
Výroční zpráva městské knihovny za rok 2021 
 

Sídlo:  
Městská knihovna Egona Hostovského, Komenského náměstí 8, 549 31 Hronov 
telefon: +420 491 483 480 
e-mail:  info@knihovnahronov.cz. , mkhronov@seznam.cz 

Webové stránky  : www.knihovnahronov.cz 

Facebook  :  www.facebook.com/mestska.knihovna.hronov  
                             www.facebook.com/knihovna.eh.hronov 

Instagram  : https://www.instagram.com/mestskaknihovnahronov  
 
Zaměstnanci:  
Vedoucí knihovny:  Marek Dvorský (e-mail: dvorsky@knihovnahronov.cz ) 
Oddělení pro dospělé čtenáře: Jana Polejová (e-mail: polejova@knihovnahronov.cz) 

Oddělení pro děti a mládež: Bc. Tereza Lachmanová 
(e-mail: lachmanova@knihovnahronov.cz) 

Úklid knihovny, balení knih, pomocné práce: Ludmila Smolová  

(e-mail:  smolova@knihovnahronov.cz ) 
 
Provozní doba:  

Oddělení pro dospělé čtenáře: 
Pondělí  8,30 - 11,00  12,30 - 17,30 

                          Úterý       8,30 - 11,00     12,30 - 17,30 
Čtvrtek  8,30 - 11,00  12,30 - 17,30 

                          Sobota                8,30 - 11,00 
Červenec - srpen: v sobotu zavřeno 

 
Oddělení pro děti a mládež: 

Pondělí, úterý, čtvrtek:       12,30 - 17,00 
V době letních prázdnin: úterý, čtvrtek: 12,30 - 16,00 

 

 

Poslání a činnost knihovny: 
 
Knihovna Egona Hostovského je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona  
č. 257/2001 Sb. (Knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným 
způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby 
vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona. 
 
Knihovna poskytuje uživatelům tyto veřejné knihovnické a informační služby:  
Jsou to zejména:  
- půjčování informačních pramenů – absenční a prezenční  
- půjčování informačních pramenů meziknihovní výpůjční službou  
- informační služby (bibliografické, faktografické)  
- reprografické služby  
- rezervování požadovaných dokumentů  
- informace z počítačových databází a informačních sítí vč. přístupu do sítě    
  internetu  
- informace z oblasti státní správy  

http://www.facebook.com/knihovna.eh.hronov
https://www.instagram.com/mestskaknihovnahronov


Základní výpůjční služby poskytujeme bezplatně.  
Knihovna účtuje poplatky za registraci uživatelů, sankční poplatky, 

reprografické a jiné kopírovací služby, meziknihovní služby a další 

specializované služby. Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány 

podle zásad KŘ (knihovní řád) a ve výši stanovené ceníkem, který je 

přílohou KŘ. 

 
 
Přehled vykazovaných statistických ukazatelů: 
 
640 registrovaných čtenářů (z toho 210 dětských čtenářů) si v obou odděleních 
knihovny vypůjčilo 38 516 svazků beletrie a odborné literatury, z toho 2128 
periodik. Návštěvnost knihovny čítá 6 710 návštěvníků, z toho 5 936 tvořili 
návštěvníci půjčoven, 580 osob se zúčastnilo kulturních a vzdělávacích akcí. 
Připojení do sítě internetu využilo celkem 194 osob.  
Na webové stránky knihovny vstoupilo 5 171 zájemců,  v elektronickém katalogu 
on-line pátralo 7 628 čtenářů a uživatelská konta vykázala 1 140 návštěv. Do fondu 
knihovny přibylo 1 217 nových svazků, 7 knih bylo vyřazeno z důvodu ztráty, zničení 
či neaktuálnosti díla odborného charakteru. Knihovní fond obsahoval v závěru roku 
36 294 knihovních jednotek, k dispozici bylo 44 titulů periodik včetně celostátního a 
regionálního denního tisku. 
Meziknihovní výpůjční službou jsme z jiných knihoven zapůjčili našim čtenářům 
celkem 52 knih a publikací. Z naší knihovny jsme poskytli zájemcům z jiných 
knihoven 12 knih a publikací. 
Na nákup knih a časopisů knihovna vydala celkem 301 582,- Kč. 87 502,- Kč bylo 
vybráno na čtenářských poplatcích, z toho dobrovolné příspěvky od čtenářů  
a sponzorské dary činily 2 106,- Kč.  
 
 
Zhodnocení finančního zajištění knihoven, granty, investice: 
V rámci dotace VISK 3 z Ministerstva kultury jsme získali celkem 33 000,- Kč na 
projekt bezkontaktních plateb  v knihovně (PC, software, platební terminál). Celková 
hodnota investice představovala včetně dofinancování z vlastních zdrojů 48 189,- 
Kč.  
 
Knihovní fondy:  
Nákup knih a periodik: 301 582,- Kč, což je o 31 582,- Kč více než schválený 
rozpočet. Při nákupu knihovních jednotek využíváme akční nabídky nakladatelství 
JOTA s 50% slevou, nakl. Brána 40%, nakl. ČAS 35%, nově Fortuna Libri 40% a 
akční nabídky  knihylevneonline.cz Davida Šenkeříka a dalších. Většinový nákup 
knih realizujeme přes knihkupectví Kosmas v Hradci Králové, zhruba jedenkrát za 2 
měsíce, kde máme rabat 25% a dopravu knih PPL zdarma. Ve volném výběru je cca 
22 600 svazků, ostatní fond je v depozitářích, regionálním fondu a příruční knihovně. 
Přírůstky za rok 2021 tvoří 3,35% objemu knihovního fondu. Obrat knihovního fondu 
je dle metodiky výpočtu 1,06. Výdaj na nákup knihovního fondu máme v roce 2021 
48,81 Kč na jednoho obyvatele.  
 
 
Vývoj knihovnických služeb:  
Fyzická návštěvnost knihovny v roce 2021 díky pandemii pokračovala v klesajícím 



trendu. Proto nelze rok 2021 vůbec srovnávat s roky předchozími, kromě roku 2020, 
kdy jsme se s pandemií potýkali poprvé.  Je to situace, která nemá v novodobých 
dějinách knihovnictví obdoby. 
V roce 2021 došlo k  pokračování omezení provozu knihoven dle vládních 
protiepidemiologických nařízení. Díky tomu nastal velký odliv čtenářů. Uzavření 
kroužků a školní on-line výuka byla další ranou co do návštěvnosti dětského 
oddělení. Ze statistiky jasně vyplývá, že uzavření knihovny mělo velký vliv na 
celkovou návštěvnost knihovny, počet registrovaných čtenářů a samozřejmě i na 
propad příjmů. Byli jsme opět rádi za uvolnění situace o prázdninách, kdy jsme mohli 
zorganizovat doprovodné akce k festivalu Jiráskův Hronov, které mají každoročně 
velký úspěch a vysokou návštěvnost. 
Nárůst máme opět v přístupech na naše webové stránky, vstupy do čtenářského 
konta i on-line katalogu.   
I nadále se projevuje absence čtenářského zájmu věkové kategorie 30-50 let.  
Soutěž „Lovci perel“ jsme vyhodnotili v prosinci 2021 a bylo to vlastně za poslední 2 
pandemické roky. Celkový počet nasbíraných perliček nedosahoval ani poloviny 
z roku 2019.  
 
 

 
Akce městské knihovny v roce 2021: 
 

Jarní blok: 
 
Pasování prvňáčků – ZŠ Hronov 1.A a 1. B (čtvrtek 17. června 2021) 
Letošní pasování prvňáčků bylo vzhledem k proticovidovým opatřením velmi složité 
uspořádat. Nakonec se to povedlo díky spolupráci s Dominem a s paní Monikou 
Bohadlovou, která se ochotně ujala role písmenkové víly. V ŘÁDU ČTENÁŘSKÉM 
jsme přivítali prvňáčky z hronovské základní školy. Dohromady jsme pasovali 38 
nových rytířů řádu čtenářského. Písmenková víla je provedla pohádkovou říší a 
pomohla jim splnit všechny zkoušky, které si pro ně král říše pohádek nachystal. 
Prvňáčci prokázali, že se už naučili číst, a ví, jak se o knížky starat, což si ověřila i 
moudrá žena královna Abeceda. Všichni slavnostně slíbili, že budou vzornými 
čtenáři. Odměnou jim jsou průkazky do knihovny na rok zdarma.  

 
Připravované akce na jarní blok se bohužel díky třetí vlně koronaviru a vládním 
opatřením nestihly uskutečnit.  

 
 

DOPROVODNÝ PROGRAM – JIRÁSKŮV HRONOV 
 
Literární toulky pro Hronově aneb (nejen) čapkování s Hasanem Zahirovićem 
(pondělí 2. srpna 2021) 
Přes 30 účastníků se vydalo v pondělí dopoledne spolu s Mgr. Hasanem 
Zahirovićem, Ph.D. na literární a místopisnou vycházku po stopách významných 
hronovských rodáků. Na celkem pěti místech bylo vzpomenuto na sourozence 
Helenu, Josefa a Karla Čapkovi a jejich návštěvy u prarodičů ve mlýně, dědečka 
Karla Novotného a psa Voříška, Aloise Jiráska, Egona Hostovského, v neposlední 
řadě i na pátera Josefa Regnera Havlovického a ing. Jindřicha Freiwalda. V pravé 



poledne jsme za zvuku kostelních zvonů vycházku zakončili u informační tabule 
cesty psa Voříška. 

 
Vyrábění v knihovně: Od papírového tácku k divadelní masce ( úterý 3. srpna 
2021) 
Na první knihovnickou dílnu přišlo spoustu dětí, ale i rodičů. Kreativitě se meze 
nekladly a děti se rychle přeměnily pomocí masek v různá zvířata, pohádkové 
postavy a další…    
 

Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.: Zákulisí hry R.U.R. (úterý 3. srpna 2021) 
V tomto roce symbolicky uplynulo 100 let od premiéry hry R.U.R. – 2. ledna 1921, 
kdy ji provedl ochotnický soubor Klicpera v Hradci Králové. Světová premiéra hry 
R.U.R. měla být v Národním divadle v Praze. Původní termín byl však odložen na 
25. ledna 1921. Královéhradecký ochotnický soubor Klicpera, který měl hru 
premiérovat krátce po Národním divadle, se o odložení nedozvěděl. Tak se světová 
premiéra odehrála 2. ledna 1921 na prknech scény v Hradci Králové. 
Divadelní hra byla přeložena do více než třiceti jazyků a Karel Čapek začíná být 
právem považován za zakladatele české sci-fi. 
Početné publikum se dozvědělo další zajímavosti a perličky nejen ze zákulisí 
samotné hry, ale i ze života sourozenců Čapkových. 
 

6. Hronovské stopování: Stopování se Skřítkem Neználkem ( středa 4. srpna 
2021) 
Již šesté stopování se uskutečnilo i přes prvotní nepřízeň počasí, které se ale poté 
umoudřilo. Děti provedly Skřítka Neználka Hronovem pomocí mapy, fáborků a šipek. 
Splnily záludné úkoly a sami se seznámily s historií a památkami města. Ti, kteří 
zdárně trasu splnili, tak získali průkaz průvodce Hronova a sladkou odměnu. 

 
Vyrábění v knihovně: Papírové lepení ( čtvrtek 5. srpna 2021) 
Papírové lepení bylo další knihovnickou dílnou. Děti si na připravené šablony 
pohádkových postav lepily za pomoci krepového i barevného papíru vlasy, dýmky, 
čelenky, korunky, květinky… a vytvořily tak nové pohádkové postavy. Některé 
pohádkové postavy nám dokonce byly ponechány na památku. 

 
Podzimní blok: 
 
Vyrábění v knihovně - Knihovnická ZOO - zvířátka z plata od vajec ( úterý  21. 
září 2021)  
Tentokrát jsme vyráběli zvířátka z plat na vajíčka. Fantazii se meze nekladly, a tak 
děti vytvořily tučňáka, rybku, včelu a nebo pavouka. 
 
Vyrábění v knihovně - Veselé záložky do knih ( pondělí 4. října 2021) 
S pomocí barevného papíru a dřívek jsme vytvářeli záložky do knih 
 
MUDr. Petr Minařík – Rudolf II. Habsburský. Císařem v čase hvězd a mandragor 
(úterý 5. října od 17:30) 
Příběhem mecenáše múz, alchymistů a rudolfínské Prahy nás provedl MUDr. Petr 
Minařík z Nového Města nad Metují. Tato přednáška je z cyklu „Habsburský arcidóm 



v naší historii“. Habsburskou monarchií a císařskou rodinou se zabývá již několik let, 
mimo to se stále věnuje i lékařské praxi. 
Přítomným divákům byl představen život Rudolfa II. od dětství a výchovy na 
španělském dvoře, přes panovnické začátky, těžkosti ve vztazích s matkou a bratrem 
Matyášem až po změnu jeho osobnosti v důsledku duševní choroby. 
 
Saša Ryvolová: Sólo pro Papuu (čtvrtek 14. října 2021) 
Čtvrteční přednáška byla věnována kraji pro našince velmi vzdálenému – Západní 
Papua – v indonéské části ostrova Nová Guinea. Saša Ryvolová se svým manželem 
Václavem Lomičem podnikla cestovatelskou výpravu do těchto míst celkem dvakrát. 
Poprvé v roce 2001 a podruhé o třináct let později. Díky tomu mohla srovnávat, kam 
se tato oblast posunula i díky vzrůstajícímu cestovnímu ruchu.  
„Na Papuu se člověk nikdy nemůže dost připravit. Základem úspěchu je improvizace! 
Cestujeme, jak se dá a čím se dá – letadlem, na motorce, nákladní lodí…“ glosuje 
cestování Papuou Saša Ryvolová. 
Postupně jsme společně díky reportážní technice objevovali lidi z kmene Dani 
v proslulém údolí Baliem, příslušníky kmene Koroway nazývané „stromoví lidé“ podle 
svých obydlí v korunách stromů, obdivovali jsme řezbářské umění Asmatů a na závěr 
jsme se mohli pokochat krásami podmořského světa plného pestrobarevných ryb 
v korálových útesech v ráji všech potápěčů Raja Ampat. 
 

Stromy kolem nás ( pátek 15. října 2021) MŠ Zbečník  
S dětmi jsme si povídali o stromech, lesích, ekologii i zvířátkách. Stihli jsme si říct, jak 
se správně v lese chovat, jak se správně starat o přírodu, něco o recyklaci papíru a 
na závěr jsme si prohlédli všechny knížky.  
 

Pejsek a kočička ( středa 20. října 2021) MŠ Hronov – červená třída  
Tentokrát jsme si společně povídali a předčítali z knížky „Povídání o pejskovi a 
kočičce: jak spolu hospodařili a ještě o všelijakých jiných věcech“. Řekli jsme si toho 
spoustu o správném chování vůči sobě i svému okolí. Že si máme vzájemně 
pomáhat nejen ve školce, ale také i doma. Zahráli jsme si malou hru a na závěr 
strávili čas u knížek. 
 

 

Stromy kolem nás ( čtvrtek 21. října 2021) MŠ Hronov – zelená třída  
Se zelenou třídou jsme se zaměřili na téma „Stromy kolem nás“, které v sobě skrývá i 
starost o přírodu, recyklaci papíru a správné chování v lese. Ke konci jsme společně 
vyzkoušeli přiřadit správné plody a listy ke stromům.  
 
Halloween – strašidelná knihovna! ( pondělí 1. listopadu 2021) 
V pondělí těsně po setmění se u nás v knihovně konal Halloween!    
Vyzdobená knihovna přivítala 13 odvážných strašidel. 
Na úvod si děti vyrobily ze zavařovacích sklenic dýňová světýlka, která potom 
vypadala jako malé dýně, a kdo ještě neměl halloweenské líčení, ten se mohl 
doupravit. Povídali jsme si o strachu a jeho překonávání, přečetli krátké strašidelné 
pohádky a splnili úkoly při stezce odvahy.  Nebojsové se na závěr mohli nechat 
vyfotografovat!  Odměnou pro děti byl výrobek i diplom. 
 



Roční období ( čtvrtek 11. listopadu 2021) MŠ Hronov – žlutá třída  
Ve čtvrtek nás navštívila MŠ Hronov – žlutá třída. A byla to zábava, protože jsme si 
řekli, jak roční období mění přírodu a chování zvířat. Také jsme zvládli malé úkoly, 
jako jsou například: umístění ptáčků do budky, pověšení potravy pro zvířata na 
strom, zabalit si batoh na výlet…  
 

Josef Pepson Snětivý: ĎÁBEL VALDŠTEJN aneb Pozoruhodný vzestup vévody 
frýdlantského  ( čtvrtek 25. listopadu 2021) 
Jaký byl Albrecht z Valdštejna doopravdy, poodhrneme-li všeobecně rozšířenou – a 
obvykle nelichotivou – legendu? To prozradil Josef Pepson Snětivý, spisovatel, 
hudebník a šéfredaktor Edice Český ČAS. Ponořili jsme se pod „oficiální“ fakta, aby 
před námi vyvstala nadčasová osobnost, která ani zdaleka nebyla jen temná a 
negativní. 
 
Čtyřlístek aneb Co je to komiks? ( pondělí 29. listopadu 2021) ZŠ Hronov 4. B.  
Společně jsme si povídali na téma Čtyřlístek aneb Co je to komiks? Řekli jsme si 
základní charakteristiku komiksu a poznali všechny členy Čtyřlístku. Nakonec si děti 
vyzkoušely vyplnit vlastní komiks a seřadit dějovou linku komiksu.  
 
Slavnostní vyhlášení Lovců perel ( úterý 14. prosince 2021) 
V úterý 14. 12. 2021 se u nás uskutečnilo slavnostní předávání diplomů a odměn za 
lovení perel a také výtvarná dílna. Nejdříve jsme si společně vytvořili moře. Někteří z 
nás si vyzkoušeli kouzlo, které se stane, když si nejprve pomalujete papír voskem. A 
jiní naopak použili třpytky a tuš! Nejvíc perliček se podařilo nasbírat 28!  
 

 
 

Každý měsíc jsou v obou odděleních připravovány výstavky k výročím spisovatelů, 
ilustrátorů a dalších významných osobností. 
O všech akcích knihovny jste pravidelně informováni na stránkách Hronovských listů 
a na našich webových stránkách www.knihovnahronov.cz , na Facebooku knihovny 
www.facebook.com/mestska.knihovna.hronov   
a  www.facebook.com/knihovna.eh.hronov 

 

 

Zpracoval:  Marek Dvorský, vedoucí odboru Knihovna 

 

http://www.knihovnahronov.cz/
http://www.facebook.com/mestska.knihovna.hronov

