
Zpráva o činnosti 2017 - 2019

Obecní knihovna
a komunitní centrum

Tehov

Milí spoluobčané, přinášíme Vám zprávu o tom, jak 
je na tom naše knihovna po dvouletém provozu v no-
vém kabátě. Připomínám, že k přeměně knihovny a 
zřízení komunitního centra došlo 1. 11. 2017.

Zde je tedy souhrn informací k 30. listo-
padu 2019:
 ● nyní máme registrovaných 115 čtenářů,
 ● z toho je 39 dospělých a 76 jich spadá do katego-

rie děti a mládež,
 ● posledních 15 z nich je nově registrováno od letoš-

ního září,
 ● v posledních 6ti měsících je plně aktivních 66 čte-

nářů, z toho 26 dospělých a 40 dětí a mládeže,
 ● od ledna proběhlo 1275 výpůjček a prolongací,
 ● čtenářské soutěže se v tuto chvíli účastní již 28 dětí.

Od letošního ledna do konce listopadu navštívilo 
knihovnu a komunitní centrum pro posezení, na kávu/
čaj, popovídání nebo hraní 1012 velkých i malých 
uživatelů. Jedná se o čtenáře, kteří si jdou pro knihy 
nebo přijdou jen tak na návštěvu, maminky, které če-
kají na své cvičící ratolesti, děti s maminkami na ma-
teřské, ale i ty, kdo si potřebují jen popovídat třeba 
když je něco trápí. Ale výjimkou nejsou ani děti, kte-
ré jdou ze školy, kroužků nebo autobusu a rozhodnou 
se přidat k jejich pravidelnému zamávání za oknem 
také popovídání o tom, jak se jim ten den dařilo, co je 
potěšilo, či naopak. Zkrátka komunitní centrum žije.
V naší knihovně a KC jsme za dobu její nové existen-
ce uspořádali již několik tematických výstav, z nichž 
většina obsahovala i tvořivý program pro děti a přede-
vším pro místní školu a školku:
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 ● V ý r o -
čí naroze-
ní a úmr-
tí Jose-
fa Lady 

- v prosin-
ci 2017 
jsme při-
p r a v i -
li malou 
výstavu o 
životě a 
tvorbě na-
šeho kra-
jana. Pro děti bylo připraveno tematické tvoření a to 
nejen pro každodenní příchozí, ale i pro základní a 
mateřskou školu a školní družinu, které tuto výstavu 
navštívily.
 ● Vaříme a pečeme, dříve a dnes - malá výstava 

v prosinci 2018 představovala mnoho kuchařských 
knih z různého období a některé vánoční zajímavos-
ti. Pro školní skupiny bylo připraveno povídání spo-
lečně se zdobením perníčků a tvorby z vizovického 
těsta – výroby maličkých minivánoček, kterými jsme 
později ozdobili náš vánoční stromeček. Výstavu opět 
zhlédla řada čtenářů i ostatních uživatelů a také všech 
pět ročníků zdejší ZŠ.

 ● V e l i -
k o n o č -
ní mini-
výstava 
na jaře 
2019 nás 
p r o v e d -
la veli-
konoční-
mi zvyky 
i zajíma-
vostmi a 
seznámi-
la nás s 

možnými staročeskými i novodobými způsoby zdo-
bení kraslic. Tuto výstavu navštívila mimo jiné i škol-
ní družina.
 ● V květnu 2019 jsme se zapojili do celorepubli-

kové akce Sousedský týden, aneb Poznej svého sou-
seda a uspořádali jsme Sousedský den. Ke zhlédnutí 
zde byla překrásná díla tehovských amatérských ma-
lířek/malířů a fotografek. Zároveň také probíhala sou-
těž “O nejchutnější moučník z kynutého těsta“. Cílem 
akce bylo setkání občanů, což se podařilo, jelikož vý-
stava byla hojně navštívena.
 ● Při Tehovské pouti 2019 u nás byla instalována 

také Putovní výstava – 100 let včelařství v Čechách.
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Další aktivity z naší dvouleté činnosti:
 ● S dětmi jsme vyráběli ozdoby na staročeský vá-

noční stromeček. Ten jsme vyfotili a poslali do sou-
těže “O nejkrásnější vánoční dekoraci”, vyhlášenou 
Ladovým krajem, MAP a MAS Říčansko. Stromeček 
byl porotou oceněn a “naše“ děti za svá díla převzaly 
knižní odměny z rukou starosty Říčan. 
 ● Společně se školou jsme se zapojili do Noci s An-

dersenem tím, že jsme uspořádali v knihovně besedu 
s páťáky nad tehovskými kronikami.
 ● Nemůžu nepřipomenout Tvořivý týden pro menší 

školáky při posunu začátku školního roku v září 2018 
z důvodu rekonstrukce školy. Tehdy tu trávilo každé 
dopoledne cca 15-18 dětí (celkem 85).
 ● Od počátku připravuji pro děti pravidelnou tý-

denní nebo měsíční nabídku drobné rukodělné 
činnosti, kterou děti velice rádi využívají. Do součas-
né doby je to již, mimo nabídku tvořivého týdne, 44 
námětů na výrobu. Složení vyrábějících dětí je různé. 
Někdy jsou to malí drobečkové s maminkami, jindy 
děti předškolního věku a v současné době nejčastěji 
děti z 1. stupně ZŠ.
 ● Ve spolupráci se školou pasujeme končící prv-

ňáčky na čte-
náře. Ve větši-
ně případů se pak 
stávají našimi 
pravidelnými ná-
vštěvníky.

 ● Letos od září 
probíhá až do 
konce školní-
ho roku Sou-
těž o nejlepší-
ho dětského čte-
náře. Je připra-
vena pro děti od 
2. do 9. třídy, ty 
jsou pak rozdě-
leny do dvou ka-
tegorií. Do soutě-
že se zatím zapo-
jilo 28 dětí. Vý-
herci z každé ka-
tegorie získají na 
konci věcnou od-
měnu a ten nej-

lepší knihu celou z perníku. Nejpilnější čtenářka má 
již 21 bodů ☺, ale rozhodla jsem se na konci ocenit 
i usilovnou píli všech dalších, protože do toho jdou 
opravdu naplno a já nestačím regály dětské četby do-
plňovat. Nic nepotěší více, než když maminka přijde 
poděkovat za to, že jsme její dítě přiměli k četbě, což 
jí se dosud nedařilo. Nebo zase jiná, že své děti musí 
od knih skoro odhánět.
 ● Pokud se náš čtenář stane momentálně špatně po-

hyblivým, připravíme mu jeho oblíbenou četbu a 
pošleme po jeho rodinném příslušníkovi.
 ● Běžně vyhledáváme dopravní spojení veřejnou 

dopravou, pomůžeme vyhledat údaj na internetu a už 
jsme pomohli objednat i termín návštěvy u lékaře.
 ● Lze u nás zakoupit tehovské upomínkové před-

měty, aktuálně např. stolní kalendář Tehovská ohléd-
nutí 2020.

Dále se v knihovně se konají i akce, které nepo-
řádá knihovna, ale pořadatelé si ji pouze pro-
najímají:
 ● Především je to Klub pro nejmenší – Tehováček, 

jehož pořadatelem je spolek OS Tehov a nejmenším 
tak patří vždy jedno dopoledne v týdnu.

 ● Konají se 
zde přednášky, 
např. Domác-
nost bez odpadu 
(pořádal OS Te-
hov).
 ● Tehovský kul-

turní spolek zde 
zase pořádá ně-
kolikrát v roce 
ve večerních ho-
dinách Tehov-
ské tvořivé kur-
zy pro dospělé, 
před Velikonoce-
mi vždy i podve-
černí pro děti.

 ● O b č a s n é 
schůzky spol-
ků, porady výbo-
rů zastupitelstva, 
náhradní prosto-
ry pro cestopisné 
přednášky, atd.
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Zprávu o činnosti Obecní knihovny a komunitního centra Tehov vydala jako zvláštní přílohu Tehovského občasníku č. 5/2019 Obec Te-
hov, Panská 107, 251 01 Tehov, IČ: 00240877, www.tehov.cz v Tehově dne 15. 12. 2019

 ● Knihovna se také využívá jako jedna z náhrad-
ních prostor pro výuku žáků ZŠ (např. během úprav 
ve škole).

Knihovnu stále vylepšujeme, přidali jsme nové 
regály na knihy, pracujeme na spuštění nových samo-
statných webových stránek knihovny, kde bude k dis-
pozici on-line katalog. Též FB profil patří dnes k běž-
ným informačním kanálům knihoven a máme jej v 
plánu. Velkou výhodou naší 
knihovny je, a naši čtená-
ři nám to jen potvrzují, že 
máme častou obměnu knih z 
výměnného fondu z Benešo-
va a z Říčan. S paní Věrou 
Pilnou, referentkou obecní-
ho úřadu, se s knihovnami 
vždy domlouváme, o jaký 
žánr je v daném období zá-
jem a případně jsme schop-
ni objednat dle potřeby a zá-
jmu i konkrétní knihy. Ří-
čany nám díky své blízkos-
ti pomáhají třeba zapůjče-
ním určité knihy na kratší 
dobu přímo z knihovny, po-
kud není tento titul ve fondu 
výměnném.
Máme stále hodně plánů do budoucna. Ur-
čitě bychom rádi doplnili náš tehovský kni-
hovní fond především o další povinnou 
školní četbu, která je stále žádána. Máme v 
plánu další vzdělávací výstavy, přednášky, 
rozvoj spolupráce se školou 
a další akce dle požadavků a 
přání našich čtenářů a uživa-
telů knihovny a KC.

Po dvouleté zkušenosti 
soužití knihovny a komunit-
ního centra v Tehově mys-
lím mohu říci, že projekt má 
smysl a předčil mnohá oče-
kávání. To nám dokazují ne-
jen naši čtenáři a uživate-
lé knihovny a KC, ale i to, že naše knihovna získa-
la v říjnu titul Středočeský Kramerius 2019. K pře-

dání ocenění došlo ve Středočeské vědecké knihov-
ně v Kladně. Jedná se o ocenění nejlepších neprofe-
sionálních knihovníků Středočeského kraje. Tohoto 
ocenění si s paní Pilnou velice vážíme, jelikož jed-
nou v roce je vybráno pouze 5 z více než 700 nepro-
fesionálních knihoven Středočeského kraje. Vybírá 
se podle řady kritérií, mezi které patří například ak-
tivita, pořádání akcí, otevírací doba, stav knihovní-

ho fondu a jeho doplňová-
ní, aktivní komunikace s po-
věřenou knihovnou, vybave-
ní knihovny aj. Nominované 
navrhuje pověřená knihov-
na daného regionu, což je 
pro nás Městská knihovna v 
Benešově. Schvaluje je Ko-
mise pro kulturu a památko-
vou péči Středočeského kra-
je a následně také Rada Stře-
dočeského kraje. Děkujeme 
zastupitelstvu naší obce za 
jeho podporu a vstřícnost ke 
knihovně a také našim čte-
nářům a uživatelům, bez kte-
rých bychom na toto oceně-
ní jistě nedosáhly. Ještě nás 
čeká několik besed, článků a 

rozhovorů, ale pro nás je nejdůležitější to, 
že k nám lidé rádi chodí a že na tak ma-
lém prostoru funguje a vzniká tolik úžas-
ných věcí, radosti, pohody i přátelství. O 
všem, co se u nás již událo, a to včetně fo-
tografií, se lze dočíst na obecních webo-

vých stránkách www.tehov.
cz v záložce Knihovna a ko-
munitní centrum.

Děkujeme za přízeň a přeje-
me všem našim současným, 
ale třeba i budoucím čtená-
řům a uživatelům knihovny 
a KC co nejkrásnější Váno-
ce a pohodový vstup do no-
vého roku.

Za Obecní knihovnu Tehov a KC Ivana Šotkovská

Vytiskla  http://www.tiskarnatehov.cz/


