NOVINKY
z veltrubské
rovinky

POZVÁNKA PRO VŠECHNY OBYVATELE
VELTRUB A HRADIŠŤKA I.
Finišují přípravy výstavby vodovodu v naší obci. První
veřejná schůze s občany proběhne ve středu 16. března
od 17:00hod v kulturním domě ve Veltrubech. Bližší
informace naleznete na webu obce v rubrice Ostatní,
Vodovod a v denním hlášení. Budou se řešit vodovodní
přípojky občanů.

Pomozte Ukrajině

Milí spoluobčané, nestačili jsme se naučit žít s Covidem
a je před námi mnohem těžší zkouška. Putinova agrese proti
svrchované Ukrajině je další akt ruské rozpínavosti a agrese.
Připomeňme si nedávnou minulost: obsazení části Polska
17.9.1939, potlačení maďarského povstání v roce 1956,
okupaci naší země 21.srpna 1968, která trvala do roku
1991, a obsazení Krymu od roku 2014.
Hrdinný odpor Ukrajinců proti Putinově agresi si zaslouží
úctu, obdiv a hlavně naši pomoc. Není vyloučeno, že se
na Ukrajině rozhoduje i o nás. Naše obec poskytla zatím
ubytování 2 ukrajinským rodinám a poslala peněžité
dary humanitárním organizacím působícím na hranicích.
Informace o pomoci Ukrajině a utečencům v naší obci
a středočeském kraji najdete na webu v rubrice Pomoc
Ukrajině. Pomozte i vy!
Ing. Jiří Hůla, starosta

OBRAZY S PŘÍBĚHEM
Pozorný čtenář si
jistě všimne, jak na
této fotografii tzv. „vyšlo sluníčko“. Soubor
tří obrazů nad policemi knih nám přinesl
pan Aleš Javůrek.
Sám je dokonce na
správné místo pověsil
a vyprávěl nám jejich
historii. Namaloval je
člověk, který již není
mezi námi, přesto
by byla škoda, aby
tak vhodný námět a
vydařená reprodukce
i nadále ležela „čelem
ke zdi“ někde v kůlně. Nám přinesla do
knihovny světlo a
může ji tu obdivovat
každý návštěvník
knihovny.

Občasný zpravodaj Veltrub a Hradišťka I.
Vydává Obecní úřad Veltruby.
č.1 / 2022

Motto:
Chcete zmoudřet? Můj ty světe, otevřete knížku, čtěte!
(Jiří Žáček)

POHLED DO BUDOUCNOSTI - ÚVODNÍK

Dosavadní informační tiskovina VELTRUBSKÝ ZPRAVODAJ
vychází z kapacitních a časových důvodů cca 1x ročně. Pro splnění účelu pravidelné informovanosti občanů obou našich obcí
je to naprosto nedostačující. Nejsou všichni obyvatelé napojeni
na internet či na sociální sítě, nejsou v době hlášení obecního
rozhlasu v doslechu, nechodí pěšky kolem vývěsek, kde se informace vyvěšují. Nejjistější formou ještě stále zůstává tištěná
informace, dodaná do poštovní schránky.
Proto se změní název, velikost, obsah a frekvence tiskoviny tak, aby mohla vycházet nejméně 4x ročně a obsahovala informace o společenských, kulturních, sportovních a spolkových
akcích v obci. Tento záměr bude naplněn pouze za předpokladu
spolupráce všech výše jmenovaných složek. Ta by spočívala
v účasti na sestavování jednotlivých čísel - spolky a zájmové
skupiny budou průběžně posílat termíny plánovaných akcí, komentáře k dění v obci, fotografie či jiné vhodné příspěvky tak,
aby i ostatní spoluobčané věděli o jejich činnosti, aby jim
to zvyšovalo popularitu a tím třeba i počty jejich členů. Vždyť
každá spolková či podobná činnost ve prospěch občanů je založená nejen na nadšení, ale i na obětavosti těch, kteří je zakládají, aktivují a udržují v chodu. Je proto škoda, když některé jejich
akce nejsou všeobecně známy proto, že se informace o nich
nedostane ke všem spoluobčanům. Přispívat svými názory, náměty či nápady může samozřejmě kdokoliv z našich spoluobčanů, kdo chce něco sdělit či sdílet s ostatními, nemusí být nikde
organizovaný.
První výtisky budou využívat grafiky, kterou dosud poskytuje
tiskárna. Ale tiskovinu to prodražuje, bylo by dobře, kdyby
se našel v našem okolí někdo, kdo se grafikou zabývá a mohl
by nám pomoci. O případné odměně by se dalo jednat s vedením obce. Podali jsme žádost o státní dotaci na první rok
realizace, jejím získáním by se náklady ze začátku dařilo snížit.
Výsledek dotačního řízení ale bude vyhlášený až v průběhu
prvního čtvrtletí r. 22.
Z kapacitních důvodů se sestavování jednotlivých čísel přesune do Obecní knihovny ve Veltrubech, na jejímž emailu
či dodané v papírové formě se budou příspěvky shromažďovat.
Konečná podoba pak samozřejmě vždy projde schvalovacím
procesem vedení obce.
Tento záměr předkládáme všem zájmovým a společenským
skupinám, zároveň i mateřské a základní škole v obci,
aby se s ním nejen seznámili, ale vyzýváme je i k případným
připomínkám a ještě lépe k nápadům, které by nám všem pomohly tuto službu pro všechny občany Veltrub i Hradišťka I.
zavést a provozovat.
Dne 3. 1. 2022 sepsala a předkládá knihovnice Eva Jirková,
telefon 603271241, knihovna@veltruby.cz

KUKÁTKO DO MINULOSTI
Veltruby
Prvně vlastní ves a tvrz na
pravém břehu Labe vladykové
z Veltrub a to: v r. 1371 Jenek,
1393 Jenek ml., 1418 Jenek
nejmladší, 1453 Václav, 1505
Zdeněk, 1520 Petr Vok, 1545-

AHOJ VŠEM!

Jmenuji se Laurinka Poláková a narodila jsem se s Duane-radial ray syndromem,
který je extrémně vzácný. Mutace genu SALL4 způsobila,
že se mi nevyvinulo pravé
ucho a mám neprůchodný
zvukovod. Na pravé ruce mi
narostly 2 palce a mám parézu lícního nervu. Musím
nosit brýle, ale to je bez ouška
náročné, protože mi pořád
padají.
Trošku hůř slyším, ale moc
mi pomáhá moje dvojče Sofin-

1567 Petr Veltrubský. Po
vymření rodu Veltrubských
ves dědí v r. 1570 třikrát
Johanka Dašická z Barchova,
potom 1608 ves vlastní Adam
ml. z Valdštejna, v r. 1666
kupuje ves Adam Jaroslav
Šofman z Hemrlesu, posledně
ji kupuje v r. 1676 hrabě Jiří

ze Štemberka a připojuje ji
k panství Radovesnice.

V r. 1921 byla založena
Obecní knihovna
odkoupením od strany
sociálně demokratické.
Druhou knihovnu vlastnili
Sokolové. Obě měly hodně
čtenářů – podle kronikáře
(pan Václav Císař) to je
potěšující jev.
V roce 1922 probíhal
v obci uspokojivý kulturní
a společenský život.

Sokolové pořádají
přednášky (zatím prý málo
navštěvované), tři divadelní
představení, dva veselé
večery (Mikulášský
a Silvestrovský). 28.října
také uspořádali Slovanský
večer. V témže roce také
nový zákon osvobodil stavby
na 30 let od daně
a tak vzniklo i ve Veltrubech
mnoho nových domků.

ka, která má sice stejný syndrom, ale neprojevil se u ní
tak, jako u mě. I přes to všechno jsem šťastná, protože mám
rodinu, která pro mě udělá
cokoliv a miluje mě takovou,
jaká jsem.
Můj velký sen je mít i druhé
ucho, slyšet všechny zvuky
okolo mě, konečně si pořídit
brýle, které mi nebudou padat
a mít náušnice jako holky ze
školky.
V České Republice nám
nedokáží pomoci. Nejsou
schopni vytvořit ucho, které

bude fungovat a vypadat stále
stejně. Navíc bychom museli
čekat nejmíň do mých 12 let.
Tak museli mamka a taťka
hledat pomoc v zahraničí.
A našli!
Jmenuje se Dr. Youseff Tahiri a pracuje na klinice plastické chirurgie v Los Angeles.
Pomocí speciálního materiálu Medpor mi mohou vytvořit
ucho už teď, v mých čtyřech
letech. Není to úžasné?
Dr. Tahiri souhlasil, že udělá
ucho přímo pro mě, ale tato
operace a pooperační péče
je finančně velmi nákladná.
Po operaci musím docházet
na kontroly a zůstat v Los Angeles 4-5 tydnů. Celková částka se tak pohybuje okolo
2 milionů korun.
Chtěla bych vás já a moje
rodina poprosit o vaší pomoc.
Budeme nesmírně vděční
za jakýkoliv finanční příspěvek na transparentní účet,
sdílení mého příběhu a snu
mezi další lidi, nebo jenom
milá slova podpory.
Pevně věřím, že se můj velký
sen díky vaší pomoci a podpoře splní.

K památkám patří pozdně
klasicistní kostel Nanebevzetí
Panny Marie (se zvonem
Martina Ptáčka asi z r. 1500),
barokní hospodářský dvůr,
před kostelem socha svatého

Výpis z obecní kroniky obce Veltruby.
Jak to bylo před 100 lety:

Díky všem! S láskou a pokorou
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Václava z poloviny 18. století,
výklenková kaplička sv. Jana
Nepomuckého na návsi,
kaplička sv. Vojtěcha u silnice
a Boží muka z r. 1802. V roce
1869 měla obec 704 obyvatel
a 106 domů. Hasiči vznikli
v r. 1885. A za rok na to se
začala psát i kronika naší obce:
Zajímají vás zápisy v této
historické kronice? Zveme
vás na besedu Z historie
obce Veltruby. (čtvrtek
24. března 2022 v kinosále
KD ve Veltrubech od 17:00
hod.) Přednášet bude paní
Mgr. Jaroslava Šormová,
naše dlouholetá kronikářka.
Zároveň proběhne po
celý den v přízemí KD tzv.
Burza knih. Můžete knihy
přinést nebo odnést, zbavit
se přečtených nebo získat
takové, které byste rádi měli
ve své knihovně. Zdarma!

Ucho pro Laurinku
Ze všech akcí, které bude
Obecní úřad Veltruby
a Obecní knihovna
ve Veltrubech ve spolupráci
s ostatními organizacemi,
spolky či dobrovolníky
v obci pořádat v tomto roce
a na nichž bude vybírat
dobrovolné vstupné, věnuje
výtěžek na transparentní
účet Nadace manželů
Pokorných, ze kterého
bude v blízké budoucnosti
financováno léčení Laurinky
Polákové z Hradišťka I.
Její příběh vám předkládáme
níže, nebo si jej můžete
přečíst i na internetu,
kde je samozřejmě i více
podrobností. Věříme,
že vás osud holčičky
z tak bezprostředního okolí
nenechá chladnými a budete
se podílet na jejím uzdravení
účastí na našich beneficích
a přispějete aspoň minimální
částkou do potřebného
fondu.
Za to vám předem
děkujeme.

PROMĚNA NAŠÍ OBECNÍ KNIHOVNY

Stav před rekonstrukcí:
regály v knihovně staré dřevěné, nevzhledné, počmárané,
v prostředku místnosti kovové skladové police, plné
starých knih, nevhodných
k půjčování. Dětská literatura
v minimálním množství
a v nevyhovujícím formátu
(pro dnešní děti nepochopitelné a nečtivé, ušpiněné a poškozené stářím). Na studené
přízemní podlaze pouze linoleum. Židle a stoly v místnosti
už značně použité - staré,
odřené a rozvrzané. Evidence
knih a způsob záznamu výpůjček zastaralý a nevyhovující
potřebám dnešního čtenáře.
U dveří stál jeden počítač,
v podstatě nepoužívaný.
Nejdříve jsme za pomoci
metodiček z Městské knihovny v Kutné Hoře vytřídili stávající knižní fond, zbylé knihy
jsme začali evidovat
do elektronického knihovnického systému, označovat čárovými kódy a přebalovat
do odpovídajících folií.
To nám trvalo téměř celý rok
(cca 2 tisíce knih).

Vybavení knihovny jsme
obnovovali postupně:
odstranili jsme ty skladové
kovové police a tím uvolnili
střed místnosti. Na podlahu
jsme položili koberec,
za pomoci dotací z programů
Ministerstva kultury nebo
Středočeského krajského
úřadu pořídili nový rozkládací
stůl, moderní židle a komody,
výpůjční pult, dokoupili
počítače, čtečky čárových
kódů, plátno a projektor
k promítání.
Po těchto nejnutnějších
úpravách jsme plánovali
spolupráci se školami v naší
obci. Ale nám se podařila
pouze jedna návštěva žáků
první třídy a nastala

Před

tzv. doba covidová. Využili
jsme tento čas k tomu,
abychom knihovnu dále
vylepšovali a hlavně splnili
další úkol – dětské oddělení.
Hasičský sbor ve Veltrubech
byl tak hodný, že nám
přenechal místnost, která byla
přilehlá k naší knihovně.
Bylo třeba probourat zeď,
aby vznikl prostor, který
jsme zaplnili poličkami,
knížkami, hračkami
a nábytkem pro děti. Během
této rekonstrukce se vyskytlo
mnoho nepředvídatelných
technických problémů,
ale díky vstřícnému postoji
vedení obce, akčnosti pana
starosty a řemeslné pomoci
spoluobčanů se cíle nakonec
dosáhlo. Neplánovaně dlouho
jsme také čekali na nové
knižní regály (z dodací lhůty
1 týdne nakonec byly téměř
tři měsíce – chybělo dřevo).

Z lidové tvorby

Dědeček a vnučka (sociální balada)
Vyprávěj mi dědečku
co se tenkrát všechno smělo
když se ještě na světě
o covidu nevědělo.
Nebudeš věřit holčičko
dneska je to k nevíře,
že se tenkrát v hospodách
jedlo běžně z talíře.
Copak je to hospoda
můj dědečku ustaraný?
Hospoda je děvenko
to okénko z druhé strany.
To okénko dědečku,
kde je jídlo v krabičce
co ho nosím v igelitce
tobě, mámě, babičce?
A tam za tím okénkem
co se tam dřív vlastně dělo?
Tam se bylo, jedlo, pilo.
A to se dřív všechno smělo?

Kdo k nám chodí, vidí
příjemný světlý prostor,
přehledné police s knihami
a ochotnou spolupráci
knihovnic. Snažíme se
dovzdělávat v knihovnickém
oboru, dokupujeme nové
knihy tak, aby byl náš
rejstřík pestrý a vyhovoval
co nejširším čtenářským
zájmům.

A Červená Karkulka,
když šla za babičkou k lesu…
To se tenkrát ještě mohlo jít
z okresu do okresu?
Je to pravda dědečku,
že když byly děti venku
nemusely pořád mít
respirátor přes pusinku?

Bylo to tak holčičko
a možná zas někdy bude,
že bez hadru přes pusu
budem jezdit spolu všude.
Sedneme si do hospody
všichni u jednoho stolu,
najíme se z talíře
a budeme pořád spolu.

Já se bojím dědečku,
Že se budu trochu stydět,
Když jsem zvyklá tolik let
tě jen po SKYPE a
WHATSAPPU vidět.

V těchto nových prostorech
se schází i některé kluby,
které v naší obci vznikly:

Klub dětí a maminek Pastelka
Dětský klub Matýsek
Dámský klub

Uvítáme i jakékoliv jiné
zájmové skupiny, které
potřebují zázemí a případně
pomoc se svou činností (klub
čtenářů, klub deskových her,
klub šachistů apod.). Stačí
navštívit knihovnu a domluvit
se s námi!

Během rekonstrukce

Nové prostory
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Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí v obci
Březen 2022

Sobota 12. 3. od 14:00 hod. v KD Dětský karneval v maskách
Sobota 12. 3. od 20:00 hod. v KD Hasičský ples
Pátek 18. 3. od 19:00 hod. Obecní hospoda Hradišťko I. Harmonikář Tom pro dříve narozené
Čtvrtek 24. 3. od 17:00 hod v KD Beseda nad kronikou, Burza knih
Ukliďme Česko – ukliďme Veltruby

Duben 2022

Neděle 24. 4. od 15:00 hod. ve velkém sále KD Pirátská pohádka - divadlo pro nejmenší

Květen 2022

Neděle 8. 5. od 14:30hod. v malém sále KD Vítání občánků
Sobota 28. 5. od 14:00 na hřišti Veltruby Dětský den

Červen 2022

Sobota 4. 6. Dětské rybářské závody
Sobota 11. 6. od 14:00 Bašta a hřiště Veltruby, Oslava 70. let založení MOČRS Veltruby
soutěže pro děti, country kapela, večerní zábava
Týden 13. - 17. 6. v odpoledních hodinách Celé Česko čte dětem
Pátek 17. 6. od 17:00 v KD Beseda s kolínskou spisovatelkou Irenou Fuchsovou

Červenec 2022

Sobota 2. 7. od 14:00 Pouťové společenské odpoledne s Malou dechovkou Kmochovkou
hřiště SK. Čechie Veltruby

VÝZVY
1) Obecní knihovna hledá někoho z našich spoluobčanů, kdo by byl ochotný pár našich občanů
v důchodcovském věku naučit základům práce s počítačem. Jednalo by se asi o dvě lekce
v našich prostorách, odměnu sjednáme s vedením obce.

2) Také hledáme šikovné lidičky různého věku k založení ochotnického divadelního souboru
ve Veltrubech. Přijďte se informovat k nám do knihovny, budeme zájemce evidovat a poté si domluvíme
společnou schůzku, abychom si o plánech a o divadle popovídali.
3) Prosíme také naši mládež v obci: pomozte obnovit ve Veltrubech tradici Májů! V případě zájmu
se prosím přihlaste na našem obecním úřadě, případně pomůžeme s realizací.

4) A výzva pro vás všechny: Chcete něco prostřednictvím našeho zpravodaje sdělit, oznámit, pochválit
nebo máte dobrý nápad pro jakékoliv sdružování, oslavy, vylepšení společných prostor obce apod.?
Dejte nám vědět, vaše podněty zapracujeme do dalších vydání Novinek. Stačí napsat na mailové adresy
obce nebo knihovny (veltruby@veltruby.cz, knihovna@veltruby.cz) případně napsaný příspěvek vhodit
do schránky u Obecního úřadu.

Kurz počítačové gramotnosti pro začátečníky

V příštích měsících proběhne v knihovně dvoudílný kurz obsluhy osobních počítačů. Je určený především
pro důchodce, kteří se chtějí naučit základní dovednosti k ovládání počítače.

V případě zájmu odstřihněte spodní část tohoto oznámení, a co nejdříve vyplněnou přihlášku vhoďte
do schránky na dveřích obecního úřadu nebo odevzdejte v knihovně.

"
Mám zájem o účast na kurzu počítačové gramotnosti
Jméno a příjmení:.........................................................................................................................................................

Bydliště:............................................................................................................................................................................

Telefon:..............................................................................................................................................................................
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Ukliďme Česko
– ukliďme Veltruby

SEPAROVÁNÍ ODPADU V OBCI

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 2. 2. 2022 odsouhlasilo výměnu současných velkých nádob na plast, na papír
(240 l) a malé nádoby na bioodpad (120 l). Tyto nádoby
jsou majetkem firmy NYKOS a.s., která sváží v naší obci odpady a obec Veltruby za tyto nádoby platí firmě pronájem.
Současné zapůjčené nádoby budou občané vracet a nově
dostanou všechny výše uvedené nádoby stejné velikosti,
tzn. 240 l. Díky získané dotaci může obec bezplatně
do každého čp. v našich obcích zapůjčit výše uvedené
velké nádoby.
Pokud Vám nově dodané nádoby nebudou stačit, můžete
si staré nádoby na BIO, Papír a Plast od firmy NYKOS a.s.
Ždánice odkoupit za cenu 194,- Kč velkou popelnici
na plast nebo papír, a za cenu 103,- Kč malou popelnici
na bioodpad.
Těm občanům, kteří si dříve koupili dotovanou popelnici
na bioodpad od obce za cenu 400,- Kč, obec již nebude zapůjčovat novou velkou popelnici na bioodpad, ale nechá jim
tuto nádobu a vrátí částku 400,- Kč buď v hotovosti, nebo
na žádost na bankovní účet. Proces a termín svážení starých
popelnic a výdej nových bude včas oznámen v místním
rozhlase.

Místní organizace Českého
rybářského svazu se nejen
vzorně stará o svá vodní
hájemství, ale záleží mu
i na ostatním okolí – na
pořádku v obci. Vyzývá
své spoluobčany k aktivní

U nás v obci:

účasti na jarních brigádách,
abychom se všichni podíleli
na vzhledu našich obcí.
Termíny společných akcí
budou oznámeny obecním
rozhlasem a vyvěšeny ve
vývěskách.

Majitel pozemku firma Beton- Písek a.s., Velký Osek
nereaguje na výzvy a dotazy: Kdo to uklidí?
Umíte si představit, co s takovou hromadou udělá
tolik častý vítr?

Pozvánka pro milovníky cestopisů
Akce promítání již proběhla.
Přišlo 22 lidí. Aleš Javůrek
měl prezentaci cestopisu
perfektně připravenou, film
provázel slovním komentářem
a ochotně odpovídal na otázky
přítomných. Podával se čaj a
domácí pečivo, které přinesly
členky dámského klubu.
V sále se vytvořila velmi
příjemná nálada, odcházeli
jsme až po dvou hodinách,
nejenom informovaní, ale
i dobře naladění. A především
se vybralo na dobrovolném
vstupném 1670,- Kč a tato

částka bude jako první
z řady dalších věnována
na vyhlášenou charitativní
akci Ucho pro Laurinku.

Dík proto patří nejen
A. Javůrkovi, ale i všem
přítomným! Přijdete příště
také?

Další promítání bude
v době příznivého počasí
pod pergolou na veltrubském
hřišti, termín si hlídejte!

Pozvánka pro dříve narozené a milovníky živé hudby
Harmonikář Tom nás přijede
rozveselit do Obecní hospody
v Hradišťku. Akce, kterou
pořádá Obecní úřad Veltruby
ve spolupráci s obecní knihovnou a Dámským klubem má
za úkol potěšit dříve narozené
občany Hradišťka I. svým širokým repertoárem (od lidovek přes dechovku až po
tzv. populární písně). Můžete

si nejenom zazpívat, ale i zatančit, podmínky k tomu zajistí obsluha přilehlého výčepu.
Tak si nenechte tuto šanci
ujít: Kdy? V pátek 18. března
2022 od 19 hodin. Těšíme se
na vás!
Podobnou akci připravujeme
i na fotbalové hřiště Meteoru
Hradišťko I. v letních
měsících. Hlídejte si termín!
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Pozvánka pro děti

Pozvánka Obecní knihovny pro nejmenší
Zapojili jsme se do
celostátní akce Celé
Česko čte dětem
U nás proběhne v týdnu
od 13. do 17. června
2022.

Pirátská pohádka (MIMo.s.)
Neděle 24. dubna 2022 od
15 hodin v KD.
Piráti byli vždycky pro každé
dítě tajuplnými postavami.
A náš příběh o pirátech
bude také tajuplný. Stejně
jako ostrov, na který se v něm
dostaneme s mapou v lahvi
a stejně jako tajemství, které

skrývá stará dřevěná truhla.
A dost možná, že na vás
zůstane i kousek pokladu.
Interaktivní představení
plné pirátských kulišáren
a lumpáren, prošpikované
námořnickým humorem, ale
také písničkami a spoustou
živých hudebních vstupů.

Program:

Zveme všechny děti,
které mají zájem
o knížky a rády
poslouchají čtené slovo.
Na konci týdne na ně
čekají drobné odměny.

Pondělí 13. 6. od 14:00
Obecní knihovna ve Veltrubech – pohádka klasická

Pozvánky pro tanečníky na sobotu 12.3. do KD

Úterý 14. 6. od 15:00
na hřišti ve Veltrubech – hasičská pohádka
Středa 15. 6. od 15:00
na Baště ve Veltrubech – rybářská pohádka
Čtvrtek 16. 6. od 15:00
v Cukrárně ve Veltrubech – sladká pohádka
Pátek 17.6. od 15:00
Fotbalové hřiště Hradišťko I.- pohádka sportovní

Nové knihy v katalogu Obecní knihovny
(www.veltruby.knihovna.cz)
Nejžádanější:
Karin Ledninská : Šikmý kostel (dva díly)
Alena Mornštajnová: Hana
Vlastimil Vondruška: Křišťálový klíč ( čtyři díly)
Nejnovější:
Patrik Hartl: Patnáct roků lásky
Radka Třeštíková : Tajemství

Děti a mládež:
Shepard, Sara: Roztomilé malé lhářky
Anthony Horowitz: Orlí úder
Pro nejmenší:
ALBI kouzelné čtení : Lidské tělo
Zvířátka na statku
Dinosauři

Detektivky:
Švábi: Jo Nesbo
Sova: Samuel Bjork
Zmizela v mlze : Michaela Klevisová

Stolní hry:
Dinosauři: únikovka / Frédéric Dorne Desková hra
Zombie Tenz
Zombie Kidz

E- knihy:
Každý, kdo je v naší knihovně zaregistrovaný, uvedl svou
emailovou adresu a má zaplacený poplatek 20,-Kč na rok,
si může prostřednictvím aplikace Palmknihy půjčovat zdarma
e-knihy uvedeného vydavatele v libovolném množství na svá
čtecí zařízení. Podrobný popis najdete na našich webových
stránkách nebo se přijďte poradit k nám do knihovny.
Pro čtenáře se zrakovým postižením půjčujeme audioknihy
i se zařízením k přehrávání.
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