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MASOPUSTNÍ STEZKA
únor

Protože se kvůli covidu nekonala klasická masopustní obchůzka, vytvořily jsme alespoň naučnou  
Masopustní stezku s deseti zastaveními, kterou bylo možné projít od 14. 2. do 16. 2. Začala u Restaurace 
Ve mlejně v Černém Volu a končila na náměstíčku ve Statenicích, kde děti odměnou dostaly dobrotu  
v Kavárničce. V den Masopustu díky dobrovolnicím opět ožila také maska Klibny, která pobíhala kolem 
zamrzlého rybníka. 

STRAKATÝ
V průvodech bývá maska strakatého (jinak též strakapoun, strakáč, 

paňáca, vostřižek, hansbuřt...) centrální postavou. Jeho kostým je ze 

spousty barevných odstřižků látek a růžiček – čím pestřejší, tím lepší. 

Na hlavě má vysokou čepici zdobenou střapcem. Připomíná šaška. Po-

dle lidové tradice měl mít strakatý na převleku tolik barevných skvrn, 

kolik je dní v roce a zosobňoval tedy šťastný, veselý a pestrý rok. Z dru-

žiny strakáčů se svou úlohou vyděluje LAUFR. Ten je obvykle oděný 

v bílých šatech, při masopustní obchůzce jde společně se svou ženuš-

kou v čele a jako mluvčí  a vyvolávač celé veselé společnosti dojedná-

vá vstup maškar do jednotlivých domácností. Bylo-li zavřeno, práskal 

žílou nebo holí na vrata, a pokud se neotevřelo, dal ostatním znamení, 

že tento dům obejdou.

KDYŽ TO PŮJDE, SKLOUZNI SE  

NA KLOUZAČCE A PŘEJDI SÍŤ.

Z ČEHO SE VYRÁBĚLA NEJČASTĚJI  

MAŠKARA STRAKATÉHO?

PRVNÍ PÍSMENO TOHOTO SLOVA  

      ZAPIŠ DO TAJENKY.

        VEZMI SI OD STRAKATÉHO  

   ODSTŘIŽEK NA PAMÁTKU.

Hola, hola, já pán Pronobus,

vinšuju šťastný a veselý masopust, 

abyste dobře hodovali, 

šišky, báby smažívaly

a taky nám ňákou daly. 

Ať je šiška nebo bába, 

to má huba všecko ráda, 

ať je bába nebo šiška, 

to má huba všecko ztříská. 

Hejsa, páni, dobrý den! 

Jaký kumšty umíte? 

Jen s nima ven! 

(z Polabí)
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MASOPUSTNÍ STEZKU pro vás připravila obecní Knihovna J. M. Hovorky / www.obyvakvesnice.cz
Stezka začíná u Restaurace Ve mlejně v Černém Volu.
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PRONOBUS  
Postava Masopusta/Pronoba či Bak-

chuse se do vesnického prostředí 

přenesla z měst. Je typická pro čes-

ké prostředí, na Moravě a ve Slezsku 

se takřka nevyskytuje. Tato maškara 

má podobu tlustého dobromyslného 

muže. Vyjadřuje poživačnost a ne-

střídmost v jídle, pití a jiných radován-

kách. Jeho název odkazuje na antic-

kého Dionýsa (lat. Bacchus), řeckého 

a později římského boha vína a nevá-

zaného veselí, plodnosti a úrody. 
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VELKÉ STĚHOVÁNÍ
březen

Do nově zrekonstruovaného sídla se knihovna přestěhovala během dvou březnových střed –  
17. a 24. března. Stěhovali jsme za pomoci technických pracovníků obce a 7 dobrovolnic.  
Rozšířila se také otevírací doba. Je otevřeno 3 dny v týdnu.



DĚTSKÝ DEN – DRAČÍ BOJOVKA
červen

U příležitosti Dne dětí jsme spolu s obecním úřadem uspořádali bojovku. Odehrávala se v lese a byla  
v terénu od 5. do 12. června. Na akci se podílelo 10 dobrovolníků, kteří pomáhali pravidelně obnovovat 
stezku po deštích. Spolupracovali jsme se samoobsluhou Potraviny Sadil, kde si děti mohly vyzvednout 
odměnu. Bojovku jsme zakoupili na: www.barborabecvarova.cz/bojovky-s-pribehem/

Obecní úřad  
a obecní Knihovna J. M. Hovorky Vás  

u příležitosti Dne dětí
srdečně zvou na:

DRAČÍ BOJOVKU
Na cestu se můžete vydat kdykoliv  

od 5. do 12. června,
začátek je v ulici Pod Zámkem.

Bojovku si užijí děti všeho věku,  
ty menší s pomocí starších.

Milé děti a rodiče, vydejte se na dobrodružnou 
cestu tajemným lesem zachránit prastaré  

království před zlým drakem.  
Dokážete ho uspat? Že ne?  

Nebojte se, jen to s námi zkuste!

Trasa bojovky je značená barevnými fábory.
Putovat budete možná  

až 2 hodiny, a to hlavně lesem.  
Proto nezapomeňte na dobrou svačinku  

a pohodlné boty.  
Pro terénní kočárky je trasa sjízdná.

Odměna vás nemine.
www.statenice.cz

www.obyvakvesnice.cz
barborabecvarova.cz/bojovky-s-pribehem



OSLAVA 101 LET a slavnostní otevření
červen

Celodenní program pro všechny. Divadýlko pro nejmenší, dílna s ozoboty, bubenický koncert na  
Parádnici s navazující dílnou, deskohraní a čtení na dobrou noc. Po celý den virtuální realita, výstava  
o historii knihovny, bojovky v terénu, benefiční občerstvení (vybralo se cca 7 000 Kč), stánky s prodejem 
dětských knih a možnost se zaregistrovat do knihovny. Akci navštívilo okolo 150 lidí ze Statenic, ale i okol-
ních obcí Tuchoměřic a Horoměřic. Podílelo se na ní asi 25 dobrovolníků a dobrovolnic. Během oslavy se 
manželé Škopkovi rozhodli darovat knihovně nové piano v hodnotě 25 000 Kč.



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. Každého tábora se účastnilo 16 dětí. 
Tábor jsme vedly my knihovnice spolu s  Eliškou Frkovou - učitelkou na prvním stupni ZŠ. Na jeden den 
jsme také přizvaly externí lektory Veroniku Trachtovou, Alici Bláhovou, Lukáše Konráda a lektorku  
z ekocentra Koniklec. Obědy zajišťovala Restaurace Statenka, ke stravování výborně posloužily opravené 
prostory v suterénu OÚ.



VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
1. září

Již po čtvrté proběhlo v knihovně Vítání prvňáčků. Na akci spolupracovalo 8 dobrovolníků a Kavárnička.
Hodné a sečtělé strašidlo pasovalo prvňáčky na budoucí čtenáře a čtenářky.



LETNÍ KINO A OBNOVENÍ FILMOVÉHO KLUBU
podzim

Letos se na Parádnici v září promítaly 2 filmy: Doolittle a Gump - pes, který naučil lidi žít.
Spolupracovaly jsme s firmou TS production. Návštěvnost byla pokaždé asi okolo 100 lidí.
Po covidové pauze se podařilo v knihovně obnovit Filmový klub. Novým vedoucím klubu se stal filmový 
nadšenec a učitel Jan Šilhavý. Od října proběhly 2 projekce.



KROUŽKY V KNIHOVNĚ
podzim, zima

V knihovně to žije i mimo otevírací dobu. Konají se zde pravidelné kroužky pro děti i dospělé.
Malovánky, Klavihrátky, Loutkování, Divadýlkování, Rozhalas, Dětská redakce Vočko Statenic, Jóga Nidra, 
Francouzská knoverzace, Výtvarná lázeň. Také zde probíhají zkoušky adventního představení.



OCENĚNÍ KNIHOVNA ROKU 2021
14. října 

14. 10. v Zrcadlové kapli Klementina byla slavnostně udělena cena Ministerstva kultury Knihovna roku 
2021. Ocenění se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích a mimořád-
ného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb ve dvou kategoriích – „základní 
knihovna“ a „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“.

V kategorii „základní knihovna“ obdržela hlavní cenu 
Obecní knihovna ve Statenicích za zásadní ovlivnění  
kulturního, společenského, ale i politického dění v obci  
a za přispění k znovuobnovení společné činnosti  
venkovské komunity.

Zdroj: Tiskové oddělení MKČR

Hlavní cena obnáší 70 000 Kč pro obecní knihovnu 
a poukázku  na odběr produktů a služeb z nabídky  
Ceiba v hodnotě 5 000 Kč.



SVATÝ MARTIN
listopad

Již po páté přijel do Statenic svatý Martin. Dopoledne byla v knihovně a na úřadě dílna výroby lampiónů, 
které se zúčastnilo asi 30 dětí. V 16h byl sraz na náměstíčku. Ještě než průvod s rozsvícenými lampiony 
vyrazil na cestu, proběhl koncert a společné zpívání s pomocí zpěvníků. Během průvodu se odehrály živé 
obrazy ze života sv. Martina. Akce se zúčastnilo odhadem 150 lidí. 
Podpořila ji Kavárnička, dětský sbor Cvrkot a La Folia z Tuchoměřic, hudební uskupení HRRR, Jezdecká 
stáj Statek Statenice a asi 20 dobrovolníků a dobrovolnic.



OSTATNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST V KNIHOVNĚ
v průběhu roku

swap
prezentace dopravní studie 
bohoslužba 
podzimní prožitkové zpívání 
květinová dílna 
přednáška o zubním lékařství 
bezplatné právní poradenství 
vítání občánků



PUBLIKACE
listopad

V listopadu vydala Obec Statenice brožuru „101 let – Knihovna ve Statenicích“.

editorky: Zuzana Brychtová Horecká a Barbora Černohorská
grafický design a sazba: Klára Kvízová Graphics
korektury: Jarmila Černohorská
tisk: PROPERUS s.r.o.
náklad: 300 ks
rok vydání: 2021

A PROČ K NÁM 
PŘICHÁZÍTE ?

� Chci si popovídat.
� Chci nějakou knihu, ale nevím jakou.

� Chci přesně tuhle knihu a hned teď.
� Nestihla/a jsem ranní kafe.

� Ujel mi autobus a další jede za hodinou.
� Potřebuji si udělat domácí úkoly.

� Chci si číst.
� Chci si hrát.

� Chci si s někým hrát.
� Nechce se mi domů.

� Hledám práci.
� Nevím, proč nám nevyvezli popelnice.
� Co se to tady kope?

� Nevím, co znamená ta dopravní studie.
� Hledám své předky.

� Chtěl/a bych se podívat do kroniky.
� Nabízím kroužek pro děti.

� Chci si zahrát na piano.
� Vracím knihu, ale o 2 měsíce později, co mi uděláte?

� Nesu vám darem knihy.
� Nesu vám darem knihy po babičce ;-)

� Přicházím se psem.

CO VY TAM CELÝ DEN 
DĚLÁTE ?
� Doporučuji vám tuto knihu, sousedce se také moc líbila.
� Bohužel tuhle nemáme, ale ráda vám ji objednám z krajské 

knihovny.
� Ano, tento kroužek určitě bude fajn, díky za nabídku, 

pošlete prosím anotaci, hned to dáme na web.
� Filmový klub bude už tento pátek.

� Ano, plakáty ještě nevisí, ale pracuji na tom.  
Ve Zpravodaji to je.

� Mám teď odpovídat na ten „hate“ na fb?
� Dáte si kafíčko?

� Deskovky si vem támhle.
� Tato dílna už je bohužel plná, ale na jaře uděláme další. 

� To nevadí, že tu knihu vracíte pozdě. 
� Zasekla se mi laminovačka, tu průkazku vám dám až příště.

� Ještě ten příspěvek na konferenci. 
� Deadline na podání grantu je už v pátek!!!

� Došlo kafe.
� Musím koupit koláčky pro návštěvu z nadace.

� Kdo má náhradní klíče?
� Na poslední akci se nám pohádaly dobrovolnice.

� A tu pozvánku na demonstraci - můžeme ji vyvěsit? 
� Zastupitelstvo v knihovně začíná už v 19h.

� Ajaj, zpěvník jsme nezahrnuly do rozpočtu, jak to uděláme?
� Rád/a vás vidím!

� Zítra je to školení na Teamsy!
� Pozdravujte muže a ať se brzy uzdraví!

� Zase přijďte!
� Ano, jsme tu ve středu, ostatně jako každý týden.

� Jasně, chápu..., ráda Vám knihu hodím domů.
� Tak my vám Pepíka na chvíli pohlídáme.

4140 �

101 LET
KNIHOVNA VE STATENICÍCH 

Knihovna roku 2021
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STATISTIKA

celkový počet návštěv knihovny* 2675

počet registrovaných čtenářů 163

z toho dětí do 15ti let 66

počet půjčených knih 2778

počet podporovatelů a dobrovolníků 30

MVS počet požadavků od čtenářů 108

počet akcí pro veřejnost 90 (z toho 45 akcí uspořádala knihovna)

počet výstav 1

Od ledna do března byla knihovna zavřená. 
počet bezkontaktních návštěv knihovny 

348

počet dětí na příměstských táborech 32

* ke dni 8. 12., včetně akcí (mimo voleb a dětských táborů)  
   a využití on-line služeb knihovny.



KNIHOVNA V MÉDIÍCH v roce 2021

Knihovna má velkou komunitní moc...
newsletter ViaCafé, leden 2021

Obecní knihovna ve Statenicích
ARCHIWEB, květen 2021

Starou knihovnu ve Statenicích proměnili  
v Obývák vesnice...
AKTUÁLNĚ CZ, 18. 05. 2021

Chválíme Obývák vesnice
Pro památky, léto 2021

Obecní knihovna ve Statenicích
Rare places, 2021

Cena Knihovna roku 2021
web Ministerstva kultury, 14. 10. 2021

Cenu Knihovna roku dostaly instituce  
ze Statenic u Prahy a Mahenova knihovna
České noviny, 14. 10. 2021

Knihovnou roku se stala provozovna 
ve středočeských Statenicích
Náš region, 14. 10. 2021

Knihovna roku 2021,
Místní kultura, 15. 10. 2021

Obývák vesnice. Knihovna dostala cenu.
Metro, 15. 10. 2021

Knihovnu roku 2021 mají ve Statenicích,...
Moderní obec, 17. 10. 2021

Bez nadšení knihovnic to určitě nejde
H70, 3. 11. 2021

Knihovna J. M. Hovorky ve Statenicích  
aneb Obývák vesnice
Impulsy, 24. 11. 2021

Ve statenické knihovně je lidem dobře, 
stejně jako doma v obýváku
Český rozhlas Region, 13. 12. 2021



ZÍSKANÉ GRANTY, DOTACE A DARY v roce 2021

Přemyslovské střední Čechy, program Malý přemyslovský měšec / 4 800,-
Ministerstvo kultury, program VISK 3 / 48 000,-
Česká knihovna 2021 / 6 200,-
Knihovna roku 2021 / 75 000,-
Oslava 101 let – benefice / 7 000,- + piano v hodnotě 22 000,- 

OCENĚNÍ v roce 2021

Knihovna roku 2021 v kategorii “ základní knihovna”, ocenění Ministerstva kultury 
Grand prix Architektů, nominace v kategorii rekonstrukce

PŘÍSPĚVKY KNIHOVNIC NA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍCH v roce 2021

Knihovny současnosti 2021
Konference, Olomouc, příspěvek v sekci Knihovny v demokracii



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 2022!
Knihovnice 
Barbora Černohorská a Zuzana Brychtová Horecká
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