na různé
tvary vizovického pečiva. Ze zkušených rukou naší lektorky paní Reginy Bornové tak
vznikaly krásné výrobky, které se i nám laikům podařilo částečně napodobovat. Všechny
výrobky byly později součástí vánoční výstavy v zámeckých prostorách. Každý z příchozích
si vyrobil několik vánočních přáníček s Patricií Vachutkovou a zbývající čas jsme vyplnili
výrobou adventních věnců. Do příštích let se pokusíme přijít vždy s nějakou novou
technikou, vhodnou k výrobě vánočních dárků. Snad se tak podaří tradici vánočních dílen
udržet.

1.12.

nás čekalo rozsvěcení vánočního stromu. Tradičně žáci ZŠ Choltice nacvičili
s paní Mgr. Zuzanou Vyhnálkovou pásmo vánočních koled, které nazvučil školník pan
Tomáš Vyhnálek. Spolu s dětmi jsme si všichni poprvé v letošním adventním čase zazpívali.
Nechybělo občerstvením ze zámecké restaurace. Koláče a svařené víno přišlo každému
vhod. Po krátkém úvodu do nadcházejícího času vánoc a s pozvánkou na připravované akce
dal pan starosta Mgr. Tomáš Bolek pokyn k prvnímu rozsvícení vánočního stromu. Anděl nás
ještě obdaroval malou sladkostí a zbývající adventní večer jsme již prožili doma při první
zapálené svíčce.

7.12. tradiční slavnost Advent na zámku letos přinesla novinku v podobě soutěže dětských
kolektivů „O nejkrásnější betlém“, kdy kolektivy z mateřských a základních škol vytvořily
celkem 13 betlémů. Každý z nich byl originálem jak výtvarným, tak i materiálním provedením.
Soutěžní betlémy byly vystaveny v renesančním zámku čp. 5, kde vánoční atmosféru
zpříjemňovala perníková dílnička. Zboží, jež dodala firma Janoš z Pardubic, se pod Vašima
rukama a pod dohledem zkušeného cukráře Milana Husáka, měnilo v opravdové perníkové
skvosty.
Stejně jako v předešlých letech obsadily zámeckou salla terrenu betlémy z lipového dřeva,
paličkované krajky, perníku, kukuřičného šustí či papíru, které na výstavu zapůjčili
profesionální betlémáři z širokého okolí.
Každý, kdo si toho sobotního odpoledne našel čas, mohl na nádvoří našeho zámku nasávat
plnými doušky atmosféru pravých českých vánoc. Od téměř patnácti stánků se linula vůně
nejrůznějších pochutin. Byla zde k mání medovina, valašský vánoční nápoj Hriaté, svařené
víno či celá škála zabijačkových specialit.
Pod kopulí kaple svatého Romedia si již tradičně před nabitým hledištěm zamuzicírovali žáci
ZUŠ Přelouč. Jedním z vrcholů odpoledne byl koncert pěvecké skupiny zvané Choltické
mládí. Pomocí svých hitů uvedli všechny přítomné do rozpaků, zda to opravdu zpívají ti
puberťáci, nebo jestli pořadatelé pouštějí do éteru jakýsi playback.
Ale to už se nachýlil čas a k živému betlému se přijeli poklonit Kašpar, Melichar a Baltazar.
Zámecký ponocný dovedl děti k místu, kde tito tři králové předali Marii, Josefovi a jejich
právě narozenému synovi dary, které přinesli ze svých dalekých zemí.
Celou akci završilo slavnostní rozsvícení zámeckého stromu. V záři jeho ozdob si nakonec
každý, kdo v tomto větrném odpoledni vydržel až do konce, mohl odnést kousíček Vánoc až
k sobě domů.
Velký dík patří všem organizátorům, kteří se na přípravě podíleli.

13.-17.12.

knihovna ve spolupráci s kastelánem připravila v naší nové výstavní síni
v opraveném renesančním zámečku čp. 5 výstavu obrazů choltického malíře Miroslava
Holuba.
Výstava byla zahájena vernisáží v pátek 13. 12. 2013 přesně v 16:00 hodin za značného
zájmu veřejnosti. Ve druhé polovině ledna 2014 bude výstava pokračovat v částečně
obměněném hávu.

Rok 2014 v knihovně

Knihovna bude v roce 2014 odebírat tyto časopisy : Praktická žena, Burda, Chatař
chalupář, Květy a Čtyřlístek.
Ze zlevněných časopisů to jsou: Flóra, Země světa, Vlasta, Kačer Donald, Tom a
Jerry, Časostroj, Tajemství české minulosti, Koně a hříbata, Živá historie.
Další knihy a časopisy nám do knihovny darují čtenáři. Moc jim za ně děkujeme.

Výpůjční doba knihovny
Pondělí a středa od 8 do 11 hodin a od 12 do 17 hodin
Poplatek za rok :

dospělí 70,- Kč
děti

20,- Kč

Internet pro veřejnost zdarma

Nejdůležitější kulturní akce knihovny na rok 2014
Únor – březen

Putovní výstava „Komiksy z časopisů ABC“

Březen

Komentované prohlídky výstavy komiksů žáků téměř všech tříd
ZŠ + soutěž v kreslení komiksu besedy se ZŠ a ŠD

1.3.

Kurz patchworku

19. - 20.4

Jarní výstava (patchwork a netradiční zdobení zdobení kraslic)

25.4.

Noc s Andersenem

Květen

Pro žáky 1. stupně - lekce čtenářské gramotnosti

10.6.

Pasování prvňáčků

Říjen

Týden knihoven

Listopad

Beseda s promítáním
Vánoční dílna

Prosinec

Klanění tří králů

Listopad a prosinec prodejní výstavy knih.

