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MASOPUSTINA
únor

Literární setkání nad textem  
Josefa Topola – KONEC MASOPUSTU  
připravila Kateřina Molčíková.



VÁLKA 
únor

Válka na Ukrajině načas proměnila 
chod knihovny, která zastřešila pomoc 
uprchlíkům ve Statenicích. Do pomoci 
uprchlíkům se zapojilo mnoho dobro-
volníků a dobrovolnic.
Pomoc s ubytováním řešila Alena  
Heverová s Kavárničkou. Vznikl web  
stateniceproukrajinu.cz.

Materiální sbírku 
v knihovně vyhlásili 
a na hranice odvezli 
bratři Andělové.

Češtinu uprchlíky 
učily střídavě Bára 
Černohorská a Asja 
Mejtuv.

Eliška Frková
a Lesní běžci
zapojili děti 
uprchlíků  
do volno-
časových 
aktivit.

Camilla Passoni, Nicole Anderegg 
a Clare Mazzoti, cizinky-doborovolnice 
se staraly o sklad potřebných věcí.

Finanční sbírka na masopustní 
Klibně putovala na Člověka v tísni.

S umísťováním dětí do škol 
pomáhala Eliška Rolčíková.

Práci ženám z Ukrajiny pomáhala 
hledat Pavla Witzel. Další pomoc 
poskytovaly Zuzana Hanáčková  
a Pavlína Talacko.



NOC S ANDERSENEM 
březen

Děti si se spaním v knihovně poradily, přestože stále fungovala též jako sklad a zázemí pro uprchlíky.
Noc s Andersenem v pojetí naší knihovny již tradičně znamená především noční bojovku, se kterou nám 
tentokrát pomohla rodina Peterova a kluci Černohorští. Za pomoc také děkujeme Elišce Frkové.



AUTORSKÉ ČTENÍ S PANÍ TOMKOVOU 
březen



ČESKO-UKRAJINSKÝ PIKNIK
květen

Po měsících stresu a vypětí byl piknik oslavou lid-
ské solidarity. Uprchlíci i pomáhající měli možnost 
vydechnout a radovat se. Ukrajinské ženy byly rády, 
že mohou formou svého kuchařského umění poděko-
vat a vyjádřit vděk. Děkujeme všem doborovolníkům, 
kteří se na akci podíleli. 



ŠMAHŮV PLENÉR  
a SVATOJÁNSKÝ VEČER
květen-červen



LETNÍ KINO – MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
červen

Letos se na Parádnici v červnu promítal film:  
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST 
Spolupracovaly jsme s firmou TS production. 
Návštěvnost byla okolo 100 lidí.



PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
červenec a srpen

Uspořádaly jsme dva letní týdenní příměstské tábory pod názvem Svět kolem nás. Jeden v červenci 
zaměřený umělecky, druhý v srpnu zaměřený na poznávání přírody. Táborů se účastnilo dohromady 33 
dětí. Tábor jsme vedly my knihovnice spolu s  Eliškou Frkovou - učitelkou na prvním stupni ZŠ, pomáhala 
nám také studentka Kateřina Koleňáková. Na jeden den jsme přizvaly externí lektory Veroniku Trachtovou, 
Martu Morice, Kateřinu Hodkovou, historičku Hanu Mullerovou a lektory z organizace Ornita. Obědy zajiš-
ťovala Restaurace Statenka, ke stravování výborně posloužily opravené prostory v suterénu OÚ.



VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
1. září

Již po páté proběhlo v knihovně Vítání prvňáčků. Na akci dobrovolnicky spolupracovali: Zdeněk Přáda  
v roli sečtělého strašidla a Alena Heverová s Eliškou Frkovou, které sehrály divadlo. Kavárničce děkujeme 
za kupony na zmrzlinu pro děti. Na čtenáře jsme pasovali 11 statenických prvňáčků z různých škol.



PŘEDVOLEBNÍ DEBATA 
září

Stejně jako před čtyřmi lety i letos jsme uspořádaly předvolební debatu u příložitosti komunálních voleb. 
4 ze 6 volebních uskupení odmítly účast. Debatu moderovaly nezávislé moderátorky. Debatu sledovalo 60 
lidí (z toho polovina on-line).



SVATÝ MARTIN
listopad

Již po šesté přijel do Statenic svatý Martin. Během lampionového průvodu bylo někjolik zastavení s výjevy 
ze života sv. Martina. Průvod začal u knihovny a skončil na Parádnici, kam přijel Martin na bílém koni.
Za spolupráci děkujeme manželům Froňkovým, Kavárničce Aleně Heverové, hudebnímu uskupení HRRR  
s Kateřinou Molčíkovou, Zdeňkovi Přádovi a mnoha dalším dobrovolníkům. 
Akce se zúčastnilo asi 80 lidí.



VÁNOCE  V KNIHOVNĚ
prosinec

Poprvé jsme uspořádaly vánoční knižní trh převážně pro místní autory knih a nakladatelství. Stánky se 
svými knižními výtvory v knihovně otevřeli: Renáta Šťastná, Kristina Hlaváčková, nakladatelství Baby-kult, 
Michal Čunderle (nakladatelství Brkola), Sylva Vojtíšková (blog Rodina cestuje). Místní tvůrce doplnilo 
knihkupectví Dvě veverky. V knihovně se od 16 do 20hodin protočilo asi 50 lidí. Nakupovali, popíjeli svařák 
nebo s dětmi tvořili korálkové hvězdičky v dílně paní Evy Škopkové. 
Děkujeme všem, kteří s přípravou akce pomohli.



OSTATNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST V KNIHOVNĚ
v průběhu roku

koncerty Hrrr (vánoční, jazzový a svatojánský)
beseda se starostkou (1x za měsíc, celkem 5x)
bohoslužba  
květinová dílna (jarní a podzimní)
přednášky (o studijních cestách, o Islandu s dětmi)
výstavy (2x) 
školení digitální gramotnosti pro seniory – Moudrá sovička
 (pro 2 přihlášené seniorky)
bezplatné právní poradenství 
vítání občánků
zasedání zastupitelstva
volby



STUDIJNÍ CESTY NA SEVER

Získaly jsme grant Evropské unie ERASMUS+, díky kterému jsme mohly vycestovat na studijní cesty do 
zemí s nejlepšími knihovnami na světě, Dánska a Finska. Cesty byly plně hrazeny z grantu. Z cest jsme si 
přivezly mnoho poznatků a inspirace pro naši další práci v knihovně. O naše zkušenosti jsme se podělily  
s knihovníky a knihovnicemi z regionu Kladno. Také s občany Statenic při besedě v naší knihovně.



KROUŽKY V KNIHOVNĚ

V knihovně se konají pravidelné kroužky pro děti  
i dospělé.
Malovánky (obnoveny od září 2022)
Loutkování (šk. rok 2021-2022)
Divadýlkování (šk. rok 2021-2022) 
Rozhalas a zkoušky skupiny Hrrr
Dětská redakce Vočko Statenic (do června 2022)
Jóga Nidra
Angličtina pro děti (od října 2022)
Výtvarná lázeň



FILMOVÝ KLUB  A DĚTSKÝ FILMOVÝ KLUB

Filmový klub probíhá 1x měsíčně od ledna do listopadu pod vedením Jana Šilhavého (kromě prázdnin).
Od října začal úspěšně fungovat také dětský filmový klub pod vedením Aleny Heverové.



STATISTIKA

celkový počet návštěv knihovny* 3 400

počet registrovaných čtenářů 158

z toho dětí do 15ti let 62

počet půjčených knih 2645

počet podporovatelů a dobrovolníků 30

MVS počet požadavků od čtenářů 114

počet akcí pro veřejnost včetně kroužků 129 / z toho 80 akcí uspořádala knihovna

počet výstav 2

počet dětí na příměstských táborech 33

* ke dni 13. 12., včetně akcí (mimo voleb) a využití on-line služeb knihovny.



KNIHOVNA V MÉDIÍCH v roce 2022

Restart vesnice
týdeník ECHO, leden 2022 
BERÁNEK, Matěj. Restart vesnice. Týdeník Echo. Praha: Echo Media, 2022, roč. 9, č. 3, s. 50-52. 
ISSN 2336-4971.

Obývák vesnice je knihovnou roku
PRÁVO, leden 2022 
FIALOVÁ, Lucie. Obývák vesnice je knihovnou roku. Právo. Praha: Borgis, 2022, roč. 32, č. 20, s. 11. 
ISSN 1211-2119.

Dobrovolnictví v knihovnách v ČR  
Sborník Konference DOBROVOLNICTVÍ 
V KULTUŘE A UMĚNÍ
leden, 2022

Knihovna J. M. Hovorky ve Statenicích 
Obývák vesnice a Knihovna roku 2021 
ČASOPIS ČTENÁŘ, únor 2022

Hledání nadějí. Zdeněk Mihalco se snaží milio-
novými dávkami oživit české regiony
Magazín Hospodářských novin PROČ NE
únor 2022

Rozhovor se Zbigniewem Czendlikem
ČESKÝ ROZHLAS DVOJKA 
únor, 2022

VENKOV & STYL
březen 2022

Dobro skladem
YOURADIO TALK, březen 2022

Knihovna jako Obývák vesnice 
U NÁS, Knihovnicko-informační zpravodaj  
Královéhradeckého kraje
březen 2022

Začněte spolu mluvit
REPORTÉR, září 2022

Obývák vesnice proměnil sousedský život  
ve Statenicích 
JAK TO DĚLAJÍ JINDE 
nápady, zkušenosti a inspirace pro vaši obec



ZÍSKANÉ GRANTY v roce 2022

Česká knihovna 2022 / 5 161,-

PŘÍSPĚVKY KNIHOVNIC NA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍCH v roce 2022

PECHA KUCHA NIGHT PRAGUE
26. 1. 2022 v kině Přítomnost v Praze

Architektura knihovně - veřejná debata 
22. 3. 2022 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně

Přednáška pro knihovníky a knihovnice Středočeského kraje o studijních cestách  
do Dánska a Finska
červen 2022 ve Středočeské knihovně v Kladně

Beseda: Proč seveřani milují knihovny?
září 2022 v Obecní Knihovně J. M. Hovorky ve Statenicích



VÝHLED NA ROK 2023

podané granty
3 granty v hodnotě 250 000,- Kč 
u Ministerstva kultury na nákup e-knih, biblioboxu  
a vydání publikace u příležitosti narození 200 let F. S. Štěpánka.

plánované akce:

2 Letní příměstské dětské tábory
Svatý Martin
Noc s Andersenem
Vítání prvňáčků
Listování s Lukášem Hejlíkem
Letní kino
Filmový klub pro dospělé i děti
Setkání se starostou
Výstavy
Vánoce v knihovně
Kroužky
a další dle potřeb komunity



OTEVÍRACÍ DOBA

pondělí  9:30–12:30  a 14:30–18:00
úterý zavřeno
středa  9:30–12:30 a 14:30–19:00
čtvrtek  9:30–12:30  a 14:30–18:00
pátek zavřeno
víkend zavřeno

DĚKUJEME 

dobrovolníkům a dobrovolnicím, kteří se podílejí na pestrém programu knihovny, na akcích,  
na propagaci a na zlepšování  knihovnických služeb!  
Děkujeme také všem, kteří knihovnu podporují jiným způsobem  
než dobrovolnickým zapojením! 



DĚKUJEME ZA POZORNOST
a přejeme veselé Vánoce a šťastný nový rok 2023!
Knihovnice 
Barbora Černohorská a Zuzana Brychtová Horecká
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