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Úvod
Základním posláním Městské knihovny Valašské Meziříčí je poskytování informačních a
knihovnických služeb občanům města, studentům i návštěvníkům Valašského Meziříčí. Rozsah a
kvalita našich služeb však závisí na možnosti využívat kvalitních informačních technologií, dále pak je
závislá na personálním a finančním vybavení knihovny. Limitujícím faktorem jsou i prostory, které
máme k dispozici. Knihovna plnila své poslání na celém území města Valašského Meziříčí včetně jeho
integrovaných obcích. V rámci výkonu regionálních služeb zajišťovala středisková knihovna ve
Valašském Meziříčí metodickou pomoc 12 knihovnám v obcích regionu Valašské Meziříčí.
I ve sledovaném roce jsme se snažili všechny naše prostředky využít tak, abychom veřejné
knihovnické a informační služby poskytovali co nejlépe. Podařilo se nám přejít na nový knihovnický
software KP-win a to jak v hlavní budově na Masarykově ulici, tak v pobočkách na ulici B. Němcové a
na ulici Zd. Fibicha. V oddělené zpracování knihovního fondu a ve střediskové knihovně byl
nainstalován client Z39.50 pro rychlejší přenos katalogizačních záznamů. Do skladu v Kasárnách jsme
převezli další část knihovního fondu – beletrie. Bohužel nám byla ze strany Města Valašského Meziříčí
zamítnuta žádost o přidělení další místnosti v budově v areálu Kasáren.
V prosinci byly vymalovány vnitřní prostory knihovny – vestibul a schodiště.
Od konce prosince jsme se potýkali s bohatou sněhovou nadílkou. Problémem byl především sníh
nad hlavním vchodem do knihovny, který ohrožoval kolemjdoucí i návštěvníky knihovny.
Městském úřadu byla nahlášena havarijní situace okapů knihovny.
V prosinci roku 2005 jsme řešili pojistnou událost – rozbití oken na pobočce Zd. Fibicha.
Řídící a kontrolní činnost je vykonávána v každodenním provozu knihovny, je kontrolováno plnění
pracovních povinností, jsou přidělovány úkoly k zajištění jednotlivých akcí. Celková činnost knihovny je
projednávána na pravidelných měsíčních pracovních poradách. Za provoz jednotlivých oddělení jsou
odpovědni pracovníci oddělení, kteří svá oddělení řídí samostatně, navrhují konkrétní opatření ke
zlepšení a vše konsultují s ředitelem.
Velkou nevýhodou půjčoven pro dospělé čtenáře je absence bezbariérového přístupu a úzké strmé
schodiště, které je pro starší uživatele a handicapované občany velkou překážkou. Dalším problémem
je umístění dětského oddělení a střediskové knihovny.
Pro práci knihovny by bylo daleko efektivnější, pokud by byla všechna oddělení v jedné budově.
Vzhledem k propozici budovy lze tento problém vyřešit jen vhodnou přístavbou nebo novými prostorami.
Tento problém je tím největším, který knihovna musí řešit!
Na problém prostor knihovny neustále upozorňujeme vedení Města Valašského Meziříčí a
doufáme, že se nám jej podaří v nejbližší době vyřešit!
I v roce 2005 jsme využili grantů Ministerstva kultury České republiky pro automatizaci Místní
knihovny v Poličné.
Informační technologie se staly významným pomocníkem jak knihovníků, tak našich uživatelů. Na
jejich rozvoji v dalších letech bude záležet z velké části rozvoj naší knihovny. Proto jsme se v loňském
roce zapojili do grantového programu Zlínského kraje na získání nových počítačů jako internetových
stanic do všech poboček naší knihovny včetně knihoven v integrovaných obcích Valašského Meziříčí.
Knihovna se připojila do nabídky kulturních aktivit města čtenářskými soutěžemi, literárními
soutěžemi pro děti i mládež, literárními programy, přednáškami, výstavami. Zapojila se do již
tradičních celostátních kampaní, např. Březen-měsíc internetu, Týden knihoven, Noc s Andersenem a
dalších. Knihovna začala vydávat mininoviny Knihovníci na radnici aneb Zprávy včasné, co se děje
v Krásně, ve kterých informuje nejen o akcích, které pořádá, ale také o nově zakoupených knihách,
CD a o všem, co k naší práci patří.
Poděkování patří všem příznivcům knihovny za jejich podporu a dary. Poděkování patří i našemu
zřizovateli Městu Valašskému Meziříčí, všem spolupracujícím institucím a také našim uživatelům.
V neposlední řadě pak děkuji svým kolegyním a kolegům za jejich přínos k rozvoji
valašskomeziříčských knihovnických a informačních služeb.
Mgr. Zdeňka Slimáčková
ředitelka

2. Umístění a působnost knihovny v regionu Valašské Meziříčí

Místní knihovny v integrovaných obcích –
Bynina, Hrachovec, Juřinka, Krhová, Lhota
u Choryně, Podlesí, Poličná
Knihovny v obcích, se kterými má
středisková knihovna uzavřeny smlouvy o
metodické pomoci – Branky, Jarcová,
Jasenice, Kunovice, Lešná, Loučka, Perná,
Podolí, Police, Velká Lhota, Veselá,
Zašová

3. Knihovní fond
K 31.12. 2005 bylo v knihovně evidováno celkem 70 672 knihovních jednotek, z toho 40 639
svazků (sv.) beletrie, 25 668 sv. naučné literatury a 4 365 ostatních dokumentů.
Přírůstek knihovního fondu za rok 2005
Naučná dos.
Beletrie dos.
Naučná dět.

Do přírůstkového seznamu bylo zaznamenáno
2 120 k. j., z toho 2 007 knih a 113 ostatních
dokumentů. Odebíralo se 183 titulů periodik v celkovém
počtu.

Beletrie dět.
Ostatní

Na nákup KF měla knihovna zřizovatelem
Rozdělení finančních výdajů za nákup KF
přidělenou částku
podstatně sníženou
než
v předchozím roce, bez zřetele na inflaci a stále
Knihy
rostoucí nákupní ceny – 310.000,- Kč. Ze svého
Periodika
rozpočtu přidělila na nákup periodik částku 146.000,Ostatní dok.
Kč a na nákup CD 21.000,- Kč.
Celková částka na knihovní fond tak činila 476.597,Kč.
V doplňování KF se nutně prosazuje snaha o optimální využití finančních prostředků určených na
nákup přírůstků. Vzhledem k tomu, že každým rokem stoupá počet vydávaných titulů knih, časopisů,
hudebních i elektronických médií a jiných informačních zdrojů a jejich cena se neustále zvyšuje, ale
finanční částka určená na nákup tuto skutečnost nereflektuje a již několik roků víceméně klesá, je
třeba věnovat zvýšenou pozornost kvalitnímu výběru. Také nás to nutí k tomu, abychom na úkor
zajištění pestrosti přírůstků neustále omezovali počet nakupovaných kusů jednotlivých titulů, což se
bohužel často nesetkává s pochopením našich čtenářů.

4. Činnost knihovny
Dostupnost služeb pro obyvatele Valašského Meziříčí a okolí zajišťuje Městská knihovna Valašské
Meziříčí, kterou tvoří hlavní budova v centru města, 2 pobočky knihovny a 7 místních knihoven v
integrovaných obcích Valašského Meziříčí.
Všechny knihovny vykonávají knihovnickou, informační a vzdělávací činnost v souladu s posláním
této instituce dle zájmu uživatelů.

4.1. Oddělení pro dospělé
Oddělení pro dospělé je pověřeno centrální evidencí čtenářů knihovny, výkonem meziknihovní
výpůjční služby (MVS), odesíláním upomínek a rezervacemi knih.
Prostřednictvím MVS je každým rokem vyřizováno stále více požadavků. Knihovnám v ČR bylo
zasláno 237 žádostí o výpůjčku a 199 jich bylo uspokojeno. Z obdržených 60 požadavků jsme byli
schopni všech 60 vyřídit kladně.
V roce 2005 byla část knihovního fondu beletrie převezena do skladu v Kasárnách. Pracovníci
oddělení pro dospělé také zajišťují donáškovou službu.
4.2. Hudební oddělení
Hudební oddělení nabízí k využití tištěné i audiální dokumenty z hudební oblasti. Poskytuje
prezenční a absenční výpůjčky hudebních nahrávek na CD, magnetofonových kazetách a LP. Zájem
veřejnosti stále roste, ale autorský zákon a nedostatek finančních prostředků nám bohužel nedovoluje
uspokojovat všechny požadavky našich uživatelů. Pro nevidomé čtenáře je zde fond zvukových knih.
4.3. Studovna a čítárna
Studovna jako nositel specializovaných informačních služeb poskytuje široké spektrum informací
z klasických i elektronických zdrojů. Její fond je určen kromě absenčního půjčování časopisů pouze k
prezenčnímu využití.
V čítárně je uživatelům k dispozici elektronická sbírka zákonů ASPI.
V čítárně se pravidelně pořádají besedy a přednášky pro veřejnost. Disponuje 24 studijními místy
a kapacita pro návštěvníky akcí může být rozšířena až na 70 míst, což už bývá vzhledem ke
stísněnému prostředí a špatné cirkulaci vzduchu problém.
Studovna měla možnost rozšířit svoje služby tím, že byl dán veřejnosti k dispozici nový počítač pro
práci na Internetu.
Do péče tohoto pracoviště spadá regionální fond.
4.4. Oddělení pro děti a mládež
Oddělení pro děti a mládež plní výchovnou a metodickou roli v oblasti dětského čtenářství.
Ve spolupráci se základními školami a družinami ve Valašském Meziříčí a blízkém okolí jsou zde
pro děti pravidelně připravovány besedy a knihovnické lekce.
V roce 2005 se dětské oddělení připojilo k celostátní akci Noc s Andersenem, dále uspořádalo
program Za poklady svatojánské noci a Mikulášskou nadílku. Zorganizovalo místní kolo soutěže O
poklad strýca Juráša. V červnu zde prvňáčci v rámci akce První rok ve škole – první krok do knihovny
mohly předvést, jak se naučily pěkně číst, a získat tak čtenářský průkaz zdarma.
4.5. Oddělení pro děti a dospělé – Zd. Fibicha (Domeček)
Pobočka na ulici Zd. Fibicha poskytuje výpůjční absenční a prezenční služby. Nabízí veřejný
Internet a kopírovací služby. Aktivně se podílí na besedách se školou pro sluchově postižené ve
Valašském Meziříčí.
Ve spolupráci se základními školami a družinami ve Valašském Meziříčí a blízkém okolí jsou zde
pro děti pravidelně připravovány besedy a knihovnické lekce.
V roce 2005 byla zrušena ZŠ Zd. Fibicha a do budovy se přestěhovalo Středisko volného času
Domeček. Městská knihovna má podepsanou smlouvu o výpůjčce prostor pro knihovnu s Domečkem.

4.6. Středisková knihovna
Středisková knihovna zajišťuje provoz místních knihoven v 7 integrovaných obcích Valašského
Meziříčí. Provoz těchto knihoven je hrazen z rozpočtu městské knihovny.
V Místních knihovnách v integrovaných obcích pracují dobrovolní knihovníci a jsou vypláceni z OON.
Prostřednictvím Střediska regionálních služeb při Masarykově knihovně Vsetín a smluv s obecními
úřady působí Městská knihovna ve Valašském Meziříčí ve 12 místních knihovnách zřizovanými
příslušnými obecními úřady. Provoz těchto knihoven je hrazen finančními prostředky obecních úřadů
příslušných obcí.

Pracovnice střediskové knihovny poskytují místním knihovnám metodickou pomoc, zajišťují nákup,
evidenci a technické zpracování knih, revize knihovního fondu, statistické výkazy, cirkulační soubory.
Katalogizaci knih provádí Středisko regionálních služeb a jeho činnost je hrazena státem. Středisková
knihovna pomáhá obecním úřadům při zpracovávání grantových programů MK ČR na získávání
finančních prostředků na automatizaci knihoven a na připojení k síti Internet.
Regionální funkce zajišťuje jedna pracovnice na jeden pracovní úvazek, který je hrazen Střediskem
regionálních služeb při MVK Vsetín ve výši 153.000,- Kč.
Od května 2005 má knihovna v Juřince veřejný Internet (grant MI ČR).
Na podzim zahájena automatizace v MK Poličná (grant MK ČR).
V srpnu proběhla revize knihovního fondu v MK Podlesí a aktualizace fondu v MK Bynina a
Podlesí. I v roce 2005 probíhaly pravidelné výměny cirkulačních fondů v místních knihovnách.
V MK Lhota u Choryně byl instalován bojler na ohřev vody.
Kulturní akce střediskové knihovny:
- MK Podlesí - beseda pro MŠ Podlesí
- ve spolupráci se ZŠ Podlesí – beseda s PhDr. Ladislavem Baletkou – O historii Křivého
- soutěž „O poklad strýca Juráša“ – 16 účastníků

5. Automatizace
5.1. Knihovnický program
V současné době se pracuje s knihovnickým programem KP-win v hlavní budově na Masarykově
ulici a v pobočkách na ul. B. Němcové a Zd. Fibicha. Přechod na tento nový program byl realizován ve
2. pololetí roku 2005.
V oddělené zpracování knihovního fondu a ve střediskové knihovně byl nainstalován client Z39.50
pro rychlejší přenos katalogizačních záznamů.
Díky grantu MK ČR se začalo s automatizací Místní knihovny v Poličné.
V Místní knihovně v Kunovicích byla ukončena retrokonverze knihovního fondu a od 1.10.2005 bylo
zahájeno půjčování v knihovnickém programu KP-winu. Retrokonverze úspěšně pokračuje také
v Místní knihovně v Policích. Díky grantu MK ČR byla v roce 2005 započata automatizace knihovny
v Zašové.
5.2. Výpočetní technika
Díky sponzorskému daru CS Cabot a.s. byl do hlavní budovy na Masarykově ulici zakoupen nový
server a instalován nový switch pro bezpečnější a rychlejší počítačovou síť.
V prosinci byl do studovny a čítárny zakoupen nový PC. Stávající počítače již jsou zastaralé a
hlavně pomalé. I to byl hlavní důvod proč se knihovna v roce 2005 připojila do projektu Zlínského kraje
„Širokopásmový Internet“. Pokud bude tento projekt úspěšný, měli bychom získat 14 PC a 9 tiskáren.
Poslední místní knihovnou, která nebyla připojena na Internet, byla Místní knihovna v Juřince. Její
připojení bylo realizováno v září 2005 díky grantovému programu MI ČR.
Městská knihovna ve Valašském Meziříčí tak splnila svoji povinnost a má všechny své
knihovny a pobočky připojeny k Internetu do konce roku 2006.
V rámci střediskové knihovny zbývá připojit k Internetu Místní knihovnu v Podolí, Obecní úřad
Podolí má veškeré důležité informace.
5.3. Webové stránky
Knihovna připravuje novou podobu svých webových stránek – www.mekvalmez.cz. Ta by měla být
dokončena během roku 2006. Vše je ovlivněno financemi.
Webové stránky jsou pravidelně aktualizovány. Byl přidán odkaz na webové mininoviny Knihovníci
na radnici a dále aktualizované seznamy CD a zvukových knih pro nevidomé.

6. Kulturně vzdělávací aktivity
Kulturně vzdělávací aktivity zahrnují široké spektrum forem určených dětské i dospělé veřejnosti:
propagační panely, výstavky, besedy, soutěže, lekce informační gramotnosti pro děti a mládež,
instruktáže k práci s PC, exkurze po knihovnách, předčítání, kulturní programy, vzdělávací programy,
divadelní představení aj.
V oblasti práce s dětmi a mládeží se pořádalo mnoho lekcí informační gramotnosti, besed a
soutěží.
V oblasti práce s dospělými je důležité zaškolování různých kategorií uživatelů, převážně seniorů,
do práce s PC, Internetem a e-mailem.
Knihovna se samozřejmě připojila v roce 2005 svými aktivitami k celostátním knihovnickým akcím
- Noci s Andersenem. K nejrozsáhlejším patří Březen - měsíc Internetu, kdy byli zaškolováni zájemci o
práci na Internetu, pracovnice je seznamovaly s webovými stránkami, nabízely Internet bezplatně,
další celostátní akcí byl podzimní Týden knihoven.
V rámci projektu Zdravé město pokračovaly besedy Klubu zdraví.
6.1. Kaleidoskop akcí v roce 2005

LEDEN
•

Knihovníci na radnici aneb Zprávy včasné co se děje v Krásně

Pro všechny čtenáře a návštěvníky naší knihovny jsme začali od ledna 2005 vydávat mininoviny s
informacemi o všem, co se děje v Městské knihovně Valašské Meziříčí. Informujeme v nich o akcích a
výstavách, které připravujeme, zajímavých knihách a službách. Všichni se tak mohou přesvědčit se,
že knihovníci nejsou šedivé myši zalezené mezi regály, ale že jsou to lidé, kterým smysl pro humor
není cizí a často i vážné věci vidí z té úsměvné stránky. Věříme, že každé nové číslo mininovin bude
ze stran veřejnosti netrpělivě očekáváno a že naše mininoviny nebudou mít jepičí život.
Ostatní akce
Výstava fotografií– Jan Trůneček - Spirit of Indonesia
Beseda – MUDr. Tomáš Zatočil – Katuňski zapovednik
Přednáška – Ing. Jiří Mana, CSc. – 150 let skláren ve Valašském Meziříčí
ÚNOR
Výstava prací – ZŠ Křižná – školní družina – Chytrá hlava šikovné ruce
Beseda o Besedě – Vzpomínání nad fotografiemi za 140 let Besedy
Beseda – Zdeněk Luža – Orchideje Valašska
Přednáška – Ing. Jiří Mana, CSc. – Globalizace a její důsledky
Klub zdraví – Zdravé město – Zdravotníkem na Srí Lance
Přednáška ČKA – ThDr. Jakub Doležel – Závažné etické otázky současného světa
BŘEZEN
•

Městská knihovna a klub důchodců

Mnozí lidé si pravděpodobně položí otázku, jakáže je tu spojitost? Městská knihovna samozřejmě slouží
kulturním potřebám všech občanů, proč se tedy zvláště zmiňovat o Klubu důchodců? Vysvětlení je
jednoduché. Zásluhou bývalé ředitelky Aleny Lukášové existuje mezi oběma institucemi jakási družba,
která spočívá v pravidelných setkáních členů klubu v čítárně knihovny, kde je pro ně vždy připraven
zvláštní program spolu s občerstvením. Důchodci mají dokonce možnost seznámit se s Internetem
pomocí instruktáže ochotných pracovníků knihovny.

V březnu 2005 připravil štáb knihovny s novou paní ředitelkou Zdeňkou Slimáčkovou zcela netradiční
program - videofilm sestavený z ukázek ze soukromí i pracovního života zaměstnanců knihovny.
Nápad to byl velmi dobrý, film působil vtipně a zdařile.
Doufejme, že dobré vztahy a vzájemné pochopení potrvají i v budoucnu.
Věra Vojtěchová, Klub důchodců
My slibujeme, že naše spolupráce vydrží i v dalších letech a prozradíme, že již nyní pracujeme na
programu pro Klub důchodců - a nejen pro ně - na příští rok.
Knihovna
Výstava – Milan Kročil – Posaďte se, je prostřeno! – výstava pivních tácků
Beseda – prof. Jiří Demel – Novoročenky 2004
Beseda – Jiří Černý – Hana Hegerová
Beseda – manželé Špilarovi – Afrika, jiný svět
Přednáška – Lektoři sdružení za dětský život Jihlava – Vývoj a problémy člověka v prenatálním období
Beseda – PhDr. Vladimír Klíma – Dobří duchové a démoni
Týden Internetu – Internet zdarma a čtenářská amnestie
Přednáška – Ing. Igor Indruch, CSc. – Euroregiony a turistický ruch
Klub zdraví – Zdravé město – New start – O výživě
DUBEN
•

Jak se nocovalo v knihovně

Také naše knihovna se spolu s Klubem
dětských knihoven SKIP, 407 knihovnami,
školami, družinami, dětských domovů z celé
České republiky, Slovenska, Polska a Rakouska
připojili k oslavám 200. výročí narození dánského
pohádkáře
Hanse
Christiana
Andersena
společnou akcí k propagaci soustavné četby a
podpoře
dětského
čtenářství
–
Nocí
s Andersenem, která proběhla 1. dubna 2005.
Akce byla již třetí v řadě nocí, které jsme
připravili pro naše malé čtenáře. Předchozí dvě
byly inspirovány knihou o Harry Potterovi a ta
letošní kresleným filmem Shrek.
V oddělení pro děti a mládež na ulici B.
Němcové tentokrát nocovalo 40 dětí a 18
pohádkových postav – knihovnic a rodinných příslušníků. Akce se zúčastnili představitelé města a
zástupci médií.
Děti, které se vpodvečer v knihovně shromáždily, byly napjaté, plné zvědavého očekávání.
Knihovnice jejich napětí chtěly ještě zvýšit, proto se s dětmi nepřivítal inzerovaný Shrek, ale postava,
kterou na základě jejího vyprávění měly poznat. Musíme prozradit, že děti byly šikovné, prokázaly kus
detektivního talentu a starého pana Andersena poznaly skoro hned, jak přišel. Znaly dobře jeho
pohádky a k jeho kulatým 200. narozeninám mu spolu s panem místostarostou zasadily před knihovnou
Pohádkovník Andersenův.
Pak si Andersen posteskl nad velkými změnami, které se dnes v pohádkách dějí, ale současně děti
ujistil, že některé věci zůstávají stejné. Pověděl jim o princezně, která už dlouho čeká na svého prince,
a poslal děti, aby zjednaly nápravu – mohly buď přesvědčit lorda Farkváda, nebo samy vysvobodit
zakletou princeznu Fionu.
Andersen se přesunul do dalších knihoven a děti se spolu se Shrekem a Oslem pokusily přimět lorda
Farkváda k záchraně princezny Fiony. Ani v pohádkovém večeru nejdou věci tak, jak si člověk
představuje. Farkvád je slaboch bez špetky odvahy, proto vyhlásil turnaj pro děti: kdo mu princeznu
přivede, získá dekret na Bažinu ve které bude moci v klidu žít po boku Shreka, Osla a dalších postav.
Děti musely získat klíče od hradu, ve kterém byla princezna uvězněna, proto plnily různé úkoly,
zdolávaly nástrahy, překonávaly překážky. Setkání s Robinem Hoodem a jeho družinou je mělo
vyzbrojit v sebeobraně – děti se učily střílet. Kouzelník naučil postavičky různé triky a hlavně přivolat si
na pomoc draka (technicky jeden z největších problémů). Po prvním neúspěšném pokusu – kdy se
dětem podařilo místo draka přivolat spící pannu – se z nebes snesl i drak.

Cesta ke hradu byla fyzicky úmorná, prolézt úzkým tunelem nebylo příliš náročné pro děti, ale
Shrekova hlava byla příliš velká na tak úzký tunel. Nakonec cestu všichni zvládli, svými klíči odemkli
hradní zámky a Fiona byla volná. Vysvobozená princezna byla trošku rozčarovaná, když místo prince
ve zlaté zbroji uzřela čtyřicet dětí, Osla a Shreka. Přesto všechno ocenila úsilí dětí, odmítla lorda
Farkváda a požádala o ruku Shreka. Bohužel či bohudík se za prvního měsíčního paprsku proměnila
z krásné princezny ve zlobryni a pokud neumřeli, žijí šťastně až dodnes …….
Farkvád naštěstí dodržel slovo a dětem věnoval dekret na Bažinu. To, že se v Bažinu muselo
proměnit celé dětské oddělení, jste si jistě dávno domysleli. Tak už zbyl jen poslední úkol. Rozmístit pod
smrčky čtyřicet spacáků, tak aby kdokoli bude potřebovat na WC, měl volnou cestičku, byl zase jeden
z nejtěžších úkolů pro nás.
Zdá se vám, že je konec? Není. Bez pohádky na dobrou noc by nocování v knihovně nebylo to
pravé. Přečetli jsme dětem několik kapitol o kocouru Mikešovi, ale přesto všechny děti neusnuly.
Některé si plné dojmů šeptaly dlouho přes půlnoc. Ale proč ne, vždyť v knihovně nocujeme jen jednou
do roka.
Ráno děti namalovaly pozdravy a rozeslaly je do celého světa. My jsme spočítali ztráty, naštěstí
jsme žádné nenapočítali, pořádně uklidili a šli se domů vyspat.
A velké poděkování sponzorům této akce: Město Valašské Meziříčí, Městské lesy a zeleň, Albert
Valašské Meziříčí, Mlékárna Valašské Meziříčí, Pekárna Lešňanka, Pekařství Grygar, Femax Hranice a
Dast Valašské Meziříčí.
Výstava fotografií – Ing. Pavel Novosad – Lidé, lidičky…
Beseda – Mgr. Tomáš Baletka – křest knihy „Páni z Kravař – z Moravy až na konec světa“
Beseda – Ing. Jiří Kovařík – Příroda a lidé na Kubě
Beseda – Ing. Jaroslav Pávek – Putování severní Čínou a Tibetem
Přednáška – Milan Gelnar - Astrologie
KVĚTEN
•

Ohlédnutí za "Pokladem strýca Juráša"

11. května 2005 se v Kroměříži uskutečnilo slavnostní vyhodnocení krajského kola literární soutěže
“Díky za pohádku”, do kterého se naše knihovna v rámci okresu zapojuje projektem “O poklad strýca
Juráša”. V naší knihovně se soutěže zúčastnilo 28 žáků základních škol z Valašského Meziříčí a
blízkého okolí, kteří testovali své místopisné znalosti a zároveň tvůrčí schopnosti. Soutěž se skládala ze
dvou částí: znalostní test o okolí Valašského Meziříčí a literární část na téma "Díky za pohádku". Pro
Vsetínsko to byl velmi úspěšný ročník.
Celkem se na vítězných příčkách umístilo patnáct dětí z bývalého okresu Vsetín. Tři velmi úspěšné
soutěžící byly z Městské knihovny ve Valašském Meziříčí.
V kategorii 4. a 5. tříd získala vítězné místo za poezii Michaela Putalová ze ZŠ Křižná a v próze
zvítězila Eliška Holmanová ze ZŠ Lešná. Mezi nejstaršími se na třetím místě v próze umístila Anežka
Kološová ze ZŠ Lešná. Všech 29 prací je zveřejněno ve sborníčku Díky za pohádku, který obdržel
každý výherce a najdete jej i v naší knihovně. Slavnostní předání cen
v knihovně Arcibiskupského zámku se odehrálo v duchu 19. století a vítěze tituloval Písmáky roku sám
zakladatel nové knihovny kardinál Fürstenberk. Osobně je provedl zámkem i Podzámeckou zahradou.
Celá akce měla velmi slavnostní charakter. Děti kromě získaných cen velmi potěšilo zveřejnění
vlastních prací ve sborníčku. Cestou domů si vyměnily autogramy u svých příspěvků a popřály šťastnou
cestu do Prahy Ivetě Budinské z 8. třídy ZŠ
v Zubří, která z našeho okresu získala nejvyšší bodové hodnocení a bude v Praze pasována na Rytířku
krásného slova.
Za Rytíře krásného slova jsou Svazem knihovníků a informačních pracovníků každoročně pasováni
nejlepší mladí literáti z celé republiky. Z dospělých se členy řádu stávají někteří spisovatelé či
knihovníci. Rytíři jsou např.: Zdeněk Svěrák, Ivona Březinová, Markéta Zinnerová, Jitka Molavcová,
Zbyněk Malinský a další.
A nám nezbývá, než přemýšlet: Kam ukrýt poklad strýca Juráša na podzim?
Výstava prací - Charita – Stop - domácí násilí
Výstava fotografií – Josef Knápek – Život jižní Číny
Beseda – Josef Honz, Martin Vejmělka – Na kole přes Andy
Beseda ČKA – Církevní školy

Přednáška – Ing. Jiří Mana – Nadnárodní společnosti
Klub zdraví – Zdravé město – New start – O pohybu
Beseda – Josef Knápek – Život jižní Číny
ČERVEN
•

Vydařené Jorki-Party-Show

V červnu připravily pracovnice městské
knihovny pro páníčky a jejich chlupaté mazlíčky
- jorkšírské teriéry setkání na trávníku u
Krásenské radnice. Velký zájem o tuto akci
překvapil. Přišlo 36 vykoupaných načesaných
jorkšírských teriérů - štěňat, dorostenci, dospělí
hafani z Valašského Meziříčí, samozřejmě v
doprovodu
vykoupaných
a
načesaných
páníčků.
Všichni předvedli to, co umí a neumí, zdolali
překážkovou dráhu jakýmkoliv způsobem,
přeskočili překážku či ji podlezli, někteří
minipesani museli být přeneseni.
Díky sponzorům paní Věře Dufkové, Akva-exot
a Krmiva Střižíková na ulici Křižná, dostali páníčci malé občerstvení a mazlíčci dárkový balíček s
pamlsky a samozřejmě diplom.
•

Za poklady svatojánské noci

V pátek 24. června o kouzelné
svatojánské noci jsme pozvali všechny
odvážné a zvědavé děti na dobrodružnou
cestu za poklady, které se této noci mohou
nejsnadněji nalézt. Ze starého dopisu se děti
dozvěděly, že v našem okolí se poklady
ukrývaly na kopci zvaném “VRŠÁK”. Ten se
stal cílem naší výpravy.
Cestou jsme překonávali různé překážky,
plnili různé úkoly, poznávali rostliny a
netrpělivě spěchali k cíli. V lese plném
nadpřirozených bytostí musely děti překonat
strach, projít temnou jeskyní a objevit zlaté
kapradí. Všem se to podařilo a cesta k
pokladu byla otevřená. Tajemná truhlice sice
neukrývala zlaťáky, ale hromadu sladkostí,
které byly spravedlivě rozděleny mezi všechny děti. Po táboráku jsme pro děti připravili mnoho soutěží
a her. Všichni byli spokojeni a nikomu se nechtělo domů. Možná, že tam ještě nějaký poklad zůstal i na
příští rok.
Velké poděkování patří firmě Váhala & spol., Hustopeče nad Bečvou, za sponzorský dar.

•

První rok ve škole - první krok do knihovny

Tak se jmenovala akce připravená na červen pro žáčky prvních tříd. Devatenáct malých čtenářů
využilo naší nabídky a přišlo se do knihovny pochlubit svým čtenářským uměním. Každý si z naší pestré
nabídky vybral knížku, která se mu líbila, usedl ke stolečku a pustil se do čtení. Někdo odvážně a s
jistotou, jiný hláskem chvějícím se trémou, ale každý zvládl přečíst pár vět a získat slíbenou odměnu roční registraci do knihovny. Někteří z malých čtenářů si rovnou odnášeli rozečtený příběh domů.
Doufáme, že jim dychtivost, se kterou přišli do knihovny poprvé, dlouho vydrží, že budou nad knihami

prožívat spoustu emocí a že se budeme pravidelně vídat při výběru další četby. Protože nastupují do
školy další prvňáčci, určitě si podobnou akci zopakujeme i v tomto školním roce.
Výstava fotografií – ČSOP – Památné stromy Valašska
Přednáška ČKA – Domácí násilí
Klub zdraví – Zdravé město – New start – O vodě
ČERVENEC
Výstava fotografií – Dan Žárský – Cestou za památkami
Zájezd s knihovnu na Šumavu
SRPEN
Výstava – Milan Zajíc – Velká setba – koláže a muchláže
ZÁŘÍ
•

Dny Evropského kulturního dědictví v knihovně 9. - 18. září 2005

Dny evropského dědictví jsou významným celoevropským kulturně poznávacím a společenským
podnětem k zamyšlení nad naším vztahem ke kulturnímu dědictví. Dny evropského dědictví si kladou za
cíl nejenom rozšířit a zvýšit všeobecné povědomí o našem kulturním dědictví a jeho ochraně, ale
především zlepšit informovanost o jiných kulturách, uznávat všechny kultury bez ohledu na jejich
rozšíření a prosazovat tak mnohakulturní přístup, který lze využít v boji proti netoleranci a
nesnášenlivosti, potírání xenofobie a rasismu, hledání vlastní identity apod.
Krásenská radnice jako kulturní památka byla zpřístupněna široké veřejnosti v době půjčování.
Výstava –Martin Fišar – PhotoMosaik
Přednáška – MUDr. Josef Kučera – Hypertenze a možnosti její léčby
Přednáška – Ing. Jiří Mana, CSc. – Současnost skláren ve Valašském Meziříčí
Beseda se spisovatelem Michalem Vieweghem
ŘÍJEN
•

Týden knihoven 3. - 8. října 2005

Knihovna v tomto týdnu vyhlásila čtenářskou amnestii (prominutí poplatků za upomínky). Dále
registrovala nové čtenáře zdarma. Pro zájemce jsme nabídli půl hodiny Internetu zdarma.
Přednáška – prof. Jiří Demel – ExLibris – povídání o již téměř zapomenutém umění
Zájezd s knihovnou do Podhájské
Beseda – Martin Stiller – Alpský extrém
Beseda – Eva Frantinová, Karel Sýs – Srolované sny
Přednáška – Muzejní společnost – Osudy
Beseda – Jan Trůneček – Expedice Korál I
LISTOPAD
Výstava fotografií – Vladimír Skýpala – Generation Next
Beseda – Jan Trůneček – Expedice Korál II
Beseda – Valašská univerzita – křest knih Štěpána Hurty
Klub zdraví – Zdravé město – O zdraví
Beseda – Jan Trůneček – Expedice Korál III
Přednáška – Ludmila Dvořáková – Imunita

PROSINEC
•

Mikuláš v knihovně

V úterý 6. prosince 2005 čekalo na každého
návštěvníka naší knihovny překvapení. Hned ve
vestibulu jim do uší zazněla příjemná vánoční hudba,
do nosu zavonělo svařené víno a před očima se jim
objevil Mikuláš, čert i anděl. Probíhala tady Mikulášská
nadílka pro všechny návštěvníky knihovny. Čert měl
velkou snahu přimět některé čtenáře k recitaci
básničky nebo zazpívání krátké písničky, ale toleroval i
to, že dospěláci mají daleko větší zábrany než děti, a
že hned bezprostředně nezačnou zpívat ani recitovat.
Nevadilo mu to a čtenáře i tak obdaroval malým
perníčkem a nabídnul na zahřátí trošku svařeného vína.
Čerti řádili ve všech prostorách knihovny i na
pobočkách a dětském oddělení. Tam obzvlášť museli
malé čtenáře trošku postrašit, aby knihy vraceli včas a
v pořádku, a aby se v knihovně chovali tak, jak se sluší
a patří. Celý den vládla v knihovně pohoda a dobrá
nálada, jen jednu vadu na kráse měla a ta vada stojí za
zamyšlení. Mikulášská nadílka je od slova nadělovat a
když se naděluje tak zadarmo. Jen tak, udělat někomu
radost, vyjádřit našim čtenářům, že si považujeme
jejich přízně, zájmu o knihu i v době počítačů. Jenže
bohužel doba je taková a my všichni jsme tak
"vycvičení", že nejsme zvyklí dostávat něco zadarmo. Neustále se po nás chtějí peníze, ať jdete, kam
jdete, nikde nic nedostanete zadarmo a už to vlastně ani neočekáváte. A proto asi většina čtenářů
reagovala tak, jak reagovala. Jen co uviděli Mikuláše, začali se shánět po peněžence… Věřte milí
čtenáři, že i když po Vás chceme roční registrační poplatky, nějakou tu korunu za upomínky nebo za
Internet, že vám také chceme jednou za čas udělat i radost. Dětským čtenářům v podobě nějaké
pohádkové akce a Vám dospělým čtenářům třeba právě Mikulášskou nadílkou.
•

Adoptuj panenku a zachráníš dítě

Cílem tohoto projektu je získat finanční prostředky pro celosvětovou kampaň UNICEF. Občané mají
možnost prostřednictvím knihovny zakoupit panenku, která symbolizuje jedno dítě z rozvojové země,
které bude v rámci kampaně proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám. Panenky
jsou prodávány za částku 600 Kč, což je suma potřebná pro očkování jednoho dítěte. Prostřednictvím
knihovny našlo v roce 2005 své nové rodiče 32 panenek a dalších 16 na ně ještě čeká.
Výstava prací – Božena Hambálková, Marie Prchalová – Zuberská výšivka
Beseda – Božena Hambálková – Paličkovaná krajka
Beseda – Vyhlášení výsledků literární soutěže Mirka Kabely
Vánoční koncert Polajky
Celková statistika:
•
•
•

•

Výstavy: 12
Akce pro veřejnost: 61
Exkurze: 17 - oddělení pro dospělé uspořádalo 18 exkurzí s knihovnickými lekcemi pro 8. a 9.
třídy základních škol a 1. ročníky středních škol – SOU sklářské, ISSŠ, OA, SOU stavební, ZŠ
Vyhlídka, Masarykova a Křižná. V rámci akce Adoptuj panenku, zachráníš dítě byly na exkurzi
kolektivně celé třídy ze ZŠ Poličná a Šafaříkova.
Akce pro mládež: 196 akcí včetně knihovnických lekcí - oddělení pro děti a mládež ul. B.
Němcové a ul. Z. Fibicha pořádalo besedy pro ZŠ Křižná, Žerotínova, Z. Fibicha, Šafaříkova,
Salvátor, Poličná, Choryně, ZŠ pro neslyšící, školní družiny, krizové centrum a mateřské školy
Kraiczova, J. K. Tyla, Seifertova, Štěpánov.

•

Akce v integrovaných knihovnách: 3 besedy pro žáky ZŠ

7. Spolupráce
Spolupráce knihovny s různými organizacemi a institucemi ve Valašském Meziříčí a okolí probíhá
v několika směrech.
Spolupráce s obecními úřady
V roce 2005 pokračovala spolupráce s obecními úřady na základě smluv mezi Městskou knihovnou
ve Valašském Meziříčí a jednotlivými obecními úřady. Ve smlouvách byly uvedeny finanční částky, které
obecní úřady vyčlenily na nákup knih pro jednotlivé místní knihovny.
Knihy pro místní knihovny vybírala pracovnice střediskové knihovny ve spolupráci s dobrovolnými
knihovnicemi, na závěr roku 2005 byl nákup knih vyúčtován. Nákup časopisů pro příslušné místní
knihovny si zajišťují obecní úřady, které se také starají o opravy, vybavení a údržbu prostor knihoven, to
vše z vlastních finančních prostředků.
Spolupráce s Městským úřadem ve Valašském Meziříčí
Město Valašské Meziříčí je zřizovatelem městské knihovny, poskytuje finanční prostředky na provoz
všech poboček včetně místních knihoven v integrovaných obcích a na mzdy pracovníků. Veškeré
opravy budov, úpravy a revize jsou projednávány s příslušnými odbory MÚ. Významnější kulturní akce
jsou rovněž projednávány se zastupiteli města a představitelé města se jich také aktivně účastní. Mezi
akce pořádané ve spolupráci s městem patří slavnostní vyhodnocení Literární soutěže Mirka Kabely.
Městská knihovna předkládá městu 4x ročně hospodaření knihovny a po uzávěrce roku rozbory činnosti
s obsáhlým komentářem. Tyto materiály jsou schvalovány městskou radou a zastupitelstvem.
V rámci spolupráce s městem Valašské Meziříčí byly pořádány akce pro veřejnost Projekt Zdravé
město.
Spolupráce se školami
Knihovna nabízí besedy a exkurze pro všechny typy škol ve Valašském Meziříčí a okolí.
Spolupráce je na různé úrovni, dle zájmu oslovených škol. Velmi důležitá je spolupráce se školou pro
sluchově postižené ve Valašském Meziříčí.
Spolupráce s ostatními organizacemi
Městská knihovna spolupracuje s dalšími organizacemi zejména v pořádání kulturních akcí pro
veřejnost:
Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Diakonie, Městská knihovna Rožnov, Klub důchodců, Obchodní
akademie, Česká křesťanská akademie, Gymnázium, Valašská univerzita, Českobratrská církev
evangelická, Kulturní zařízení, Humanitární organizace ADRA, Vlastivědné muzeum, Hvězdárna,
Charita, Muzejní společnost, MPS Beseda, Český výbor UNICEF.

8. Ediční činnost, Public relations
Od ledna 2005 vydává Městská knihovna mininoviny „Knihovníci na radnici aneb Zprávy včasné, co
se děje v Krásně“. Informuje v nich o své činnosti, službách a akcích pro veřejnost.
Další informace o knihovně vychází ve Zpravodaji města, Obelisku, Echu, Chemiku, Jalovci,
v regionálním tisku Naše Valašsko, v rádiu Apollo, v televizi Beskyd, v Českém rozhlasu Ostrava.
V roce 2005 knihovna neinformovala o své činnosti v Šipinkách z důvodu vysokých finančních
požadavků ze strany Kulturního zařízení.
O významnějších akcích byly uveřejněny a odvysílány obsáhlejší zprávy ČT Ostrava.
Městská knihovna má vystaveny www stránky na Internetu, které poskytují veškeré informace o
službách knihovny. V současné době se pracuje na nové podobě www stránek knihovny.

9. Zaměstnanci, vzdělávání a odborné aktivity
Ve sledovaném roce pracovalo v knihovně 16 fyzických osob, přepočtený stav pak činil 14,5
pracovníků.
Od září 2005 ukončila pracovní poměr paní Eva Oškerová.
V září 2005 ukončila magisterský studijní program, obor Informační studia a knihovnictví, na
Univerzitě Karlově Mgr. Zdeňka Slimáčková.
Od 1.10.2005 je knihovnicí v MK Hrachovec Mgr. Dagmar Kovářová.
Všichni pracovníci knihovny měli možnost v roce 2005 se účastnit seminářů a školení, které
pořádaly instituce a knihovny v ČR.
Seminář pro hudební knihovny, Brno – 1 pracovník
Seminář profesionálních knihovníků Zlínského kraje, Zlín – 2 pracovníci
Seminář pracovníků pověřených výkonem regionálních funkcí, Jablůnka – 1 pracovník
Seminář pro knihovníky regionů Rožnov, Vsetín, Valašské Meziříčí, Vsetín – 2 pracovníci
Vyhodnocení krajského kola soutěže „O poklad strýca Juráša“ , Kroměříž – 2 pracovníci
Multikulturní práce s dětmi, Brno – 1 pracovník
Průhledy do současné literatury pro mládež, Brno – 1 pracovník
Podpora a rozvíjení čtenářství u dětí – Náchod – 1 pracovník
Inforum 2005, Praha – 1 pracovník
Invex 2005, Brno – 2 pracovníci
Knihovny pro všechny, Praha – 1 pracovník
Umíte zaujmout a získat mladé lidi, Znojmo – 2 pracovníci
Návštěva knihovny v Krakově (SKIP), Polsko – 3 pracovníci
Porady v MVK Vsetín – 4x ročně – 2 pracovníci
Zaměstnanci se účastnili pravidelných měsíčních pracovních porad v knihovně. Středisková
pracovnice zajišťovala pravidelné konzultace v místních knihovnách.
Knihovna poskytovala během školního roku zázemí studentům Vyšší odborné školy knihovnictví
v Brně a Vyšší odborné školy Valašské Meziříčí k získávání odborné praxe.
Knihovna je členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků, pravidelně se zúčastňuje porad
v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.

10. Hospodaření
Městské knihovně byl pro rok 2005 schválen příspěvek na provoz ve výši 5 055 tis. Kč, povýšený
rozpočtovými změnami o 142 tis. Kč . V příspěvku byla zahrnuta částka 300 tis. Kč na nákup knihy,
posílena v červnu 2005 o 10 tis. Kč.
Výsledek hospodaření: + 4 461,19 Kč.
10.1. Kontroly
V roce 2005 proběhly v knihovně kontroly
České správy sociálního zabezpečení
Předmět kontroly:
1. kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2. kontrola provádění nemocenského pojištění a plnění povinnosti v důchodovém pojištění
3. kontrola vedení evidence pracovníků a mezd a odvodu pojistného
4. kontrolované období 1.1.2004-26.10.2005
- předloženy: pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, potvrzené přihlášky, odhlášky z pojištění,
mzdové listy, výplatní listiny včetně rekapitulací, účty 331,366,.., záznamy o evidenci pracovní doby,
evidenční listy
Kontrola neshledala žádné závady.
a Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
Předmět kontroly:
1. kontrola oznamovací povinnosti dle§10 zák. č. 48/1997 Sb., v platném znění
2. kontrola správnosti výpočtu výše pojistného na zdravotním pojištění
3. kontrola včasnosti a způsobu placení pojistného
4. kontrolované období 1.1.1996-6.4.2005

- předloženy: měsíční jmenné seznamy pojištěnců VZP, mzdové listy, pracovní smlouvy a dohody o
pracovní činnosti, agenda oznamovací povinnosti, seznam zaměstnanců s pracovní neschopností
Kontrola neshledala žádné závady.

10.2. Úspěšné projekty, granty, dary, dotace
Ministerstvo kultury ČR
VISK 5 – Projekt „ Automatizace knihovny v Poličné“
- Projekt „Spolupráce při zpracování a katalogizaci dokumentů“

45.000,- Kč
25.000,- Kč

Město Valašské Meziříčí
Grant na kulturní aktivity – Elektronická sbírka zákonů - ASPI
Příspěvek na nákup promítacího plátna

12.000,- Kč
5.000,- Kč

Sponzorský dar od CS CABOT na renovaci počítačové sítě

30.000,- Kč

Činnost Střediska regionálních služeb z MVK Vsetín

153.000,- Kč

Stávající počítače již jsou zastaralé a hlavně pomalé. I to byl hlavní důvod proč se knihovna v roce
2005 připojila do projektu Zlínského kraje „Širokopásmový Internet“. Pokud bude tento projekt
úspěšný, měli bychom získat 14 PC a 9 tiskáren.
Všechny granty byly v termínu řádně vyúčtovány a v plné výši vyčerpány.
V roce 2005 nám dále významně pomohli (sponzorství akcí knihovny v podobě drobných věcných
darů):
Město Valašské Meziříčí, Rap Group – Ivo Hanák, Mlékárna Valašské Meziříčí, Městské lesy a zeleň,
Albert, Pekárna Lešňanka, Pekařství Grygar, Dast, Femax Hranice, Váhala a spol. s.r.o.
10.3. Rozbory hospodaření
Komentář k výsledku hospodaření
Náklady
- spotřebu materiálu neustále snižujeme na úkor nákupu hardware, který bychom přesto nutně
potřebovali, dále snižujeme nákup CD a výukových programů pro děti
- zvýšení cen za energie v roce 2005
- opravy movitého majetku – oprava dřevených polic a skříní na střediskové knihovně, v čítárně a
studovně, malování vestibulu a schodiště knihovny, další drobné opravy
- v roce 2005 vyšší odpisy
- mzdy: počet pracovních úvazků 14,5, čerpání mezd je v souladu s plánem, závazný ukazatel byl
splněn. Plán byl 2 550 tis. Kč, čerpání k 31.12. 2006 činilo 2 549 tis. Nebyly dočerpány prostředky
na OON z důvodu dlouhodobé nemoci 1 pracovnice, která pracuje na dohodu o pracovní činnosti.
Průměrná mzda za rok 2005 činí 14 653 Kč.
Příjmy
- pokles příjmů za zápisné a upomínky – v roce 2005 byly uspořádány navíc 2 akce pro podporu
čtenářství (registrační poplatky v rámci akcí zdarma cca 8 000,- Kč) a dále nám ubývá dětských
čtenářů – tento nepříznivý demografický problém se odráží v našich statistikách již několik let
- tržby za nájemné jsou ovlivněny počtem uskutečněných akcí
- podstatně se snížili příjmy za půjčování CD (41.000,- oproti roku 2003) – díky tomu byl také snížen
nákup CD v loňském roce – důvodem je nový autorský zákon, který umožňuje půjčovat nová CD
až po 9 měsících od jejich vydání, zájem po této době samozřejmě klesá
- naopak nečekaně začíná narůstat příjem za Internet – především díky přechodu na rychlejší
připojení v loňském roce

Peněžní fondy
Městská knihovna vytváří fondy – fond odměn, FKSP, rezervní fond, investiční. V roce 2005 byl posílen
rezervní fond o příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku 7 715,97 Kč, FKSP o 2% ze mzdových
nákladů o 51 000,00 Kč a investiční fond o částku 209 831,00 Kč - odpisy.
Čerpáno bylo pouze z fondu FKSP a to: částka 15 512,00 Kč na stravování, 1 000,00 Kč na odměny
(živ. jubilea) a 38 924,40 Kč na ozdravné, rehabilitační a rekreační pobyty zaměstnanců případně
jejich rodinných příslušníků.
Doplňková činnost
K 31.12.2005 organizace nevykonávala žádnou doplňkovou činnost.
Stav pohledávek a závazků
K 31.12.2005 byla organizace bez pohledávek a závazků.
Inventarizace
Organizace nemá žádné inventarizační rozdíly.
V listopadu 2005 proběhla řádná inventarizace majetku ve všech provozech Městské knihovny
Valašské Meziříčí.
Rozdělení výsledku hospodaření
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. v platném znění byl výsledek hospodaření za rok 2005
převeden do rezervního fondu organizace.

11. Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
V roce 2005 nebyla od Městské knihovny vyžádána žádná informace v ústní či písemné formě.

Ve Valašském Meziříčí, dne 20. března 2006

Zpracovala:
Mgr. Zdeňka Slimáčková, ředitelka knihovny

