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Městská knihovna Valašské Meziříčí včetně sedmi místních knihoven v integrovaných obcích je 
evidována na MK ČR. 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

  

  

 

Výroční zpráva Městské knihovny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace, 
za rok 2006 

je zpracována dle následující obecné osnovy:        
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1.1.1.1. ÚvodÚvodÚvodÚvod    
 

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-SQL a to jak v hlavní budově na Masarykově ulici, tak v pobočkách na ulici B. Němcové a 
na ulici Zd. Fibicha. Díky tomuto programu mohou čtenáři a uživatelé knihovny on-line vstupovat do 
našeho katalogu a také do svých čtenářských kont.  

Do skladu v Kasárnách jsme převezli další část knihovního fondu – beletrie, během prázdnin byl 
v rámci budovy fond přestěhován do jiných místností. 

Od začátku roku 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, jejich oprava proběhla po 
skončení sněhové nadílky v únoru. 

Od začátku roku jsme řešili několik pojistných událostí – rozbití oken hudebního oddělení, krádež 
parapetů, ukradenou školní aktovku či již zmíněné poničené okapy knihovny. 
      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 konci roku byla budova dětského oddělení u Rajky prodána společnosti Bonver, knihovna má 
s touto společností uzavřenou smlouvu o pronájmu na dobu dvou let – v tomto především spatřujeme 
nutnost začít se otázkou nových prostor pro knihovnu vážně se zabývat! 

Na problém prostor knihovny neustále upozorňujeme vedení Města Valašského Meziříčí a 
doufáme, že se nám jej podaří v nejbližší době vyřešit! 

I v roce 2006 jsme využili grantů Ministerstva kultury České republiky na zřízení on-line katalogu, 
akci Pasování prvňáčků a nákup zvukových knih. 
      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 roce 
2005 zapojili do grantového programu Zlínského kraje a v roce 2006 jsme získali 14 počítačů a 10 
tiskáren, které jsou nyní nainstalovány na všech pobočkách knihovny i v knihovnách v integrovaných 
obcích jako veřejné stanice Internetu.  
       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 pokračuje ve vydávání  mininovin 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 
 



  

 

  

  

 

 

2.2.2.2. 2. Umístění a působnost knihovny v2. Umístění a působnost knihovny v2. Umístění a působnost knihovny v2. Umístění a působnost knihovny v    regionu Valašské regionu Valašské regionu Valašské regionu Valašské MeziříčíMeziříčíMeziříčíMeziříčí, počet obyvatel, počet obyvatel, počet obyvatel, počet obyvatel    
       
Místní knihovny vMístní knihovny vMístní knihovny vMístní knihovny v    integrovaných obcíchintegrovaných obcíchintegrovaných obcíchintegrovaných obcích – Bynina, Hrachovec, Juřinka, Krhová, Lhota u Choryně, 
Podlesí, Poličná 
    
Knihovny v obcích, se kterými má středisková knihovna uzavřeny smlouvy o metodické pomociKnihovny v obcích, se kterými má středisková knihovna uzavřeny smlouvy o metodické pomociKnihovny v obcích, se kterými má středisková knihovna uzavřeny smlouvy o metodické pomociKnihovny 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 
 
Počet obyvatelPočet obyvatelPočet obyvatelPočet obyvatel    
    
Valašské Meziříčí 19.876 
 
Bynina      575 
Hrachovec      939 
Juřinka      458 
Krhová   1.890 
Lhota u Choryně      231 
Podlesí   1.900  
Poličná   1.690 
 
Celkem  27.559  
    
    

3. Knihovní fond   

 
K 31.12. 2006 bylo v  knihovně evidováno celkem 73 119 knihovních jednotek, z toho 41 969 

svazků (sv.) beletrie, 26 502 sv. naučné literatury a 4 648 ostatních dokumentů. 
 
 
Do přírůstkového seznamu bylo zaznamenáno 
2 447 k. j., z toho 2 164 knih a 283 ostatních 

dokumentů. Odebíralo se 179 titulů periodik v celkovém 
počtu. 

 
 
 

 
Na nákup KF měla knihovna zřizovatelem 

přidělenou částku – 335.000,- Kč. Skutečnost byla 
336.430,- Kč. Ze svého rozpočtu přidělila na nákup 
periodik částku 153.069,- Kč, na nákup CD 22.983,- 
Kč, zvukových knih 10.440,- Kč a CD-ROMů 1.198,- 
Kč. 
Celková částka na knihovní fond tak činila 524.120,- 
Kč.  

V doplňování KF se nutně prosazuje snaha o optimální využití finančních prostředků určených na V doplňování KF se nutně prosazuje snaha o optimální využití finančních prostředků určených na V doplňování KF se nutně prosazuje snaha o optimální využití finančních prostředků určených na V doplňování KF se nutně prosazuje snaha o optimální využití finančních prostředků určených na 
nákup přírůstků. Vzhnákup přírůstků. Vzhnákup přírůstků. Vzhnákup přírůstků. Vzhledem kledem kledem kledem k    tomu, že každým rokem stoupá počet  vydávaných titulů knih, časopisů, tomu, že každým rokem stoupá počet  vydávaných titulů knih, časopisů, tomu, že každým rokem stoupá počet  vydávaných titulů knih, časopisů, 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 hudebních i elektronických médií a jiných informačních zdrojů a jejich cena se neustále zvyšuje,  ale hudebních i elektronických médií a jiných informačních zdrojů a jejich cena se neustále zvyšuje,  ale 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 rfinanční částka určená na nákup tuto skutečnost nereflektuje a již několik rfinanční částka určená na nákup tuto skutečnost nereflektuje a již několik rfinanční částka určená na nákup tuto skutečnost nereflektuje a již několik roků víceméně klesá, je oků víceméně klesá, je oků víceméně klesá, je oků víceméně klesá, je 
třeba věnovat zvýšenou pozornost kvalitnímu výběru. Také nás to nutí ktřeba věnovat zvýšenou pozornost kvalitnímu výběru. Také nás to nutí ktřeba věnovat zvýšenou pozornost kvalitnímu výběru. Také nás to nutí ktřeba věnovat zvýšenou pozornost kvalitnímu výběru. Také nás to nutí k    tomu, abychom na úkor tomu, abychom na úkor tomu, abychom na úkor tomu, abychom na úkor 
zajištění pestrosti přírůstků neustále omezovali počet nakupovaných kusů jednotlivých titulů, což se zajištění pestrosti přírůstků neustále omezovali počet nakupovaných kusů jednotlivých titulů, což se zajištění pestrosti přírůstků neustále omezovali počet nakupovaných kusů jednotlivých titulů, což se zajištění pestrosti přírůstků neustále omezovali počet nakupovaných kusů jednotlivých titulů, což se 
bohužel často nesetkává sbohužel často nesetkává sbohužel často nesetkává sbohužel často nesetkává s    pochopením napochopením napochopením napochopením našich čtenářů.šich čtenářů.šich čtenářů.šich čtenářů.    

 
 

Přírůstek knihovního fondu za rok 2006
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Výpůjčky vVýpůjčky vVýpůjčky vVýpůjčky v    roce 2006:roce 2006:roce 2006:roce 2006:    
 

výpůjčky celkemvýpůjčky celkemvýpůjčky celkemvýpůjčky celkem čtenářičtenářičtenářičtenáři z toho mládežz toho mládežz toho mládežz toho mládež návštěvnícinávštěvnícinávštěvnícinávštěvníci akceakceakceakce
MěKMěKMěKMěK 267043 3530 788 60912 316
IOIOIOIO 25044 421 163 4083 4
SKSKSKSK 18772 469 195 5114 23
CelkemCelkemCelkemCelkem 310859310859310859310859 4420442044204420 1146114611461146 70109701097010970109 343343343343         
 

porovnání sporovnání sporovnání sporovnání s    rokem 2005:rokem 2005:rokem 2005:rokem 2005:    
 

výpůjčky celkemvýpůjčky celkemvýpůjčky celkemvýpůjčky celkem čtenářičtenářičtenářičtenáři z toho mládežz toho mládežz toho mládežz toho mládež návštěvnícinávštěvnícinávštěvnícinávštěvníci akceakceakceakce
MěKMěKMěKMěK 275266 4154 929 75567 294
IOIOIOIO 26497 426 158 4313 3
SKSKSKSK 24086 516 202 5915 17
CelkemCelkemCelkemCelkem 325849325849325849325849 5096509650965096 1289128912891289 85795857958579585795 314314314314   
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Počet výpůjček i návštěvnost oproti loňskému roku poklesla, věříme, že to je díky revizi knihovního 
fondu a díky přechodu na nový knihovní systém KP-SQL – kdy byla knihovna z těchto provozních 
důvodů uzavřena pro veřejnost po dobu tří týdnů. 
 

Celkový stav knihovního fondu k 31. 12. 2005 a 31. 12. 2006:Celkový stav knihovního fondu k 31. 12. 2005 a 31. 12. 2006:Celkový stav knihovního fondu k 31. 12. 2005 a 31. 12. 2006:Celkový stav knihovního fondu k 31. 12. 2005 a 31. 12. 2006:    
    

NaučnáNaučnáNaučnáNaučná BeletrieBeletrieBeletrieBeletrie Ostatní dokumentyOstatní dokumentyOstatní dokumentyOstatní dokumenty CelkemCelkemCelkemCelkem

Měk 2005Měk 2005Měk 2005Měk 2005 20255 24881 4365 49501
Měk 2006Měk 2006Měk 2006Měk 2006 21022 25905 4648 51575
IO 2005IO 2005IO 2005IO 2005 5413 15758 0 21171
IO 2006IO 2006IO 2006IO 2006 5480 16064 0 21544
SK 2005SK 2005SK 2005SK 2005 10966 26773 0 37739
SK 2006SK 2006SK 2006SK 2006 10604 26494 0 37098         
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Nákup Nákup Nákup Nákup ---- knihy, časopisy, CD, zvukové knihy  knihy, časopisy, CD, zvukové knihy  knihy, časopisy, CD, zvukové knihy  knihy, časopisy, CD, zvukové knihy –––– MěK + IO v Kč: MěK + IO v Kč: MěK + IO v Kč: MěK + IO v Kč:    
    
    

    
 

 
____________________________________________________________________________ 
    
    
Finanční prostředky na nákup knih a časopisů vFinanční prostředky na nákup knih a časopisů vFinanční prostředky na nákup knih a časopisů vFinanční prostředky na nákup knih a časopisů v    roce 2006 v Kč: roce 2006 v Kč: roce 2006 v Kč: roce 2006 v Kč:     
 
KnihovnaKnihovnaKnihovnaKnihovna nákup knihnákup knihnákup knihnákup knih nákup časopisůnákup časopisůnákup časopisůnákup časopisů celkemcelkemcelkemcelkem
MěK 283 579 Kč 118 432 Kč 402 011 Kč
IO 52 851 Kč 34 637 Kč 87 488 Kč
CelkemCelkemCelkemCelkem 336 430 Kč336 430 Kč336 430 Kč336 430 Kč 153 069 Kč153 069 Kč153 069 Kč153 069 Kč 489 499 Kč489 499 Kč489 499 Kč489 499 Kč
Branky 6 781 Kč 0 Kč 6 781 Kč
Jarcová 9 975 Kč 1 317 Kč 11 292 Kč
Kunovice 8 985 Kč 4 869 Kč 18 073 Kč
Lešná 19 947 Kč 5 627 Kč 25 574 Kč
Loučka 2 912 Kč 0 Kč 2 912 Kč
Podolí 977 Kč 0 Kč 28 486 Kč
Police 2 995 Kč 948 Kč 3 943 Kč
Velká Lhota 5 026 Kč 3 164 Kč 8 190 Kč
Zašová + Veselá 28 572 Kč 5 273 Kč 12 133 Kč
SK celkemSK celkemSK celkemSK celkem 86 170 Kč86 170 Kč86 170 Kč86 170 Kč 21 198 Kč21 198 Kč21 198 Kč21 198 Kč 107 368 Kč107 368 Kč107 368 Kč107 368 Kč

MěK,IO,SK celkemMěK,IO,SK celkemMěK,IO,SK celkemMěK,IO,SK celkem 422 600 Kč422 600 Kč422 600 Kč422 600 Kč 174 267 Kč174 267 Kč174 267 Kč174 267 Kč 596 867 Kč596 867 Kč596 867 Kč596 867 Kč   
    
    
 
 

KnihyKnihyKnihyKnihy 336 430 Kč
ČasopisyČasopisyČasopisyČasopisy 153 069 Kč
CDCDCDCD 22 983 Kč
Zvukové knihyZvukové knihyZvukové knihyZvukové knihy 10 440 Kč
CD-ROMCD-ROMCD-ROMCD-ROM 1 198 Kč
CelkemCelkemCelkemCelkem 524 120 Kč



  

 

  

  

 

 
Počet nakoupených svazků vPočet nakoupených svazků vPočet nakoupených svazků vPočet nakoupených svazků v    roce 2006 roce 2006 roce 2006 roce 2006 –––– porovnání s porovnání s porovnání s porovnání s    počtem svazků nakoupených vpočtem svazků nakoupených vpočtem svazků nakoupených vpočtem svazků nakoupených v    roce 2005:roce 2005:roce 2005:roce 2005:    
KnihovnaKnihovnaKnihovnaKnihovna počet svaz.2005počet svaz.2005počet svaz.2005počet svaz.2005 počet svaz.2006počet svaz.2006počet svaz.2006počet svaz.2006 počet časopisů 2006počet časopisů 2006počet časopisů 2006počet časopisů 2006

MěK 1780 2074 130
IO (7 MK) 340 373 49
CelkemCelkemCelkemCelkem 2120212021202120 2447244724472447 179179179179

Branky 34 55 0
Jarcová 57 71 2
Kunovice 54 46 6
Lešná, Perná, Jasenice 117 120 8
Loučka 77 23 0
Podolí 6 6 0
Police 19 18 2
Velká Lhota 34 40 4
Zašová,Veselá 136 147 7
Celkem SKCelkem SKCelkem SKCelkem SK 534534534534 526526526526 29292929
Celkem Měk, IO, SKCelkem Měk, IO, SKCelkem Měk, IO, SKCelkem Měk, IO, SK 2654265426542654 2973297329732973 208208208208   
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Složení celkového přírůstku KF vSložení celkového přírůstku KF vSložení celkového přírůstku KF vSložení celkového přírůstku KF v    roce 2006:roce 2006:roce 2006:roce 2006:    
KnihovnaKnihovnaKnihovnaKnihovna NNNN BBBB MNMNMNMN MBMBMBMB ostatníostatníostatníostatní celkemcelkemcelkemcelkem
MěKMěKMěKMěK 606606606606 703703703703 161161161161 321321321321 283283283283 2074207420742074
Bynina 5 23 3 13 44
Hrachovec 6 30 2 15 53
Juřinka 3 18 4 11 36
Krhová 8 59 3 6 76
Lhota u Choryně 2 16 3 8 29
Podlesí 6 21 3 23 53
Poličná 12 32 7 31 82
Celkem IO (7 MK)Celkem IO (7 MK)Celkem IO (7 MK)Celkem IO (7 MK) 42424242 199199199199 25252525 107107107107 373373373373
CelkemCelkemCelkemCelkem 648648648648 902902902902 186186186186 428428428428 113113113113 2447244724472447
Branky 12 31 3 9 55
Jarcová 8 40 3 20 71
Kunovice 4 31 2 9 46
Lešná (+ 2 MK) 15 61 11 33 120
Loučka 0 17 0 6 23
Podolí 0 4 0 2 6
Police 2 8 0 8 18
Velká Lhota 3 27 4 6 40
Zašová + Veselá 23 84 14 26 147
Celkem SKCelkem SKCelkem SKCelkem SK 67676767 303303303303 37373737 119119119119 526526526526
Celkem Měk, IO, SKCelkem Měk, IO, SKCelkem Měk, IO, SKCelkem Měk, IO, SK 715715715715 1205120512051205 223223223223 547547547547 113113113113 2973297329732973
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4.4.4.4. 4. 4. 4. 4. Činnost knihovnyČinnost knihovnyČinnost knihovnyČinnost 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.   
 

4.1.4.1.4.1.4.1. Oddělení pro dospělé Oddělení pro dospělé Oddělení pro dospělé 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 260 žádostí o výpůjčku a 217 jich bylo uspokojeno. Z obdržených 37 požadavků jsme byli 
schopni všech 37 vyřídit kladně. 

V roce 2006 byla další část knihovního fondu beletrie převezena do skladu v Kasárnách. 
Pracovníci oddělení pro dospělé také zajišťují donáškovou službu.  
       Byly nainstalovány nové počítače s tiskárnou jako stanice veřejného Internetu díky projektu 
Zlínského kraje podpořenému Evropskou unií.     

 
 

4.2.4.2.4.2.4.2. Hudební oddělení Hudební oddělení Hudební oddělení 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. 

V roce 2006 jsme obdrželi grant Ministerstva kultury ČR na nákup zvukových knih v hodnotě 
10.140,- Kč.     
 

4.3.4.3.4.3.4.3. Studovna a čítárnaStudovna a čítárnaStudovna a čítárnaStudovna 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 60 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 rozšířila či zlepšila svoje služby tím, že byly vyměněny všechny zastaralé veřejné 
stanice Internetu za nové díky projektu Zlínského kraje podpořenému Evropskou unií. 
      Do péče tohoto pracoviště spadá regionální fond. 
 

4.4.4.4.4.4.4.4. Oddělení pro děti a mládežOddělení pro děti a mládežOddělení pro děti a mládežOddělení 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 2006 se dětské oddělení připojilo k celostátní akci Noc s Andersenem. 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. Akce byla podpořena Ministerstvem kultury ČR. Slavnostní pasování proběhlo v sále 
Kulturního zařízení ve Valašském Meziříčí a zúčastnilo se ho na 220 prvňáčků. Akce na podzim 
pokračovala Klíčováním žáků druhých tříd. 
      Byl nainstalován nový počítač s tiskárnou jako stanice veřejného Internetu díky projektu Zlínského 
kraje podpořenému Evropskou unií.     
 
 

4.5.4.5.4.5.4.5. Oddělení pro děti a dospělé Oddělení pro děti a dospělé Oddělení pro děti a dospělé Oddělení pro děti a dospělé –––– Zd. Fibicha (Domeček) Zd. Fibicha (Domeček) Zd. Fibicha (Domeček) 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.  
Byl nainstalován nový počítač s tiskárnou jako stanice veřejného Internetu díky projektu Zlínského 
kraje podpořenému Evropskou unií.     
 
 

4.6.4.6.4.6.4.6. Středisková knihovnaStředisková knihovnaStředisková knihovnaStředisková 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 156.000,- Kč. 
      Od května 2005 má knihovna v Juřince veřejný Internet (grant MI ČR). 
      Na podzim loňského roku byla zahájena automatizace v MK Poličná (grant MK ČR) v současné 
době je již uložena polovina knihovního fondu. 



  

 

  

  

 

      V roce 2006 proběhla revize knihovního fondu v MK Hrachovec a Poličná – zrevidováno celkem 
8 016 knih. I v roce 2006 probíhaly pravidelné výměny cirkulačních fondů v místních knihovnách. 
      Do všech knihoven byly instalovány nové počítače s tiskárnami jako stanice veřejného Internetu 
díky projektu Zlínského kraje podpořenému Evropskou unií.     
 
Kulturní akce střediskové knihovny:Kulturní akce střediskové knihovny:Kulturní akce střediskové knihovny:Kulturní akce střediskové knihovny:    
MK PodlesíMK PodlesíMK PodlesíMK Podlesí     -   účast v soutěži „O poklad strýca Juráša“ 

- akce pro děti „Putování za pokladem křivského vodníka“ ve spolupráci s ZŠ Podlesí a 
MŠ Podlesí 

- ve spolupráci se ZŠ Podlesí – beseda s PhDr. Ladislavem Baletkou – „Podlesí ve  
fotografiích“ 

MK PoličnáMK PoličnáMK PoličnáMK Poličná –    účast v soutěži „O poklad strýca Juráša“  
 

5.5.5.5. AutomatizaceAutomatizaceAutomatizaceAutomatizace    
 

5.1.5.1.5.1.5.1.  Knihovnický program  Knihovnický program  Knihovnický program  Knihovnický program     

     V roce 2006 knihovna přešla na nový knihovnický software KP-SQL -  v hlavní budově na 
Masarykově ulici a v pobočkách na ul. B. Němcové a Zd. Fibicha. Přechod na tento nový program byl 
realizován v květnu 2006. Díky tomuto programu je veškerý knihovní fond poboček a hlavní budovy 
uložen v jedné databázi a čtenáři tak mohou využívat on-line katalog pro přístup do svých čtenářských 
kont či prohlížet katalog knih. 
     Díky grantu MK ČR se začalo v roce 2005 s automatizací Místní knihovny v Poličné, v současné 
době je již uložena polovina knihovního fondu. 
     Na hlavní budově a na pobočkách (Zd. Fibicha a B. Němcové) byla v souladu s knihovním 
zákonem provedena řádná revize knihovního fondu. Bylo zrevidováno 49.501 knihovních jednotek, 
z tohoto počtu chybělo 2.882 knihovních jednotek. 
     Proběhly také řádné revize v  MK Hrachovec a Poličná – zrevidováno celkem 8 016 knih. 
     Byla ukončena retrokonverze knihovního fondu v MK Police, pokračuje retrokonverze v MK Zašová 
a byla zahájena retrokonverze v MK Lešná – grant Ministerstva kultury ČR. 
 
 

5.2.5.2.5.2.5.2.  Výpočetní technika Výpočetní technika Výpočetní technika Výpočetní technika    

     Díky projektu Zlínského kraje podpořeného Evropskou unií získala knihovna hardware v hodnotě 
622.000,- Kč. Celkem 14 PC a 10 tiskáren bylo nainstalováno do všech poboček a místních knihoven 
jako veřejné stanice Internetu.  
     V rámci tohoto projektu byla také v místních knihovnách navýšena rychlost připojení nejméně na 
512MBit/s.  
      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. 
     MK Velká Lhota má na Internet připojeny díky OÚ Velká Lhota 2 PC. 
     Nové počítače na připojení k Internetu získaly prostřednictvím projektu Zlínského kraje také 
knihovny v Kunovicích, Policích a v Zašové. 
 
 

5.3.5.3.5.3.5.3.  Webové stránky Webové stránky Webové stránky Webové stránky    

     Knihovna připravuje novou podobu svých webových stránek – www.mekvalmez.cz. Ta by měla být 
dokončena během roku 2007. 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. 



  

 

  

  

 

     Prostřednictvím našich stránek mohou čtenáři a uživatelé knihovny vstupovat do on-line katalogu 
knihovního fondu a do svých čtenářských kont – prodlužovat knihy, rezervovat… 
 
 
 

6.6.6.6. 6. 6. 6. 6. Kulturně vzdělávací aktivityKulturně vzdělávací aktivityKulturně vzdělávací aktivityKulturně 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 2006 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. 
 
 

6.1.6.1.6.1.6.1.  Kaleidoskop akcí v Kaleidoskop akcí v Kaleidoskop akcí v Kaleidoskop akcí v    roce 200roce 200roce 200roce 2006666    

    
 

LEDEN LEDEN LEDEN LEDEN     
 
• Knihovníci na radnici aneb Zprávy včasné co se děje vKnihovníci na radnici aneb Zprávy včasné co se děje vKnihovníci na radnici aneb Zprávy včasné co se děje vKnihovníci na radnici aneb Zprávy včasné co se děje v    KrásněKrásněKrásněKrásně    
 
     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 – Mirek Kabela - Vidím město veliké 
Beseda – Ludmila Dvořáková – Artróza  
Beseda – Martin Stiller – Norsko  
Soutěž ExLibris 
    
ÚNORÚNORÚNORÚNOR    
    
Výstava fotografií – Knihovna 100x jinak   
Beseda – Ludmila Dvořáková – Redukce váhy 
Beseda – Klub zdraví – Doplňky stravy 
Beseda - O Besedě 
Beseda – Jan Trůneček – Světozor I 
 
 
 
 
 
 



  

 

  

  

 

BŘEZEN BŘEZEN BŘEZEN BŘEZEN     
    
• Městská knihovna a klub důchodcůMěstská knihovna a klub důchodcůMěstská knihovna a klub důchodcůMěstská 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. 

       
Výstava – Petr Bazala – Čínské imprese 
Beseda – Jaroslav Jindra – Papua  
Beseda – Milan Gelnar – Astrologie  
Beseda – Diakonie VM - Trénink paměti  
Klub zdraví – Aloe Vera  
Beseda - Machala – Současná literatura 
Beseda - ODS – Petr Nečas 
Týden Internetu 
Beseda - KDU-ČSL - Šojdrová, Mikušek 
    
 
 
DUBEN DUBEN DUBEN DUBEN     
 
• Jak se nocovalo vJak se nocovalo vJak se nocovalo vJak se nocovalo v    knihovněknihovněknihovněknihovně    
 
     Již čtvrtou Noc s Hansem Christianem Andersenem prožilo letos na přelomu března a dubna v 
dětském oddělení městské knihovny na 30 dětí z našeho města a okolních obcí. Setkání pořádané u 
příležitosti 201. výročí narození proslulého dánského pohádkáře se ale neslo ve znamení jiného 
slavného autora – českého spisovatele Václava Čtvrtka. 
Přestrojeny za jeho pohádkové hrdiny se děti nejprve ujaly role nápovědy v obdobě televizního 
Milionáře. Čtveřice „dospělaček“ v ní odpovídala na otázky, které otestovaly jejich znalost příběhů 
loupežníka Rumcajse.  
Vládci jičínského lesa Řáholce byla věnována také pohádka, kterou dětem zahráli žáci Základní školy 
Šafaříkova. Okolo Rumcajse, Manky a jejich synka Cipíska se točila i další část programu, ve které jim 
děti pomohly přelstít namyšleného a zlého starostu Humpála.  
Potom ještě s Křemílkem a Vochomůrkou zasadily semínko a pomohly jim vylíhnout datly, u víly Amálky 
se přiučily kouzlům a s Makovou panenkou se vypravily na veliký bál. Když skončil poslední tanec, 
nastal čas zachumlat se do spacáku a nechat si zdát ty nejhezčí pohádkové sny. Když si pro ně rodiče 
ráno přišli, některým se vůbec nechtělo domů… 

Mgr. Josef Beneš 
www.muvalmez.cz 

 
 
Výstava – Marek Mikl – Koláže  
Beseda – manželé Špillarovi – Austrálie  
Beseda – Krutílci – Irské a skotské písně 
Klub zdraví 
Beseda – Jan Bitto – Kosovo trochu jinak 
Beseda – Irena Fuchsová – Když má žena … 
 
    
KVKVKVKVĚTEN ĚTEN ĚTEN ĚTEN     
    
 
Výstava – Martin Fišnar – fotografie   
Beseda – Libor Knězek – Z hor mne nikdo nevyláká 



  

 

  

  

 

Beseda - ČSOP – Antonín Bajaja - O vlcích 
Exkurze – ZŠ Vyhlídka 
Exkurze – ZŠ Vyhlídka 
Beseda – Jiří Mana – Audit ČR 
Klub zdraví 
Astrologické odpoledne v knihovně 
Rohlík za Valašskou madonu 
Beseda – ČSOP – Trvale udržitelný rozvoj 
 
 
    
ČERVEN ČERVEN ČERVEN ČERVEN     
    
• Vydařené JorkiVydařené JorkiVydařené JorkiVydařené Jorki----PartyPartyPartyParty----ShowShowShowShow    
    
     V červnu připravily pracovnice městské knihovny pro páníčky a jejich chlupaté mazlíčky - jorkšírské 
teriéry 2. setkání na trávníku u Krásenské  radnice. Velký zájem o tuto akci překvapil. Přišlo na 20 
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. 

 
    
• První rok ve škole První rok ve škole První rok ve škole První rok ve škole ---- první krok do knihovny první krok do knihovny první krok do knihovny první krok do knihovny    
    
     Pozvání na slavnostní pasování na Rytíře řádu čtenářského přijalo 220 prvňáčků z Valašského 
Meziříčí a blízkého okolí. Všichni přítomní před králem Knihoslavem a královnou Abecedou slíbili, že 
budou mít rádi knížky a budou je opatrovat jako nejvzácnější poklady. Každý si uvědomil, že opravdu 
vykonal velký kus práce, když se naučil číst a psát. Všichni byli pasováni na rytíře a obdrželi listinu, 
která to osvědčuje. Tato listina opravňuje každého k bezplatné registraci na dětském oddělení. 
Po pasování přišlo na řadu divadelní představení příběhu Daisy Mrázkové “Můj medvěd Flóra”. 
Představení dětem ukázalo, že si příběhy z knih mohou sami rozvíjet, obměňovat, mohou si s nimi 
krásně hrát. Cílem bylo podpořit zájem o četbu, přivést děti do knihovny a vytvořit u nich návyk 
pravidelných návštěv a soustavného čtení. Pro děti tak bude  připraven speciální režim na další školní 
rok, který bude děti stimulovat k pravidelným návštěvám v knihovně a  nabízet jim vytipovanou literaturu 
atraktivním způsobem. V říjnů 2006 proběhlo Klíčování druháků a knihovna, tak získala spoustu nových 
malých čtenářů. 
 
Výstava – Andrea Baslová – Kapesní  kalendáře 
Jorki párty show 
Beseda – Jan Kučera – Lázně Nimnice 
    
ČERVENECČERVENECČERVENECČERVENEC    
 
Výstava fotografií – Krajkový obal na knihu 
Zájezd s knihovnou do Českého Švýcarska 
 
 
SRPENSRPENSRPENSRPEN    
 
Výstava  – ČSOP – Naši živočichové 
 
ZÁŘÍ ZÁŘÍ ZÁŘÍ ZÁŘÍ     
    
• Dny Evropského kulturního  dědictví vDny Evropského kulturního  dědictví vDny Evropského kulturního  dědictví vDny Evropského kulturního  dědictví v    knihovně  9. knihovně  9. knihovně  9. knihovně  9. ---- 18. září  18. září  18. září  18. září 2006200620062006    
 



  

 

  

  

 

     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 – Josef Knápek – Portrét a akt 
Klub zdraví 
Exkurze Gymnázium VM 
Exkurze Gymnázium VM 
Beseda – Jan Krba – Křest knihy „O kovářích“ 
 
 
ŘÍJEN ŘÍJEN ŘÍJEN ŘÍJEN     
    
• Týden knihoven  Týden knihoven  Týden knihoven  Týden knihoven  2222. . . . ----    7777. října 200. října 200. října 200. října 2006666    
    
     Knihovna v tomto týdnu vyhlásila čtenářskou amnestii (prominutí poplatků za upomínky). Dále 
registrovala nové čtenáře zdarma. Pro zájemce jsme nabídli půl hodiny Internetu  zdarma. 
 
 
Výstava – Diakonie Vsetín – Jekhetane  
Exkurze ISŠ 
Beseda – Jiří Mana – Moravské sklárny 
Exkurze ISŠ VM 
Exkurze ISŠ 
Beseda – Diakonie – Trénování paměti 
Exkurze ISŠ VM 
Exkurze ISŠ VM 
 
    
LISTOPADLISTOPADLISTOPADLISTOPAD    
 
Výstava – Martin Fišnar – Ladakh  
Beseda – Štěpán Hurta – Valašské pohádky 
Klub zdraví 
Beseda - Adra – 11. výročí 
Beseda – Jiří Mana – ČR a její vývoj 
Beseda – Jan Trůneček – Světozor  
 
 
 
PROSINEC PROSINEC PROSINEC PROSINEC     
    
• Mikuláš v knihovněMikuláš v knihovněMikuláš v knihovněMikuláš v knihovně    
 
     V středu 6. prosince 2006 a celý tento týden čekalo na každého návštěvníka naší knihovny 
překvapení. Nebyly vybírány poplatky z prodlení za upomínané knihy, Internet byl pro všechny zdarma a 
navíc právě na Mikulášskou středu se mohl každý nový návštěvník knihovny zaregistrovat zdarma. 
Akce knihovně přinesla 36 nových čtenářů z toho 16 do 15-ti let. 
 
 
• Adoptuj  panenku a zachráníš dítěAdoptuj  panenku a zachráníš dítěAdoptuj  panenku a zachráníš dítěAdoptuj  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 2006 své nové rodiče 22 panenek.     
    
Výstava – Jan Trůneček, Petr Axmann – Jdou opravdu do nebe? 
Sál KZ VM – Koncert pro dobrovolníky 
Odpoledne s astrologií v knihovně 
Beseda – Mirek Kabela – Valašské Meziříčí očima bývalého Meziříčana 
Vánoční koncert s Tymiánem 
Vyhodnocení lit. soutěže M. Kabely 
Klub zdraví 
Beseda – ČSOP – Ludvík Kunz 
 
Celková statistika:Celková statistika:Celková statistika:Celková statistika:    
    
• Výstavy: 12 
• Akce pro veřejnost: 64 
• Exkurze: 9 -  oddělení pro dospělé uspořádalo 9 exkurzí s knihovnickými lekcemi pro 8. a 9. třídy 

základních škol a 1. ročníky středních škol. V rámci akce Adoptuj panenku, zachráníš dítě byly na 
exkurzi kolektivně třídy ze ZŠ Poličná.    

• Akce pro mládež: 231  akcí, exkurzí, 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: 4 - pro žáky ZŠ a MŠ 

7.7.7.7. SSSSpoluprácepoluprácepoluprácepolupráce    
 

Spolupráce knihovny s různými organizacemi a institucemi ve Valašském Meziříčí a okolí probíhá 
v několika směrech. 

 
Spolupráce sSpolupráce sSpolupráce sSpolupráce s    obecními úřadyobecními úřadyobecními úřadyobecními úřady    
     V roce 2006 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 2006 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 sSpolupráce sSpolupráce sSpolupráce s    Městským úřadem ve ValašMěstským úřadem ve ValašMěstským úřadem ve ValašMěstským úřadem ve Valašském Meziříčíském Meziříčíském Meziříčíském 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 Spolupráce se školami Spolupráce se školami 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 sSpolupráce sSpolupráce sSpolupráce s    ostatními organizacemiostatními organizacemiostatními organizacemiostatními 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.        
 

8.8.8.8. Ediční činnostEdiční činnostEdiční činnostEdiční činnost, Public relations, Public relations, Public relations, 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.  
     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. 
 
 

9.9.9.9. Zaměstnanci, vzdělávání a odbornéZaměstnanci, vzdělávání a odbornéZaměstnanci, vzdělávání a odbornéZaměstnanci, vzdělávání a odborné    aktivityaktivityaktivityaktivity        
 

Ve sledovaném roce pracovalo v knihovně 16 fyzických osob,  přepočtený stav pak činil 14,5 
pracovníků. 
      Všichni pracovníci knihovny měli možnost v roce 2005 se účastnit seminářů a školení, které 
pořádaly instituce a knihovny v ČR: 
Seminář pro práci s dětmi a mládeží v profesionálních knihovnách Zlínského kraje, KKFB Zlín – 1 
pracovník 
Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje, KKFB Zlín – 1 pracovník 
Seminář knihovníků okresu Vsetín, MVK Vsetín – 2 pracovníci 
Inforum 2006, Praha – 1 pracovník 
Soutěž recitátorů sólistů a kolektivů 2006, Domeček VM – 2 pracovníci 
Práce v knihovnách se staršími dětmi- KDK SKIP – Vyškov – 2 pracovníci 
Knihovnický kurz se specializací na  práci s dětskými čtenáři ve veřejných knihovnách - Kritické 
myšlení, MZK Brno – 2 pracovníci 
Knihovnický kurz se specializací na  práci s dětskými čtenáři ve veřejných knihovnách - vývojová 
psychologie – 2 pracovníci 
Soutěž Paragraf 11/55, VM – 1 pracovník 
Knihovnická dílna, Praha – 2. pracovníci 
Informační vzdělávání ve 21. století, OA VM – 2 pracovníci 
Projekty do SROP, Ostrava – 2 pracovníci 
Náměty pro práci s mladými čtenáři - KKD Vyškov – KDK SKIP – 2 pracovníci 
Knihovnický kurz se specializací na  práci s dětskými čtenáři ve veřejných knihovnách - tvůrčí práce 
s textem, MZK Brno – 1 pracovník 
Knihovnický kurz se specializací na  práci s dětskými čtenáři ve veřejných knihovnách - Česká a 
světová literatura pro děti a mládež, MZK Brno – 1 pracovník 
Fantasy literatura pro mládež, KMO Ostrava – 1 pracovník 
Práce s médii, vánoční výtvarná dílna, Opava – KDK SKIP – 1 pracovník 
Svět knihy Brno - Rosteme s knihou – 1 pracovník 
Slavnostní otevření MVK Vsetín – 2 pracovníci 
Slavnostní otevření Knihovny v Karlových Varech – 1 pracovník 
Knihovny současnosti 2006, Seč – 1 pracovník 
Seminář paměťových institucí Zlínského kraje, Valašské Meziříčí – 1 pracovník 
Seminář Komunitní plánováni, Valašské Meziříčí – 1 pracovník 
Školení MARC21, Zlín – 1 pracovník 
Seminář pro hudební knihovny, KJM Brno – 1 pracovník 
 



  

 

  

  

 

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. 
 
 

10.10.10.10. Úspěšné projekty, granty, dary, doÚspěšné projekty, granty, dary, doÚspěšné projekty, granty, dary, doÚspěšné projekty, granty, dary, dotacetacetacetace    
 
1)1)1)1)    
Poskytovatel:Poskytovatel:Poskytovatel:Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR – viz příloha 1 
VISK 3  - Projekt  „ Zpřístupnění katalogů a čtenářských kont čtenářům Městské knihovny Valašské 
Meziříčí“         
Účel dotace:Účel dotace:Účel dotace:Účel dotace: na PC sestavu 
Výše dotace:Výše dotace:Výše dotace:Výše dotace: 28.000,- Kč 
Celkové náklady projektu:Celkové náklady projektu:Celkové náklady projektu:Celkové náklady projektu: 43.028,- Kč  
Čerpání:Čerpání:Čerpání:Čerpání: v plné výši – spoluúčast 15.028,- Kč  
Bez sankcí a pokut. 
Zhodnocení realizovaného projektu: Zhodnocení realizovaného projektu: Zhodnocení realizovaného projektu: Zhodnocení realizovaného projektu:     
Knihovna získala v roce 2006 zdarma - jako testující knihovna v plném provozu - knihovnický program 
KP-SQL, který umožňuje zpřístupnění informací o knihovním fondu naší knihovny na webu a také 
umožňuje on-line přístup do čtenářských karet. Díky dotaci jsme zakoupili nový počítač – veřejný OPAC 
-, díky kterému mohou uživatelé využívat náš webový katalog také v knihovně. Mohou také navštěvovat 
webové katalogy knihoven okresu Vsetín i knihoven v celé ČR. Nový počítač jsme byli nuceni zakoupit, 
jelikož ten stávající nevyhovoval parametrům pro program KP-SQL.         
 
    
    
2)2)2)2)    
Poskytovatel:Poskytovatel:Poskytovatel:Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR – viz příloha 2 
Knihovna 21. století - Projekt  „ První rok ve škole – první krok do knihovny“         
Účel dotace:Účel dotace:Účel dotace:Účel dotace: dle požadavku – divadelní představení, záložky, diplomy 
Výše dotace:Výše dotace:Výše dotace:Výše dotace: 9000,- Kč 
Celkové náklady projektu:Celkové náklady projektu:Celkové náklady projektu:Celkové náklady projektu: 21.878,- Kč  
Čerpání:Čerpání:Čerpání:Čerpání: v plné výši – spoluúčast 12.878,- Kč  
Bez sankcí a pokut. 
Zhodnocení realizovaného projektu: Zhodnocení realizovaného projektu: Zhodnocení realizovaného projektu: Zhodnocení realizovaného projektu:     
Pozvání na slavnostní pasování na Rytíře řádu čtenářského přijalo 220 prvňáčků z Valašského 
Meziříčí a blízkého okolí. Všichni přítomní před králem Knihoslavem a královnou Abecedou slíbili, že 
budou mít rádi knížky a budou je opatrovat jako nejvzácnější poklady. Každý si uvědomil, že opravdu 
vykonal velký kus práce, když se naučil číst a psát. Všichni byli pasováni na rytíře a obdrželi listinu, 
která to osvědčuje. Tato listina opravňuje každého k bezplatné registraci na dětském oddělení. 
Po pasování přišlo na řadu divadelní představení příběhu Daisy Mrázkové “Můj medvěd Flóra”. 
Představení dětem ukázalo, že si příběhy z knih mohou sami rozvíjet, obměňovat, mohou si s nimi 
krásně hrát. Cílem bylo podpořit zájem o četbu, přivést děti do knihovny a vytvořit u nich návyk 
pravidelných návštěv a soustavného čtení. Pro děti tak bude  připraven speciální režim na další školní 
rok, který bude děti stimulovat k pravidelným návštěvám v knihovně a  nabízet jim vytipovanou 
literaturu atraktivním způsobem. V říjnů 2006 proběhlo Klíčování druháků a knihovna, tak získala 
spoustu nových malých čtenářů. Díky dotaci z MK ČR byla hrazena dvě divadelní představení 
společnosti Kejklíř a především nákup pasovacích listin. 
 
 
3)             3)             3)             3)                 
PoskytoPoskytoPoskytoPoskytovatel:vatel:vatel:vatel: Ministerstvo kultury ČR – viz příloha 3 
Knihovna 21. století - Projekt  „ Knihy pro nevidomé čtenáře“         
Účel dotace:Účel dotace:Účel dotace:Účel dotace: nákup zvukových knih 



  

 

  

  

 

Výše dotace:Výše dotace:Výše dotace:Výše dotace: 5000,- Kč 
Celkové náklady projektu:Celkové náklady projektu:Celkové náklady projektu:Celkové náklady projektu: 10.140,- Kč  
Čerpání:Čerpání:Čerpání:Čerpání: v plné výši – spoluúčast 5.140,- Kč  
Bez sankcí a pokut. 
Zhodnocení realizovaného projektu: Zhodnocení realizovaného projektu: Zhodnocení realizovaného projektu: Zhodnocení realizovaného projektu:     
Díky tomuto grantu mohla knihovna podstatně rozšířit nabídku zvukových knih pro nevidomé a 
slabozraké občany Valašského Meziříčí a blízkého okolí. Knihovna nakoupila zvukové knihy v hodnotě 
10.140,- Kč – celkem 38 titulů zvukových knih, díky čemuž rozšířila svou nabídku ze 105 titulů na 143. 
Seznam titulů je součástí kopií účetních dokladů, přiložených k tomuto vyúčtování. 
 
4)4)4)4)    
Poskytovatel:Poskytovatel:Poskytovatel:Poskytovatel: podpora ze SROP EU – viz příloha 4 
Žadatel:Žadatel:Žadatel:Žadatel: Zlínský kraj 
PaPaPaPartner:rtner:rtner:rtner: Městská knihovna Valašské Meziříčí, p.o. 
ProjektProjektProjektProjekt  „ Projekt rozšíření Internetu do knihoven ve Zlínském kraji“         
Účel dotace:Účel dotace:Účel dotace:Účel dotace: nákup hardware 
Výše dotace:Výše dotace:Výše dotace:Výše dotace: 553.204,- Kč – poskytnuta na účet Zlínského kraje a z něho hrazena 
Celkové náklady projekCelkové náklady projekCelkové náklady projekCelkové náklady projektu:tu:tu:tu: 622.152,- Kč  
Čerpání:Čerpání:Čerpání:Čerpání: v plné výši – spoluúčast 68.948,- Kč  
Bez sankcí a pokut. 
Zhodnocení realizovaného projektu: Zhodnocení realizovaného projektu: Zhodnocení realizovaného projektu: Zhodnocení realizovaného projektu:     
Z grantu bylo zakoupeno 14 PC a 10 tiskáren. Instalovány byly do všech poboček knihovny včetně 
poboček v integrovaných obcích. Hardware slouží jako místo veřejného přístupu na Internet. Součástí 
příprav bylo navýšení rychlosti Internetu ve všech knihovnách v integrovaných obcích. 
                                                                                                                            
5)5)5)5) Sponzorský dar od CS CABOT na zatemnění oken čítárny 30.000,- Kč 
 
6)6)6)6) Činnost Střediska regionálních služeb z MVK Vsetín   141.750,- Kč 
 
7)7)7)7)    
VVVV    roce 200roce 200roce 200roce 2006666 nám dále významně pomohli (sponzorství akcí knihovny v nám dále významně pomohli (sponzorství akcí knihovny v nám dále významně pomohli (sponzorství akcí knihovny v nám dále významně pomohli (sponzorství akcí knihovny v    podobě drobných věcných podobě drobných věcných podobě drobných věcných podobě drobných věcných 
darů):darů):darů):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.  

11.11.11.11. HospodařeníHospodařeníHospodařeníHospodaření    
 Městské knihovně byl pro rok 2006 schválen příspěvek na provoz ve výši 5 692 tis. Kč. 
V příspěvku byla zahrnuta částka 335 tis. Kč na nákup knih.     

Výsledek hospodaření:  + 6 020,91 Kč. 
 

11.1.11.1.11.1.11.1. Rozbory hospodařeníRozbory hospodařeníRozbory hospodařeníRozbory hospodaření    

    
Komentář kKomentář kKomentář kKomentář k    výsledku hospodařenívýsledku hospodařenívýsledku hospodařenívýsledku hospodaření  
Náklady 
V roce 2006 došlo k navýšení mezd ze zákona, s tím souvisí i navýšení nákladů na sociální pojištění. 
Ostatní náklady byly oproti loňskému roku navýšeny o nájemné za pobočku v SVČ Domeček a na ul. 
B. Němcové. Dále byly navýšeny o spoluúčast na získaných grantech z Ministerstva kultury ČR. Dále 
došlo k navýšení cen za energie - především u plynu (celý leden -20 až -30°C, díky tomu nám byly 
účtovány větší zálohy). 
Příjmy 
Podstatně se snížily příjmy za půjčování CD – oproti 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 fondyPeněžní fondyPeněžní fondyPeněžní fondy  
Městská knihovna vytváří fondy – fond odměn, FKSP, rezervní fond, investiční. V roce 2006 byl posílen 
rezervní fond o příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku  4 461,19 Kč, FKSP o 2% ze mzdových 
nákladů o 53 380,00 Kč a investiční fond o částku 169 667,00 Kč – odpisy. Z investičního fondu bylo 
čerpáno 92 160,00 Kč. Čerpáno bylo dále z fondu FKSP a to: částka 14 630,00 Kč na stravování a 25 
666,00 Kč na ozdravné, rehabilitační a rekreační pobyty zaměstnanců případně jejich rodinných 
příslušníků. Fond odměn bez pohybu. 
    
Doplňková činnostDoplňková činnostDoplňková činnostDoplňková činnost    
K 31.12.2006 organizace nevykonávala žádnou doplňkovou činnost. 
    
Stav pohledávek a závazkůStav pohledávek a závazkůStav pohledávek a závazkůStav pohledávek a závazků    
K 31.12.2006 byla organizace bez pohledávek a závazků.  
    
    
InventarizaceInventarizaceInventarizaceInventarizace    
Organizace nemá žádné inventarizační rozdíly.  
V listopadu 2006 proběhla řádná inventarizace majetku ve všech provozech Městské knihovny 
Valašské Meziříčí. 
 
RRRRozdělení výsledku hospodařeníozdělení výsledku hospodařeníozdělení výsledku hospodařeníozdělení výsledku hospodaření     
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. v platném znění navrhujeme částku zlepšeného výsledku 
hospodaření za rok 2006 převést do rezervního fondu organizace. 
 
OstatníOstatníOstatníOstatní    
V roce 2006 nebyla zjištěna žádná rozpočtová nekázeň. 
V oblasti hospodaření se svěřenými prostředky nebyl spáchán v roce 2006 žádný trestný čin. 
 
 

11.2.11.2.11.2.11.2. KontrolyKontrolyKontrolyKontroly    

 
1)1)1)1)    
Finanční úřad ve VsetíněFinanční úřad ve VsetíněFinanční úřad ve VsetíněFinanční úřad ve Vsetíně    
Kontrolovaná oblast:Kontrolovaná oblast:Kontrolovaná oblast:Kontrolovaná oblast: kontrola skutečností rozhodných pro stanovení povinností odvodu za porušení 
rozpočtové kázně podle § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění zákona č. 48/2004 Sb. 
Předmět kontroly:Předmět kontroly:Předmět kontroly:Předmět kontroly: oprávněnost  a účelovost použití neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 
2004 poskytnuté Ministerstvem kultury dle Rozhodnutí č.j. 470a/2004-OUK 
Kontrolované období:Kontrolované období:Kontrolované období:Kontrolované období: 2004 
Kontrola byla provedena dne 15.6.2006 
Výsledek: Kontrola neshledala žádné závady při použití a čerpání dotace. 
    
2)2)2)2)    
ÚtvÚtvÚtvÚtvar interního auditu a kontroly Města Valašské Meziříčíar interního auditu a kontroly Města Valašské Meziříčíar interního auditu a kontroly Města Valašské Meziříčíar interního auditu a kontroly Města Valašské Meziříčí    
Kontrolovaná oblast: Kontrolovaná oblast: Kontrolovaná oblast: Kontrolovaná oblast: hospodaření příspěvkové organizace, hodnocení řídící, organizační a kontrolní 
činnosti        
Předmět kontroly: Předmět kontroly: Předmět kontroly: Předmět kontroly: rozvaha 2005, výkaz zisku a ztrát 2005, faktury, příjmové a výdajové doklady, 
dokumenty související s řídící činností 
Kontrolované období:Kontrolované období:Kontrolované období:Kontrolované období: kontrola plnění opatření z finanční kontroly  2/2003, analýza hospodaření za rok 
2005 
Kontrola byla provedena od 10.7. – 31.7.2006 
Výsledek: Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné  nedostatky. Přesto útvar interního auditu 
doporučil přijmout následující opatření: 
1. Věnovat zvýšenou pozornost formální kontrole daňových dokladů (sídlo PO) 
 
    
    



  

 

  

  

 

3)3)3)3)    
Masarykova veřejná knihovna Vsetín Masarykova veřejná knihovna Vsetín Masarykova veřejná knihovna Vsetín Masarykova veřejná knihovna Vsetín –––– pověřená knihovna Ministerstvem kultury ČR pověřená knihovna Ministerstvem kultury ČR pověřená knihovna Ministerstvem kultury ČR pověřená knihovna Ministerstvem kultury ČR    
Kontrolovaná oblast:Kontrolovaná oblast:Kontrolovaná oblast:Kontrolovaná oblast:    kontrola věcného plnění projektu v rámci programu VISK        
Předmět kontroly: Předmět kontroly: Předmět kontroly: Předmět kontroly: projekt „Automatizace knihovnických činností v Místní knihovně Poličná“ 
Kontrolované období:Kontrolované období:Kontrolované období:Kontrolované období: 2005 
Kontrola byla provedena dne 21.11.2006 
Výsledek: Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
    
4)4)4)4)    
Masarykova veřejná knihovna Vsetín Masarykova veřejná knihovna Vsetín Masarykova veřejná knihovna Vsetín Masarykova veřejná knihovna Vsetín –––– pověřená knihovna Ministerstvem kultury ČR pověřená knihovna Ministerstvem kultury ČR pověřená knihovna Ministerstvem kultury ČR pověřená knihovna Ministerstvem kultury ČR    
Kontrolovaná oblast: Kontrolovaná oblast: Kontrolovaná oblast: Kontrolovaná oblast: kontrola věcného plnění projektu v rámci programu VISK        
Předmět kontroly: Předmět kontroly: Předmět kontroly: Předmět kontroly: projekt „Spolupráce Městské knihovny s knihovnami okresu Vsetín v rámci 
zpracování, katalogizace a sdílení záznamů“ 
Kontrolované období:Kontrolované období:Kontrolované období:Kontrolované období: 2005 
Kontrola byla provedena dne 21.11.2006 
Výsledek: Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
 
 

12.12.12.12. Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.    
 
V roce 2006 nebyla od Městské knihovny vyžádána žádná informace v ústní či písemné formě. 
 
 
Ve Valašském Meziříčí, dne 22. března 2007 
 
 
 
 
Zpracovala: 
Mgr. Zdeňka Slimáčková, ředitelka knihovny 
 

 


