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Knihovna je podporována  Obecním 
úøadem v Petrùvkách, který finanènì 
podproruje nejen nákup nových titulù, 
èasopisù, ale i herních pomùcek nebo 
stolnách her.

Je to místo, kde se konají besedy, 
poøádají tvoøivá setkání maminek s 
dìtmi, slaví se  svátky.

Budova knihovny stojí na dvoøe 
obecního úøadu, kde je zbudováno 
pøíjemné posezení s krbem, ruské 
kuželky, stolní tenis a pískovištì.

Knihovna skýtá dokonalou možnost 
oddechu a relaxace.
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Novì zrekonstruovaná knihovna se 
nachází na dvoøe obecního úøadu a 
stala se místem spoleèenského života 
malé obce. 

Dospìlí i dìti mohou využívat nejen 
pestré nabídky knižních titulù z 
beletrie,krásné literatury, literatury faktu, 
literatury pro dìti a mládež.

Knihovna rovnìž pravidelnì odebírá 
èasopisy, které uspokojí nabídku všech 
generací - Sluníèko, Dívka, Hattrick, 
Svìt ženy, PC pro každého…
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Knihovna spolupracuje s MìK Tøebíè, 
2x roènì mezi nimi probíhá výmìnný 
soubor knih.

V prùbìhu celého roku se do knihovny 
dokupují nové publikace ( pø. Harry 
Potter, Asterix, dìtské obrázkové knížky 
a leporela…)

Souèástí vybavení knihovny jsou tøi 
poèítaèe. Dospìlí využívají internetu, 
dìti na nich hrají hry. K dispozici jsou 
rovnìž výukové programy na CD - 
Dìtský koutek, Angliètina …



wVánoèní atmosféra prostupuje 
knihovnou jednak vùní z cukroví a èaje, 
zòejí koledy  
a návštìvníci 
knihovny se 
vìnují 
vánoèním 
zvykùm - 
pouští se 
skoøápky po 
vodì, lije se 
olovo, 
rozkrajují se 
jablka… 
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Pøíprava na velikonoce se stala již 
tradièním setkáním nejen dìtí a 
maminek, ale i tatínkù.

Tvoøí se kraslice, papírová vajíèka, 
velikonoèní 
zajíèci a 
beránci, zdobí 
se vìtvièky 
barevnými 
stuhami …

Pravidelnì 
pøichází pan 
Mašeja a pan 
Peštál, pod 
jejichž 
vedením si chlapci, i nìkterá dìvèata, 
upletou svoji vlastní velikonoèní 
pomlázku z vrbových pproutkù.

Celé setkání bývá prostoupeno jarní 
náladou a vyprávìním o významu 
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Beseda s panem Ladislavem 
Štveráèkem z Èímìøe spojená s 
praktickou ukázkou výroby voskových 
figurek.

Pan 
Štveráèek 
vyrábí jak 
figurky, tak i 
formy.

Dìti si 
odlévali 
figurky z 
vosku, které 

si odnesly domù jako ozdoby.
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Každoroènì se na školním dvoøe 
poøádá 9.èervna den dìtí

Pro dìti je pøipraven bohatý program 
ve formì her a soutìží napø.: házení 
kroužkù na tyè, vožení popelnice 
klikatým 
terénem, 
skákání na 
trampolínì, 
házení míèkù 
do velkého 
medvìda…

Souèástí 
programu 
bývá      i 
tombola s drobnými dárky.

Závìr  obvykle patøí táboráku a 
spoleènému opékání špekáèkù.

wKde nás najdete ?

Petrùvky 13
675 52 Lipník u Hrotovic

wOtevírací doba:

wPoplatek:
zdarma 

wInternetová adresa:

www,petruvky.cz
e-mail: petruvky@tiscali.cz

každý pátek
17:00 -20:00 hod

wKnihovnice:

Ing. Jana Krejèí

Den dìtí

Výroba voskových figurek

Oslava velikonoc

Advent
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