Pardubická 78, 533 61 Choltice

Místní lidová knihovna v Cholticích byla 20. 12. 2010 přejmenována na Knihovnu městyse
Choltice. Působí nadále jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o tyto knihovny:
Veselí, Svojšice, Svinčany, Poběžovice, Jeníkovice a Turkovice. Zrušena byla dlouho
nefungující knihovna v Sovoluskách. Těmto knihovnám jsme zaslali 15 souborů, ve kterých
bylo 875 svazků knih.

Pro knihovnu městyse jsme nakoupili 344 svazků knih.
Částka na nákup knih a časopisů: 68 677 Kč
Sponzoři nám na nákup knih darovali 22 500 Kč. Chtěla bych moc poděkovat obcím
Bezděkov, Chrtníky, Jedousov, Lipoltice Svinčany, Urbanice a Veselí. Dále pak panu ing.
Ferjenčíkovi, ing. Nevolemu a manželům Šponerovým. V dnešní době, kdy se všude šetří
a ceny knih rostou, jsme za finanční pomoc, kterou nám poskytují opravdu vděční.
Do regionálního fondu přibylo 121 svazků knih. Nákup těchto knih hradí Krajská knihovna
v Pardubicích. Naše knihovna knihy zpracovává a v souborech půjčuje knihovnám obvodu.
Knihovny knihy půjčují svým čtenářům a po jejich přečtení je vrací k nám do knihovny,
kde dostávají další soubor nových knih.
V knihovně městyse bylo zapsáno 241 čtenářů, kteří si půjčili 18 826 svazků knih
a časopisů.
Potěšitelný je nárůst počtu dětských čtenářů o 17 a počet studentů vysokých škol, pro které
jsme meziknihovní výpůjční službou zajišťovali potřebnou literaturu. Zde nám v požadavcích
na MVS příkladně vycházejí vstříc Vědecká knihovna v Olomouci, Univerzitní a Krajská
knihovna v Pardubicích.
Knihovna městyse k 31. 12. 2010 vlastnila 23 580 svazků knih.
Regionální fond má 1 798 svazků knih.
Celkově si v knihovně můžete vypůjčit 25 378 svazků knih.
V loňském roce knihovnu navštívilo 2 578 návštěvníků a dohromady všechny kulturní akce
pořádané knihovnou navštívilo 3 573 návštěvníků.

Akce pro veřejnost uskutečněné v roce 2010.
18. 2. Knihovna uspořádala k 190. výročí narození Boženy Němcové pro žáky dvou
5. a jedné 6. třídy besedu o životě a díle této naší spisovatelky. Součástí besedy byla i literární
soutěž, která měla zjistit, co si žáci z besedy zapamatovali. Besedy se zúčastnilo 68 dětí.
12. 3. jsme shlédli filmovou projekci s přednáškou Dr. Vladimíra Lemberka Barevná
Madeira a fauna a flóra choltické obory. Návštěvníky přednášky zaujala krása květin
ostrova a mile překvapilo množství živočichů a rostlin, kteří se vyskytují v choltické oboře.
19. a 20. 3. knihovna uspořádala tradiční Jarní výstavu. Výstava ručních prací byla opět
zaměřena k velikonocům a tentokrát byla k radosti těch nejmenších doplněna výstavou psů ze
všech druhů materiálů. Největším úspěchem výstavy byli psí ženich a nevěsta. Krásné
svatební oblečky jim ušila Hela Nejezchlebová. Svatební dort a cukroví na hostinu vyrobily
Markéta Zářecká s Radkou Zelenkovou. Výstava byla opět prodejní a návštěvníci si mohli
zakoupit perníčky, bižuterii, keramiku a různé ruční práce. Na návštěvu k nám přijeli klienti
občanského sdružení Most do života s kterými již několik let spolupracujeme a velmi rádi
k nám jezdí na návštěvu.
26. 3. se v knihovně sešlo 32 dětí a 4 dospělí na Noci s Andersenem. Děti nejprve, aby se
mohly zúčastnit noci s Andersenem, musely uplatit Lichožrouta lichou ponožkou, kterou mu
vhodily do tlamy. Pak jsme se přesunuli na zámecké nádvoří, kde se děti při noční hře podle
mapky snažily v zámecké oboře najít místo, kde jsou uvězněni lidožrouti a co nejvíc jich
vysvobodit. Po osvobození lichožroutů jsme se přesunuli do knihovny, kde čtyři družstva dětí
soutěžila, plnila různé úkoly a dobře se bavila. Hlavní cenou pro vítězné družstvo byla právě
kniha Pavla Šruta Lichožrouti. Dík za organizaci a dobré nápady patří manželům
Zelenkovým a Markétě Zářecké.
8. 6. bylo 29 žáků prvních tříd pasováno na čtenáře knihovny. K dětem nejprve promluvil pan
Gerštorf a pak žáci předvedli, jak se naučili číst. Všichni to uměli a tak pan Gerštorf s panem
Mudrcem pasovali žáky na čtenáře knihovny. Od SRPŠ všichni čtenáři obdrželi pěknou
knížku. Akce byla hojně navštívena rodiči a prarodiči.
26. 6. Knihovna spolu s Městysem Choltice připravovala 7. ročník festivalu chrámových
a komorních sborů. Festivalu se zúčastnilo 12 sborů. Původně mělo vystupovat 13 sborů, ale
pro nemoc se jeden sbor omluvil. Na festivalu vystoupilo 275 účinkujících. Velký úspěch
u diváků měl koncert pod platanem Sbory se představují a závěrečný galakoncert na
zámeckém nádvoří, kde vystoupily všechny sbory se společnou skladbou. Díky zkušenostem
paní Línkové, Kupfové a Cihlové, které nám pomohly s přípravou koncertů a krásným
průvodním slovem paní Nadi Dvořákové se festival vydařil. Úspěch měl i dárek pro
účinkující plaketka choltického zámku z keramiky, kterou pro účinkující připravily Markéta
Zářecká a Radka Zelenková.
8. – 9. 10. knihovna uspořádala výstavu Tak šel čas u nás v Cholticích. Na dobových
fotografiích si návštěvníci měli možnost prohlédnout Choltice, jak vypadaly dříve, jaké jsou
dnes a co se zde za ta léta změnilo. Výstava měla velký úspěch, proto u příležitosti
Choltických oslav 23. 10., které k výročí vzniku Choltic uspořádalo muzeum vodníků
a černého divadla byla výstava znovu instalována v zámecké kavárně.

5. 11. v zámecké kavárně knihovna uspořádala u příležitosti 200. výročí narození Karla
Hynka Máchy slavnostní večer. S životem básníka nás seznámila paní profesorka Jana
Horáková a ukázky z básníkova díla přednesli studenti přeloučského gymnázia.
10. -11. 12. se v zámeckém muzeu konala výstava betlémů. Díky majitelům betlémů
a spolupracovníkům knihovny, kteří se již několik let na těchto výstavách podílejí, byla
výstava úspěšná. Děkuji těm, kteří nám betlémy zapůjčili a všem dalším, kteří pro tuto
výstavu vyrobili krásné vánoční výrobky a dekorace.
11. 12. se uskutečnilo již tradiční Klanění tří králů. Krásný koncert v zámecké kapli pro nás
připravili žáci ZUŠ Přelouč pod vedením p. učitelky Evy Dosoudilové a pana učitele Davida
Štrupla. Zazpíval pěvecký sbor Poškoláci ZŠ Choltice. Na vánočním jarmarku bylo opět víc
prodejních stánků, v zámecké kavárně to vonělo pravou českou zabijačkou. U živého betlému
se nám opět rozrostlo stádo koní a koz, jedinou vadou slavnosti je, že nejde dopředu
objednat pěkné počasí. Poděkování patří všem, kteří svůj volný čas již několik let věnují
přípravě těchto kulturních akcí.

Rok 2011 v knihovně
Knihovna bude v roce 2011 odebírat tyto časopisy: Domov, Praktická žena, Burda, Chatař
chalupář, Story, Rytmus života, Květy, National Geografic.
Ze zlevněných časopisů to jsou: Dům a zahrada, Flóra, Pěkné bydlení, Sluníčko, Lidé
a země, Zahrádkář, Země světa, Praktik, Živá historie a Tajemství české minulosti.
Od Krajské knihovny v Pardubicích dostáváme: Biblio, Kapka, Vlastivědné listy
Pardubického kraje, Zprávy Klubu přátel Pardubicka .
Další časopisy a knihy nám věnují čtenáři knihovny. Moc jim děkujeme.
Výpůjční doba knihovny:
Pondělí a středa od 7 do 11 hodin a od 12 do 17 hodin
Poplatek na rok: dospělí 70 Kč
děti 20 Kč
internet zdarma
Nejdůležitější akce knihovny na rok 2011
4. 2. promítání archivního střihového pořadu Heřmanův Městec a okolí.
25. 2. Večer s Karlem Hašlerem v sále choltického zámku.

5. 3. beseda Povídání o Četnících a Četnických humoreskách s duchovním otcem a poradcem
úspěšného televizního seriálu plk. JUDr. Michalem Dlouhým. Beseda je spojena
s autogramiádou a prodejem knih.
V březnu, měsíci knihy, se v knihovně uskuteční besedy se ZŠ Choltice a ŠD k výročí
Františka Hrubína, Zdeňka Milera, Václava Čtvrtka a ostatních autorů.
18. 3. – 19. 3. Knihovna uspořádá tradiční Jarní výstavu, která bude připomínkou lidových
zvyků a přehlídkou šikovnosti našich občanů. Součástí výstavy bude tentokrát výstava slonů
a koní ze všech druhů materiálů.
1. 4. knihovna přivítá děti na Noci s Andersenem, kde pro ně bude připraveno velké
množství soutěží, noční pohádková hra s vodníky u zámeckých rybníků. Celý večer bude
věnován 100. výročí narození slavného dětského spisovatele Václava Čtvrtka.
25. 6. bude knihovna spoluorganizovat 8. ročník festivalu chrámových a komorních sborů.
28. 9. u příležitosti Choltických slavností připraví knihovna výstavu k výročím slavných
choltických rodáků, Josefa Zemana, Bohdana Jelínka, Josefa Schussera, Vincence Daňka
a Jiřího Sahuly.
3. – 9. 10. v knihovně proběhne týden knihoven.
Na listopad knihovna připravuje besedu o Novém Zélandu.
10. prosince připravujeme výstavu betlémů a Klanění tří králů.

Vypracovala: Zdena Houfová

