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Mikroregion Urbanická brázda v zrcadle času

Danuše Kolářová

Knihovníci mikroregionu Urbanická brázda dovršili v roce 2011 čtvrtý rok spolupráce. 
Spolupráce, která nám přináší potěšení a, dle ohlasů, účastníkům našich akcí zajímavé zážitky. 
Snažíme se každý rok obohatit naše aktivity novým nápadem v naší činnosti. Vlastní rok 2011 jsme 
zahájili rekapitulací a shrnutím sérií článků o knihovnách, ve kterých jsme v roce 2010 představovali 
nejen knihovny, ale i knihovníky. Čí to byl nápad, jaký měl účel a jak vše probíhalo? Knihovníci se 
vzájemně navštěvují a své knihovny znají, ale vědí také, a nejen čtenářská veřejnost v obcích, o 
knihovnách ve svém okolí, napadlo mne při jedné podzimní vyjížďce na kole. Co kdyby každý 
knihovník představil sebe a svoji knihovnu? Na podzimním setkání v roce 2009 jsem se o tento 
nápad podělila s ostatními knihovnicemi. Zalíbil se a tak jsme se rozhodly ho zrealizovat. A protože 
obcí mikroregionu je jedenáct, řešení se nabídlo samo. Každý měsíc během roku 2010 seznámíme 
veřejnost s jednou knihovnou. Otázka byla kde? Zvolily jsme v dnešní technické době to 
nejjednodušší řešení, umístit články na společném webu Urbanické brázdy http://www.urbanicko.cz/ a na 
blogu Čítárnička knihovny Dobřenice http://citarnicka.blog.cz/

Součástí prezentace budou nejen informace o knihovně, fotky, ale i "Knihovníkova abeceda" 
neboli co napadne knihovníka u jednotlivých písmen abecedy tvořené knihovnickými výrazy. Další 
otázka zněla, kdo ji napíše? Každý sám! Bylo nutno zvolit koordinátory. Za web Urbanické brázdy 
nynější starostka Jana Rejlová, organizaci zajišťovala knihovnice Ivana Novotná a konečné úpravy 
jednotlivých článků a fotografií knihovnice i autorka návrhu knihovnice Danuše Kolářová. Ne vždy 
probíhalo vše hladce, přesto se nám podařilo celý seriál úspěšně dokončit. Souhrn a videoprezentaci 
najdete na adrese http://citarnicka.blog.cz/rubrika/knihovny-mub .

A jaké kulturní a sportovní akce jsme uspořádali v minulém roce?
Uspěli jsme v 7. ročníku soutěže o nejlepší webovou stránku knihovny "…web sem, web 

tam…", kterou vyhlašuje metodické oddělení Knihovny města Hradce Králové, kdy knihovna 
Obědovice získala v kategorii neprofesionalizovaných knihoven 1. místo.
Poprvé se knihovníci zúčastnili 4. ročníku Běhu o život, který probíhal v Pardubicích v sobotu 14. 
května 2011. Běh pro nadaci KRTEK na podporu dětské onkologie se pořádá v několika městech a 
každý má svého patrona. 

Pokračoval tradiční cyklistický seriál "Po stopách knihoven aneb Knihovníci v pohybu", který 
pro sebe, čtenáře a milovníky cykloturistiky knihovníci organizují začátkem července. Trasa výletu 
Lážo plážo lééétem byla dlouhá 38 km vedla po krásných cyklostezkách z Dobřenic přes Křičeň, 
Bukovku, okolo rybníka Trhoňka, projeli jsme obec Vlčí Habřinu a kolem rybníka Černý Nadýmač 
přes Břehy do Přelouče a zpět přes Břehy, Rohovládovu Bělou a výlet jsme ukončili v Dobřenicích. 
Letos jsme opět zamířili za hranice okresu Hradec Králové a naším cílem byla Městská knihovna 
Přelouč v Pardubickém kraji a na zpáteční cestě jsme si prohlédli knihovnu v Rohovládově Bělé.

V rámci projektu "Partnerství pro rozvoj mikroregionu Urbanická brázda", který byl finančně 
podpořen z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje, byly pořízeny a financovány 
cestovní baťůžky pro knihovníky. Naším cílem není závodit, ale pobavit se, potkat zajímavé lidi, 
potěšit se přírodou a vidět zajímavé knihovny. Srdečně vás zveme na pátý ročník v červenci 2012.

V sobotu 8. října navštívili knihovníci mikroregionu s rodinnými příslušníky divadlo Drak a 
Labyrint v Hradci Králové. Odpoledne, které bylo moc povedené, zprostředkovala knihovnice Mgr. 
Lenka Václavíková Antošová z Kratonoh.



Nejvýznamnější akcí, kterou knihovníci připravili, byla organizace regionálního kola 
mezinárodní literární soutěže Fantastická povídka 2011 pod patronací Knihovny města Hradce 
Králové. Soutěže se zúčastnilo 14 dětí 3. až 5. tříd, které napsaly celkem 16 povídek. V neděli 28. 
srpna 2011 proběhlo v prostorách Obecního úřadu v Praskačce slavnostní vyhlášení vítězů. Vítěznou 
povídku VLAK napsala Veronika Svobodová, čtenářka knihovny Kratonohy. Porota vítěznou povídku 
doporučila do mezinárodního kola. Slavnostní setkání, kterého se zúčastnili autoři povídek v 
doprovodu rodičů z knihoven Kratonohy, Praskačka, Sedlice a Urbanice, zahájila ředitelka Knihovny 
města Hradce Králové. Přivítala vzácného hosta, spisovatelku Petru Braunovou, která předala dětem 
diplomy za účast a popřála malým autorům, aby je zájem o psaní a četbu neopouštěl. Na závěr 
proběhla autogramiáda, kdy spisovatelka P. Braunová podepisovala dětem knihu Ema a kouzelná 
kniha.

V sobotu 12. listopadu jsme se na již třetím vánočním posezení, které se stává hezkou 
tradicí, rozloučili s rokem opět naplněným akcemi nejen pro nás knihovníky, ale pro všechny zájemce 

o knihovny a jejich činnost. 
I letošní, jubilejní rok chceme obohatit o nové podněty a oslavit tak pátý rok činnosti knihoven 

mikroregionu Urbanická brázda.
První letošní společnou akcí knihovníků byla návštěva představení muzikálu"DONAHA!" v 

pardubickém divadle. Sešli jsme se slavnostně naladěni před divadlem, ale ještě před vlastním 
představením v divadelní kavárně rychle projednáváme plán letošních aktivit a potom se již těšíme 
na slibovaný muzikál. Zcela vyprodané představení se líbilo a pobavilo. Rozcházíme se nejen s 
pocitem příjemně stráveného večera, ale i s neodbytnou myšlenkou - vznikla nová tradice? Nejen 
rozloučení se starým rokem při vánočním posezení, ale také přivítání nového roku návštěvou 
divadelního představení…?!
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