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Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011
Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se
o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany, Svojšice, Poběžovice a Jeníkovice. K 31. 12. 2011
skončila po 33 letech v Obecní knihovně Jeníkovice ve funkci knihovnice Marta Tomášková
a na její místo nastoupila Milena Frýdová.
Pro knihovnu městyse bylo nakoupeno 377 svazků knih.
Náklady na pořízení knih a časopisů byly 73 234 Kč.
Díky sponzorům - firmě Mart, ing. Ferjenčíkovi, ing. Nevolemu, manželům Šponerovým a
okolním obcím - Bezděkov, Chrtníky, Jedousov, Lipoltice, Svinčany, Urbanice, Veselí, kteří
věnovali na nákup knih částku 25 000 Kč, mohlo být do knihovny nakoupeno více knih.
Do regionálního fondu přibylo 118 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 250 čtenářů, z toho 74 dětí. Čtenáři si půjčili 17 058
svazků knih a časopisů.
Knihy, které naše knihovna nemá ve fondu pro čtenáře, zajišťujeme meziknihovní výpůjční
službou z Krajské knihovny v Pardubicích 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 městyse Choltice má k 31. 12. 2011 ve fondu 23 957 svazků knih.
Krajský fond má 1 916 svazků knih.
V roce 2011 v knihovně proběhla revize fondu, zrevidováno bylo 25 454 svazků a 40 svazků
dohledáváme.
Knihovnu v roce 2011 navštívilo 2 596 návštěvníků a dohromady všechny kulturní akce
pořádané knihovnou navštívilo 3 833 návštěvníků.

Kulturní akce knihovny v roce 2011
4. únor - knihovna pozvala občany do zámecké kavárny na projekci archivního střihového
pořadu Heřmanův Městec a okolí, který pro nás připravil pan Dalimil Nevečeřal. Jednalo se o
projekci profesionálních i amatérských filmů natočených v rozmezí 40. a 90. let minulého

století. Velký úspěch měl unikátní propagační film z roku 1943 Heřmanův Městec. O
promítání byl velký zájem, zúčastnilo se jej 80 občanů a všichni litovali, že podobné
amatérské filmy nemají také Choltice, ale snad se dočkáme.
25. únor - v sále choltického zámku se uskutečnil Večer s Karlem Hašlerem. Programem nás
provedla a život Karla Hašlera přiblížila profesorka přeloučského gymnázia Mgr. Jana
Horáková. Písně Karla Hašlera zazpívali studenti gymnázia Přelouč, žáci ZŠ Choltice
a Magda Bartáková. Repertoár s nimi nastudovaly Mgr. Zuzana Vyhnálková a Mgr. Hana
Rumpíková. Dále vystoupil taneční kroužek břišních tanců pod vedením Mgr. Aleny
Machové. K tanci a poslechu zahrála a zazpívala kapela Mgr. Václava Čermáka. Večer měl
velký úspěch a také návštěvnost byla vysoká 150 lidí.
5. březen - knihovna uspořádala besedu s autogramiádou Povídání o četnících a četnických
humoreskách s duchovním otcem a poradcem úspěšného televizního seriálu Četnické
humoresky JUDr. plk. Michalem Dlouhým, který se dlouhodobě věnuje historii výkonu
bezpečnostní služby a na toto téma publikuje řadu knih. Spolupracuje při natáčení
kriminálních a detektivních filmů se známými režiséry jako jsou Dušan Klein, Jiří Svoboda
a další. Beseda byla velice zajímavá a zúčastnilo se jí 50 posluchačů.
18. – 19. březen - uspořádala knihovna v zasedací místnosti Úřadu městyse tradiční Jarní
výstavu. Výstava byla spojena s výstavou koní a slonů, které mají děti a občané doma a na
tuto výstavu nám je zapůjčili. Ruční práce byly zaměřeny na blížící se velikonoční svátky.
Z vystavených výrobků nás zaujaly paličkované obrázky paní Alena Machové a Zuzky
Jandlové. Keramický kroužek při ZŠ Choltice se pod vedením Markéty Zářecké a Radky
Zelenkové představil svým projektem Afrika pod maskami. Podle nákresu děti vytvořily
masky, hliněné sošky a obrázky, vše s tématem Afrika. Poslední částí projektu byla hliněná
batika. Výstava byla doplněna obrázky choltických rodáků, které pro nás podle fotografií
nakreslila Tereza Rulíková. Další obrázky z Choltic a okolí nakreslila paní Mirka
Procházková. Výstavu překrásnými květinovými aranžmá zkrášlila děvčata z choltické
Květinky. Na výstavě se jako tradičně prodávaly velikonoční perníčky, přáníčka Patricie
Vachutkové, bižuterie Pavlíny Hývlové, paličkované výrobky Zuzky Jandlové, výšivky Marie
Markové a výrobky z pediku Vlasty Jozífové.
1. duben - v knihovně se uskutečnila Noc s Andersenem, program byl zaměřen k 100. výročí
narození spisovatele Václava Čtvrtka. Děti, které byly rozděleny do 4 skupin, plnily v parku
různé úkoly a jejich kroky směřovaly k jezírku Klicerda, kde na ně čekal choltický vodník
(Jan Málek), od kterého se dozvěděly vše o potůčcích, rybnících, řekách a čističkách v okolí
Choltic a všechno, co patří k vodnickému řemeslu. Po večeři děti vyplňovaly křížovky,
soutěžily, malovaly, vystřihovaly a pak nalepily do obrazu, který představoval Rumcajsův
pohádkový Jičín postavičky a předměty, které do pohádkového města patří, nebo by je tam
děti chtěly mít. Pak následovaly další soutěže a kolem 11. hodiny bylo vyhlášeno vítězné
družstvo, které obdrželo jako cenu knihu Jana Wericha Fimfárum. Spát se šlo kolem jedné
hodiny, ale ještě dlouho si děti ve skupinkách špitaly. Dík patří opět manželům Radce
a Jiřímu Zelenkovým a Markétě Zářecké za přípravu a průběh akce. Ing. Janu Málkovi za

poučné vyprávění o choltickém vodstvu a všem, co má vodník na starosti a také Petru
Bochovi za přípravu okolí jezírka na naši akci.
7. červen - 20 choltických prvňáčků bylo pasováno na čtenáře knihovny. K dětem nejprve
promluvil hrabě Jiří Gerštorf, představovaný místostarostou Janem Pavlíkem a žáčci
předvedli, jak se naučili číst. Protože všichni číst uměli pěkně, tak byli panem Gerštorfem a
panem mudrcem pasováni na čtenáře knihovny. Od SRPŠ prvňáčci dostali pěknou knížku, od
knihovny pamětní list, zdarma průkazku do knihovny a sladkou odměnu, kterou jim předaly
princezny. O kulturní vložku se postarala děvčata ze ŠD.
25. červen - uskutečnil se již 8. ročník festivalu chrámových a komorních sborů. Na festivalu
vystoupilo 11 sborů z celé republiky. Festival zahájily fanfáry žesťového sboru žáků ZUŠ
Přelouč pod vedením pana učitele Davida Štrupla. Po úvodních slovech konferenciérky Mgr.
Blanky Bastlové a starosty Choltic Mgr. Tomáše Bolka byl festival zahájen. Pro většinu
sborů, které vystupují na našem festivalu je choltický festival srdeční záležitostí, příležitostí
k setkání s přáteli, inspirací pro soutěže a možností prožít pěkný den v krásném zámeckém
prostředí. S potěšením sledujeme, že choltičtí občané mají o festival a koncerty zájem a jejich
návštěvnost se rok od roku zvyšuje. Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o to, aby
festival v pořádku proběhl a účinkující se k nám rádi vraceli.
28. září - u příležitosti Zámeckých slavností uspořádala knihovna pro ty, kteří se zajímají
o historii Choltic a chtějí vědět něco o slavných choltických rodácích v arkádách zámku
výstavu připravenou k výročí těchto slavných osobností. Básníka Bohdana Jelínka,
spisovatele Josefa Zemana, malíře Josefa Schussera, pátera Jiřího Sahuly a podnikatele
Vincence Daňka. Mnohým návštěvníkům tato jména mnoho neřeknou, ale právě tato výstava
měla za úkol jim práci a životní osudy těchto nejen pro Choltice významných osobností
přiblížit.
červenec a srpen - uskutečnily se komentované procházky choltickou oborou se zámeckým
zahradníkem Petrem Bochem.
7. říjen - cyklus procházek byl završen prohlídkou hřbitovní kaple. Po její prohlídce se
návštěvníci přesunuli do knihovny, kde jsme pokračovali v zajímavém vyprávění o parku,
zámku a historii Choltic.
13. říjen - 32 dětí ZŠ si vyslechlo vyprávění o Cholticích a jeho okolí z knihy Pověsti
z Pardubicka a Hradecka od Jana a Tomáše Linhartových. Jsou to např. pověsti Duch
choltického zámku, Bezedná, Svojšický poklad, Založení Jeníkovic a další pověsti.
27. listopad - před Úřadem městyse byl slavnostně rozsvícen vánoční strom. Koledy zazpívali
žáci ZŠ Choltice pod vedením Mgr. Zuzany Vyhnálkové. Pro zahřátí byl návštěvníkům
podáván vánoční punč.
10. prosinec - uskutečnil se již 8. ročník Klanění tří králů. Po celý den v zámecké restauraci
probíhaly zabijačkové hody a na nádvoří zámku vánoční trhy. V prostorách muzea byla
otevřena vánoční výstava Štědrý večer na zámku, kde mohli návštěvníci shlédnout vánoční
dekorace, slavnostně vyzdobené zámecké interiéry, betlémy, výstavu autorských textilních

panenek Dagmar Jankové a Marie Fouskové. Autorky se s nimi účastnily mezinárodní
výstavy panenek v Praze a mnoho dalších výrobků. V jeskyni pod zámkem byl připraven živý
betlém se zvířaty. V zámecké kapli proběhly dva vánoční koncerty, na kterých se představili
žáci ZUŠ Přelouč, pracoviště Choltice a vystoupila mladá zpěvačka Veronika Stýblová.
Návštěvníci měli možnost se povozit v kočáře taženém kladrubskými bělouši paní Marie
Bíbrové. Slavnosti byly zakončeny příjezdem a klaněním tří králů. Akci navštívilo velké
množství diváků, někteří přijeli autobusy až ze Špindlerova Mlýna a Hradce Králové.
Poděkování patří všem, kteří se na této akci podíleli.
20. prosinec - v zámecké kapli se sešli posluchači na Vánočním zpívání, které si pro nás
připravily dětské sbory Světluška a Studánky z Pardubic. Tento koncert byl překrásnou
přípravou pro nadcházející vánoční svátky. Posluchači odcházeli nadšeni a již se těší na další
vystoupení sborů v roce 2012.

Rok 2012 v knihovně
Knihovna bude v roce 2012 odebírat tyto časopisy: Praktická žena, Burda, Chatař - chalupář,
Story, Rytmus života a Květy.
Ze zlevněných časopisů to jsou: Dům a zahrada, Flóra, Pěkné bydlení, Země světa, Vlasta,
Sluníčko, Tajemství české minulosti, National Geographic, Zahrádkář, Pes přítel člověka,
Praktik, Moje psychologie, Otazníky historie a Rodinný dům.
Od Krajské knihovny Pardubice dostáváme Vlastivědné listy Pardubického kraje a Zprávy
z klubu přátel Pardubicka.
Další knihy a časopisy nám do knihovny darují čtenáři. Moc jim za ně děkujeme.

Výpůjční doba knihovny
Pondělí a středa od 7 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 2012.
24. 2.

beseda O krásách Kuby - perly Karibiku, přednáší PhDr. Jan Čapek

Březen

besedy se žáky ZŠ

23. -24. 3.

Jarní výstava (velikonoce a Krteček )

30. 3.

Noc s Andersenem

13. 4.

Beseda o Cholticích a Gerštorfech s ing. Jane Málkem a Petrem Bochem

26. 4.

Zájezd Krajem Gerštorfů

12.5.

Festival dětských pěveckých sborů

červen

Pasování prvňáčků na čtenáře

23. 6.

Festival chrámových a komorních sborů

28.9.

Choltické podzimní slavnosti

Říjen

Týden knihoven

Listopad

beseda s promítáním (téma zatím neurčeno)

8.12.

Klanění tří králů

Říjen, listopad a prosinec prodejní výstavy knih.

Zpracovala: Zdenka Houfová - knihovnice

