
Knihovnice Bc. Anna Holubová  

 

Obecní knihovna Bohdaneč u (Zbraslavic)   2921/2009  

436 obyvatel, obec nemá školu ani školku                                  

Knihovnice Bc. Anna Holubová pracuje v knihovně od roku 2009. Knihovna pracuje 

v automatizovaném systému Tritius, do kterého zapracovala celý fond (3262 sv.).  
 

 2017 

Počet návštěvníků celkem 510 

Počet výpůjček 1150 

Výpůjčky dospělí   648 

Výpůjčky děti   502 

 

Paní knihovnice se aktivně účastní školení a kurzů, pořádaných Městskou knihovnou 

Kutná Hora (rukodělné kurzy, školení ECDL, přednášky, absolvovala knihovnické minimum SVK 

Kladno.…). Nabyté zkušenosti zúročuje v práci pro knihovnu a celou obec.  

Knihovna se každoročně připojuje k celostátní akci na podporu dětského čtení, Noc 

s Andersenem (sázeli strom Pohádkovník, pekli rohlíčky v místním hotelu, promítali si 

pohádky, zpívali při karaoke, zorganizovali bojovku, lampionový průvod obcí, opékali buřty u 

rybníka, vyráběli si diáře s pomocí lektorek, pod vedením manželů Novákových z taneční školy 

z Kutné Hory tančili…). Téměř polovinu čtenářů tvoří děti do 15 let. 

Dále organizuje rukodělné kurzy pro děti i dospělé. A tak v průběhu let vyráběli 

vánoční ozdoby, hvězdy do oken, dárkové knížky pro maminky, dárkové krabičky, adventní 

věnce a andílky z korálků, růže z podzimních barevných listů, voskové zvonečky, velikonoční 

zajíčky z březového proutí, ozdoby technikou quilling a artyčokovou metodou, pletli náramky 

z gumiček, obrázky pro radost...  

Pro děti se stalo samozřejmým každoroční letní malování křídami na asfalt.  

Pro dospělé i ze širšího okolí organizuje ve spolupráci s farností zájezdy (Olomouc, 

Tábor, Karlovy Vary, Bečov, Velehrad, Buchlovice, Poděbrady, Libice nad Cidlinou, Dačice, 

Dobříš, Broumov, Chlumec nad Cidlinou, Třebechovice pod Orebem, Rájec nad Svitavou, 

Tišnov, Hradec Králové a Častolovice, Náchod, Zelená hora, Žďár nad Sázavou, Kost, Vesec, 

Humprecht, Sobotka, Jaroměřice nad Rokytnou a Třebíč, Litoměřice a Ploskovice… V 

současné době jezdí až 80 pravidelných zájemců. 

Organizovala a spolupodílela se na Tříkrálových sbírkách, posezení nad farní kronikou, 

advetních setkáních, velkých úklidech kostela, vypomáhala tam s výzdobou. Spravuje webové a 

facebookové stránky. 

Ve farním časopise propaguje v průběhu roku knihovnu, organizuje besedy ať už nad 

farní kronikou nebo např. autorské čtení z nové knihy Evy Novákové - Plevové - Vzhůru ke 

hvězdám, v místním hotelu Agnes, na setkání rodáků, nebo důchodců, prezentuje knihovnu. 

Tento rok zprostředkovala a podílela se na organizaci několika setkání s besedou a 

autogramiádou, s bezpečnostním expertem, Gen. Ing. Andorem Šándorem, v květnu v Čáslavi, 

v červnu v Ledči nad Sázavou a Poděbradech, v září ve Vratislavicích nad Nisou, v říjnu 

proběhne ve Světlé nad Sázavou, v listopadu v Litoměřicích, Moravských Budějovicích a 

Znojmě, v lednu roku 2019 v Chlumci nad Cidlinou a Vlašimi a v jednání jsou další místa, která o 

tuto zajímavou, kulturně-politickou akci, projevila zájem. Tato setkání s Gen. Ing. Šándorem, 



se setkala s velikým ohlasem a uvažuje se o zorganizování sériových přednášek v rámci 

knihoven, či dalších institucí.   

Také zajistila vystoupení divadelního spolku Archa z Ledče nad Sázavou s představením 

Cesta za světlem s biblickou tématikou.  

Iniciovala a každoročně připravuje poděkování za úrodu o havelském posvícení. 

Organizuje koncerty v místním kostele např. Českou mši vánoční, Mozartovu 

Korunovační mši a Exsultate jubilate, Čajkovského skladby Variace na rokokové téma a 

Dvořákovy Biblické písně, Schubertovu mši, případně sbory z okolí, také aktivně zapojila obec 

do Noci kostelů s koncertem a prohlídkou kostela. Zajistila nahrávky z některých koncertů 

vážné hudby, které je možné si poslechnout na webových stránkách. 

Díky jejímu jednání s Růžovou školkou Pelcovi - se podařilo v roce 2016-2017 sehnat 

darem do parku kolem kostela přes 300 různých druhů růží v hodnotě více jak 40.000 Kč. 

Část byla vsazena k pomníku padlým do Kotoučova, obce, která spadá pod Bohdaneč. Sehnala 

k tomu i brigádníky a další „doprovodné“ dárce (štěpka, mulčovací textilie, hnojiva, hadici na 

zalévání, odpis daní atd.). Pravidelně se stará o květinovou výzdobu u pomníku padlým v První a 

Druhé světové válce a také průběžně o již zasazené růže a rostliny u kostela. 

Po několik let vedla kurz angličtiny pro dospělé začátečníky a tato skupina se doposud 

neformálně schází. 

Jako hybatelka, všechny ty činnosti většinou vymyslela, naplánovala, organizačně 

připravila – někdy zcela sama, někdy s pomocí dalších nadšenců, a v tisku a médiích 

prezentovala články s fotkami (i v Bulletinu knihoven Středočeského kraje - viz. stránky 

knihovny). 

V době zásadní rekonstrukce, kdy byla knihovna pro veřejnost uzavřena, zajišťovala 

knihy čtenářům formou roznáškové služby do jednotlivých domácností. V akcích pro děti 

pokračovala v náhradních prostorách. 

Okamžitě využila nabídky Městské knihovny ve Zruči n/S, která se stěhovala a dávala 

k dispozici knihovnický nábytek, aby jeho odebráním zlepšila vybavení a interiér 

rekonstruované knihovny.  

Pracuje již druhé volební období v zastupitelstvu obce a tvrdě bojuje za knihovnu a její 

čtenáře, pravidelně každým rokem prezentuje knihovnu a její činnost na jednání 

zastupitelstva.  Prosadila mimo jiné i rozšíření služeb knihovny o rozvoz knih - zajišťuje obec 

a knihovnice, mezi občany, kterým zdravotní handicap nebo delší vzdálenost neumožní 

návštěvu knihovny.  

Loni se jí podařilo získat dotaci na nový notebook a reproduktory do knihovny, které se 

pak využívají při Noci s Andersenem atd. 

Její iniciativa a nezměrná aktivita dokáže stmelit v rámci konání jednotlivých akcí jak 

místní obyvatele a jejich děti, tak i jednotlivé podnikatele, kteří v obci působí a některými 

akcemi má přesah mimo obec (výlety, koncerty, přednášky-besedy, akce pro děti a dospělé…), 

do širšího okolí, kde navázala spolupráci s některými obecními, nebo městskými úřady, 

knihovnami a případně dalšími institucemi. 

 


