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Základní údaje 
 
Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín,  

příspěvková organizace 
 Dolní náměstí 1356 
 755 01 Vsetín 
 
IČO: 00851817 
 
ČÚ: 275 82 82 02/0300 
 
ředitelka: Ing. Daniela Divínová 
 
tel.:  575 755 141  
 
e-mail: mvk@mvk.cz 
 
web: www.mvk.cz 
 
zřizovatel: Město Vsetín 
 
Počet oddělení a knihoven: 
 
 Pověřená knihovna 
 

 Dolní náměstí 1356 
 centrální půjčovna 
 studovna a čítárna 
 regionální oddělení 
 komunitní klub a hudební oddělení 
 informační centrum 
 dětská knihovna 
 zvuková knihovna  

 Luh 
 knihovna pro děti a dospělé 

 Rokytnice 
 knihovna pro děti a dospělé 
 
 
 

 Knihovny okresu     
 knihovny s profesionálním knihovníkem     13 
 knihovny s neprofesionálním knihovníkem     47 
 pobočky       14  

  
 Celkový počet knihoven       74 

    
Masarykova veřejná knihovna je evidována na MK ČR pod evidenčním číslem knihovny 
1795/2002.  
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1. Umístění a působnost knihoven okresu Vsetín 
 

1.1. Pověřená knihovna 
 

Základním posláním Masarykovy veřejné knihovny Vsetín je poskytování informačních  
a knihovnických služeb občanům i návštěvníkům města Vsetín a zajištění stejné úrovně 
v poskytování těchto služeb i v rámci celého okresu. 
 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je 
Město Vsetín. Činnost knihovny je financována z rozpočtu města a prostřednictvím dotace 
ze Zlínského kraje. Tato dotace slouží k podpoře fungování systému knihoven v okrese 
Vsetín. Speciální pozornost je věnována malým obecním knihovnám. 
 
MVK Vsetín má v hlavní budově na Dolním náměstí umístěno šest oddělení, kde se 
provádí výpůjční činnost (centrální půjčovna, komunitní klub a hudební oddělení, zvuková 
knihovna, studovna a čítárna, regionální oddělení, dětská knihovna) a dále oddělení 
katalogizace a středisko regionálních knihovnických služeb. Na sídlištích jsou v současné 
době dvě pobočky knihovny. Součástí knihovny je Turistické informační centrum. 
 

1.2. Knihovny okresu Vsetín v roce 2022 
V okrese Vsetín se celkem nachází 74 knihoven, včetně Masarykovy veřejné knihovny 
Vsetín. Z tohoto počtu jsou 3 městské knihovny s více pracovníky, 1 profesionální 
knihovna se 2 pracovníky a 9 profesionálních knihoven s jedním pracovníkem (dále jen 
„profi knihovny“) a 47 obecních neprofesionálních knihoven (dále jen „neprofi knihovny“). 
V okrese je také 14 poboček knihoven. 
 
 

1.3. Přehled knihoven 
 

Pověřená a současně středisková knihovna 
 
 Vsetín  

 pobočky  
 Luh, Rokytnice 

 
 knihovny s neprofi knihovníkem 

 Hošťálková, Huslenky, Janová, Kateřinice, Leskovec, Lhota u Vsetína, Liptál, 
Lužná, Pozděchov, Prlov, Ratiboř, Seninka, Ústí, Valašská Polanka, Zděchov 

 
 
Střediskové knihovny a jimi spravované knihovny 
 
   
 Horní Lideč  
 

 knihovny s neprofi knihovníkem  
 Francova Lhota, Lačnov, Lidečko, Střelná, Študlov, Valašská Senice 
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 Jablůnka  
 

 knihovny s neprofi knihovníkem 
 Bystřička, Malá Bystřice, Mikulůvka, Oznice,  Pržno, Růžďka  

 
 Rožnov pod Radhoštěm  
 

 pobočky 
 Hážovice, Horní Paseky 
 

 knihovny s neprofi knihovníkem 
 Vidče, Střítež nad Bečvou, Valašská Bystřice, Dolní Bečva, Hutisko-Solanec, 

Prostřední Bečva, Vigantice 
  

 Valašské Meziříčí  
 

 pobočky 
 Juřinka, Lhota u Choryně, Podlesí 

 
 knihovny s neprofi knihovníkem 

 Branky, Choryně, Jarcová, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Loučka, Podolí, 
Police, Poličná, Velká Lhota 

 Lešná 
 pobočky 

 Jasenice, Perná 
 Zašová 

 pobočka 
 Veselá  

 
 
Knihovny samostatné s profi knihovníkem 
 
 Halenkov  
 Horní Bečva     
 Hovězí       
 Karolinka  
 Kelč 

 pobočky 
 Babice, Komárovice, Lhota u Kelče, Němetice 

 Nový Hrozenkov          
 Velké Karlovice      
 Zubří (2 knihovníci) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 6 

 
1.4. Počet obyvatel 

 

Typ knihovny 
Počet obyvatel 

2021 2022 

pověřená knihovna 26 089 26 419 

s profi knihovníkem 65 282 66 540 

s neprofi knihovníkem 52 360 53 140 

celkem 143 731 146 099 
 
 
 
Střediska (bez střediskových knihoven) 

Název střediska 
Počet obyvatel 

2021 2022 
Jablůnka 4 207 4 310 
Horní Lideč 5 734 5 665 
Rožnov pod Radhoštěm 11 706 12 182 
Valašské Meziříčí 15 008 15 270 
Vsetín 15 705 15 713 
celkem 52 360 53 140 
 
 
 
Knihovny s profi knihovníkem 

Obsluhovaná 
populace 

Název knihovny 
Počet obyvatel 

2021 2022 

1 001 - 3 000  

Horní Lideč 1 339 1 327 
Jablůnka 2 062 2 042 
Velké Karlovice 2 318 2 335 
Hovězí 2 384 2 410 
Halenkov 2 402 2 394 
Horní Bečva 2 447 2 451 
Karolinka 2 477 2 490 
Nový Hrozenkov 2 518 2 516 
Kelč 2 661 2 658 

5 001 - 10 000 Zubří 5 535 5 450 

10 001 - 20 000 
Rožnov pod 
Radhoštěm 16 650 16 910 

20 001 - 40 000 
Valašské Meziříčí 22 489 23 557 
Vsetín 26 089 26 419 

  celkem 91 371 92 959 
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2. Knihovní fond 
 

2.1. Nákup knihovního fondu v Kč k 31. 12. 2022 
 

 
 

           
   
 
 
 
 
 

2.2. Stav knihovního fondu k 31. 12. 2022 

 
 
 

 
 
 

Typ knihovny 
Nákup v Kč 

2021 2022 

pověřená knihovna 1 615 042 1 832 382 

s profi knihovníkem 2 837 809 2 732 959 

s neprofi knihovníkem 935 379 987 738 

celkem 5 388 230 5 553 079 

Typ knihovny 
Stav knihovního fondu k 31. 12. 

2021 2022 

pověřená knihovna 123 222 122 342 
s profi knihovníkem 232 861 230 252 
s neprofi knihovníkem 161 593 157 345 

celkem 517 676 509 939 
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2.3. Složení knihovního fondu k 31. 12. 2022 
 

Typ knihovny 
Krásná literatura Naučná literatura 

2021 2022 2021 2022 

pověřená knihovna 74 296 74 206 36 531 35 252 
s profi knihovníkem 155 765 154 131 67 692 66 435 
s neprofi knihovníkem 125 154 122 743 36 220 34 330 

celkem 355 215 351 080 140 443 136 017 
 
 

 
 
 
 

2.4. Přírůstek knihovního fondu k 31. 12. 2022 
 

 
 
                     
 

                                   
 
 
 
 

Typ knihovny 
Přírůstek k 31. 12. 

2021 2022 
pověřená knihovna 6 405 6 098  
s profi knihovníkem 10 548 10 364 
s neprofi knihovníkem 4 258 4 739 
celkem 21 211 21 201 
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2.5. Periodika k 31. 12. 2022 
 

Typ knihovny 
Počet exemplářů periodik 

2021 2022 
pověřená knihovna 257 250 
s profi knihovníkem 460 433 
s neprofi knihovníkem 148 144 
celkem 865 827 
 

                                          
 

 V MVK Vsetín průběžně probíhala aktualizace a vyřazování knihovního fondu 
z jednotlivých půjčoven a byly organizovány letní a zimní výprodeje opotřebovaných 
a vyřazených titulů z knihovního fondu MVK Vsetín. Za příznivého počasí byl využit 
přenosný stan, umístěný venku před knihovnou.  

 Pokračovala pravidelná spolupráce se Souborným katalogem České republiky  
a zasílání záznamů vytvořených v oddělení katalogizace prostřednictvím protokolu 
OAI-PMH, za rok 2022 bylo přijato 4426 záznamů. 

 V roce 2022 proběhly revize v knihovnách v Horní Bečvě, Karolince a v Kelči. 
V neprofesionálních knihovnách proběhly revize v těchto knihovnách: Lidečko, Valašská 
Senice, Malá Bystřice, Dolní Bečva, Hutisko – Solanec, Střítež nad Bečvou, Vigantice, 
Vidče, Branky, Krhová, Poličná, Huslenky, Seninka a Zděchov. 
 
 
 
3. Čtenáři a návštěvníci 
 

3.1. Registrovaní čtenáři k 31. 12. 2022 
 

Typ knihovny 
Čtenáři celkem do 15 let 

2021 2022 2021 2022 
pověřená knihovna 6 327 6 753 1 731 2 196 
s profi knihovníkem 10 141 10 669 3 220 3 797 
s neprofi knihovníkem 3 756 4 164 1 292 1 514 
celkem 20 224 21 586 6 243 7 507 
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3.2. Návštěvníci k 31. 12. 2022 
 

Typ knihovny 
Návštěvníci celkem Fyzické návštěvy 

Návštěvníci 
internetu 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

pověřená knihovna 189 065 235 727 88 800 127 646 519 1 314 

s profi knihovníkem 297 739 376 595 125 273 164 642 17 079 19 935 

s neprofi knihovníkem 50 335 72 455 27 698 40 638 785 1 186 

celkem 537 139 684 777 241 771 332 926 18 383 22 435 
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4. Knihovnické služby 
 
 

4.1. Výpůjční služby k 31. 12. 2022 
 

                                        
 
 

      
 
 
 
 

                          
                    
 

   
 

 Typ knihovny 
Výpůjčky celkem 

2021 2022 
pověřená knihovna 209 868 298 496 

s profi knihovníkem 445 318 505 845 

s neprofi knihovníkem 90 029 101 927 

celkem 745 215 906 268 

Typ knihovny 
Výpůjčky periodik 

2021 2022 
pověřená knihovna 21 559 39 505 
s profi knihovníkem 69 337 75 710 
s neprofi knihovníkem 12 980 12 821 
celkem 103 876 128 036 
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4.2. Ostatní služby 
 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín kromě klasických výpůjčních služeb poskytuje 
následující služby: 
 Zvuková knihovna – služby pro zrakově postižené. 
 Půjčování společenských her v centrální půjčovně, v dětských knihovnách  

a v K klubu. Za rok 2022 do fondu přibylo 103 nových her, uživatelům je tak k dispozici 
813 „titulů“ a 1041 „svazků“ společenských her.  

 Lekotéka – pomůcky sloužící k rozvíjení dovednosti zejména u dětí či uživatelů se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Doplněny byly pomůcky na muzikoterapii. 

 Dětská hudební CD a mluvené slovo – z velké části na dětském oddělení volně 
přístupné. 

 Půjčování e-knih  - díky spolupráci s portálem Palmknihy.cz (dříve eReading.cz). – 
stále větší zájem. 

 Půjčování elektronických čteček a tabletů. 
 Půjčování robotů – programovatelných robotických hraček, brýlí na VR. 
 Knihobudky – 2 umístěny ve vsetínské nemocnici a v letní sezóně na veřejném 

městském koupališti. 
 Nabídka školám – nabídkové katalogy byly rozeslány školám a rovněž jsou k dispozici 

na webových stránkách MVK Vsetín.  
 Pro uživatele knihovny je zajímavé i prezenční půjčování brýlí a absenční půjčování 

deštníků.  
 Tzv. „mobilní kancelář“, kde je možné dobít telefon, požít sešívačku, děrovačku, 

řezačku, nůžky… např. k úpravě vytištěných materiálů. 
 3D tiskárny – možnost vytisknutí 3D zakázky dle ceníku. 
 Samoobslužné venkovní vracecí zařízení 
 Samoobslužný výdejní box a 2 návratové venkovní boxy 
 V Turistickém informačním centru se nachází koutek pro maminky s dětmi včetně 

kuchyňky (Místo přátelské rodině) a je zde i možnost půjčit si turistické hole nebo 
jízdní kola včetně elektrokol 

 Kompletního zázemí s kuchyňkou pro ohřev jídla s možností uvařit teplé nápoje, 
včetně nádobí a spotřebičů, s přebalovacím pultem a krmící židličkou se nachází také 
na pobočkách Luh a Rokytnice a v K klubu v hlavní budově. 

 Nabídka vstupenkových portálů v TIC – TICKETMASTER, TICKET PORTAL, 
TICKETSTREAM – touto nabídkou je TIC Vsetín jedním z hlavních prodejců vstupenek 
v regionu. 

 SeniorPas - Turistické informační centrum je tzv. kontaktním místem pro výdej Senior 
pasů. Jsou určeny pro veřejnost ve věku 55+, jejich držitelé mohou čerpat z řady výhod 
a slev organizací a provozoven ve Zlínském kraji i v dalších krajích ČR. 

 Citace Pro - knihovna nabízí bezplatné přihlášení do citačního manažeru Citace Pro, 
který usnadňuje práci s bibliografickými citacemi. Je vhodný zejména pro studenty ke 
tvorbě seminárních, bakalářských nebo diplomových prací. Součástí služby je 
proškolení uživatelů/studentů pracovnicí studovny.  

 DNNT -  zpřístupněno tisíce knih, novin a časopisů. 
 Elektronické databáze – možnost pro uživatele využít bezplatného přístupu do 

elektronických databází: Anopress, Codexis, PressReader. 
 Databáze Osobnosti Valašska.cz – kvalitní informace o regionu. Databáze je 

přístupná ze samostatných webových stránek: https://www.osobnostivalasska.cz/.  
 

MěK Valašské Meziříčí -  Uživatelé mohou využít barevných xerografických služeb, 
dále je pro ně k dispozici skener, kroužková vazba či laminovací služba, čtečka e-knih, 
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tablety a deskové hry. Funguje služba s názvem Kniha z knihovny - čtenáři i ti 
neregistrovaní si mohou zakoupit knihu či knihy dle vlastního výběru přes portál 
www.knihazknihovny.cz  a následně si ji vyzvednout v čítárně knihovny. Velkou 
výhodou je nákup knih za velkoobchodní ceny a vždy s dopravou zdarma. Pro 
registrované čtenáře zprovoznili funguje službu Národní digitální knihovna - online 
databáze, která obsahuje tzv. Díla nedostupná na trhu (DNNT). 
 
MěK Rožnov pod Radhoštěm – možnost využít Díla nedostupná na trhu, od r. 2021 
jsou záznamy katalogu knihovny viditelné na portále Knihovny.cz, E-knihy zdarma 
registrovaným čtenářům, půjčování čteček E-knih, rodinná registrace, možnost 
objednávky volných dokumentů, stolní hry. Knihobudka na náměstí v centru města.  
 
Knihovna Zubří nabízí barevné kopírování a tisk do formátu A3, laminaci a kroužkovou 
vazbu. Půjčují se společenské hry. Funguje pravidelná donášková služba, půjčují E-
knihy, Roboty a brýle na VR. 
 
Halenkov – půjčují E-knihy a funguje rozvážková služba, Roboti a VR v knihovně. 
 
Nový Hrozenkov – k dispozici je kávovar a možnost půjčit si čtecí brýle. 
 
Velké Karlovice – donášková služba, možnost zapůjčení brýlí, deštníků, obalování 
učebnic, dětská herna pro děti v knihovně – hojně navštěvována. 
 
Bibliobox na vracení knih mají knihovny v Rožnově, ve Valašském Meziříčí, ve 
Vsetíně, v Halenkově, Kelči a v Liptále. V Zubří mají před knihovnou schránku na 
vrácené knihy. 
 
4.3. Akce v knihovnách 

 

Typ knihovny 2021 2022 
Z toho - 

kulturní akce 
Z toho - 

vzdělávací akce 

Z toho – akce 
nepořádané 
knihovnou 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

pověřená knihovna 564 1255 374 485 151 451 39 319 

s profi  
knihovníkem 

601 1096 245 396 306 667 50 184 

s neprofi 
knihovníkem 

169 529 135 315 15 110 19 104 

celkem 1334 2 880 754 1 196 472 1 228 108 607 

 

 



14 

 

   
 
 
5. Automatizace 
 

5.1. Knihovnický program 
 

V okrese Vsetín je používán knihovnický program KP WIN – SQL a jeho vyšší verze 
Verbis. Neprofi knihovny používají také tzv. editační OPAC. Program Verbis používá 18 
knihoven a 2 pobočky profi knihoven. Program KP WIN – SQL používá 13 knihoven. 
Editační OPAC má nainstalováno 38 neprofi knihoven. 3 knihovny zatím knihovnický 
program nemají. Jedná se o malé knihovny s neprofesionálním knihovníkem nebo  
o pobočky knihoven. 
 
Počet knihoven, které mají knihovnický program 
k 31. 12. 2022 
 
  knihovny pobočky celkem 
Počet knihoven - Verbis 18 2 20 
Počet knihoven - editační OPAC 28 10 38 
Počet knihoven - KP Win - SQL 13 0 13 
Knihovny celkem 59 12 71 
 
Počet knihoven celkem 74 
Počet knihoven s programem 71 
Počet knihoven bez knihovnického programu (vč. poboček) 3 
V programu nepůjčuje 5 knihoven – jedná se o pobočky. 
 
 

5.2. Elektronické služby 
 

Vlastní webové stránky mají všechny knihovny. 
Uživatelé mají dostupný www OPAC (na www stránkách také možnost rezervace, 
prolongace, kontrola účtu aj.) na stránkách všech profesionálních knihoven. 
Také na 46 webových stránkách neprofesionálních knihoven je možno hledat v katalogu. 
MVK Vsetín buduje Souborný elektronický katalog veřejných knihoven okresu Vsetín 
(záznamy knihovních dokumentů zpracovaných a uložených ve veřejných knihovnách 
okresu Vsetín), který je uživatelům dostupný na www stránkách Masarykovy veřejné 
knihovny Vsetín. Osvědčila i služba pro uživatele, jejímž prostřednictvím mohou ovlivnit 
skladbu knihovního fondu a napsat své požadavky na tituly, které jim v knihovním fondu 
MVK schází. 
 



15 

 

Svůj profil na facebooku mají všechny profesionální knihovny kromě knihovny v Hovězí. 
Z neprofesionálních knihoven tyto: Střítež nad Bečvou, Vidče,  Hutisko – Solanec, Lužná, 
Pozděchov, Bystřička, Valašská Polanka a Huslenky. 

 
 

6. Projekty a granty 
 

6.1. VISK 
 

 VISK 3 
 Roboti a virtuální realita - Zubří - 22 000 Kč, Halenkov - 43 000 Kč 
 Box na vracení knih - Kelč - 56 000 Kč, Liptál – 13 000 Kč 
 Dotace na modernizace, obnovu a doplnění PC a technického vybavení 

knihoven – Lhota u VS – 23 000 Kč, Hošťálková – 11 000 Kč,  
MěK VM – 180 000 Kč, Valašská Polanka – 15 000 Kč, Jablůnka – 27 000 Kč 

 Zahájení automatizace knihovny v Perné – 28 000 Kč 
 MVK Vsetín – Knihovna dostupná pro všechny – 42 000 Kč, Samoobslužná 

bezkontaktní knihovna – 1 255 000 Kč, Roboherny v dětských knihovnách – 
51 000 Kč 

 
6.2. Knihovna 21. století 

 
 Masarykova veřejná knihovna Vsetín 

 Lekotéka a aktivity pro uživatele se specif. potřebami - 10 000 Kč 
 Zvukové knihy pro uživatele se zrakovým postižením - 15 000 Kč 
 

 Městská knihovna Rožnov p. R. – Večerníčky na kamenech 2022 – 10 000 Kč 
 

6.3. Ostatní granty  
 

 MVK Vsetín 
MK ČR:    
 „Akademie seniorů a zrakově handicapovaných ve Vsetíně“                   22 000 Kč 

 „Dny seniorů a zdravotně handicapovaných ve Vsetíně“                        35 000 Kč 
 „Kreativní učení v Masarykově veřejné knihovně Vsetín – I.;  

Učíme se být kreativními lektory“               225 000 Kč                                                                                                
– Dotace ZK – neinvestiční příspěvek na Regionální funkce knihoven     3 058 000 Kč 
– MK ČR – Státní fond kultury ČR 

„Literární Vsetín“                80 000 Kč 
– Fond Zlínského kraje (Program na podporu kulturních aktivit) 
    „Literární Vsetín“                           28 300 Kč 
– Národní knihovna České republiky 

Nabídka interkulturních služeb  v MVK Vsetín             60 000 Kč 
 Úřad práce ČR – příspěvek na pracovní místo           105 000 Kč 
– Dary (finanční) –  

Sdružení VIA, z. ú.                             20 000 Kč 
 Austin Detonator a.s.                             

účelový dar na podporu akce pro děti „Noc her s Austinem“                       3 000 Kč 
Austin Detonator a.s                           5 000 Kč 
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 (účelově určený dar na pořízení knih či jiných forem odměny pro úspěšné účastníky    
dětské čtenářské soutěže „O nejlepší čtenářskou třídu“ ve vsetínských ZŠ 

 Kayaku Safety Systems Europe a.s.                         30 000 Kč 
(účelově neurčený dar na akce a aktivity pro veřejnost v roce 2022) 

     
 

7. Informace z knihoven okresu Vsetín 

MVK Vsetín – knihovna se od začátku válečného konfliktu na Ukrajině zapojila do pomoci 
a podpory lidí, kteří prchali před válkou z této země. Spojila se s místními organizacemi 
a městem Vsetín, nabídla své zázemí, technickou i lidskou podporu. Stala se partnerem 
koordinované pomoci na našem území, poskytla auto i s řidiči pro dovoz uprchlíků, 
zorganizovala veřejnou sbírku šatstva, potravin, drogerie a léků. Poskytla také prostor 
místnímu Červenému kříži pro sběr zdravotnického materiálu. Knihovna je také místem, 
kde jsou pořádány kurzy češtiny pro cizince. V knihovně vyučují kurzy organizace Centrum 
pro integraci cizinců Zlín a Diakonie Vsetín. V období březen – červen pořádala 2 kurzy 
týdně i MVK Vsetín. V MVK Vsetín v současné době probíhá 9 kurzů češtiny týdně. 
Rozšířen byl i knihovní fond pro ukrajinskou komunitu a vytištěny informační letáky 
v ukrajinštině. Byly rozšířeny roboherny na dětských knihovnách včetně dovybavení 
virtuální realitou. Byly pořízeny tablety a mobilní telefony využívané v kurzech pro seniory 
i k zapůjčení domů. Byly pořízeny elektronické čtečky knih s reproduktory a indukční 
smyčky v CP v rámci projektu Knihovna dostupná pro všechny. Rozšířena lekotéka o řadu 
pomůcek využívaných při muzikoterapii. V rámci projektu Samoobslužná knihovna bylo 
instalováno venkovní zařízení pro vracení knih, samoobslužný výdejní box a pořízen 
návratový venkovní box. Podařilo se zdigitalizovat regionální tituly: Občanské noviny 
a podnikové noviny Zbrojovák – teď již dostupné zájemcům v on-line formě. Podařilo se 
zapojení knihovny do portálu Knihovny.cz. Nově je umožněno půjčovat si i tituly ze 
studovny, dříve dostupné jen v knihovně, a to ve zkrácené výpůjční době. Do TIC byla 
pořízena nová kola a nově elektrokola včetně ochranných pomůcek – helmy atd., která si 
mohou zájemci zapůjčit. Byl pořízen nový rozkládací venkovní stan, který knihovna využije 
při venkovních akcích. V knihovně v Luhu byla instalována klimatizace. MVK Vsetín 
má nové webové stránky. 
Knihovna Jablůnka – během letních prázdnin se podařilo z části skladových prostor 
vybudovat potřebné sociální zázemí pro návštěvníky. Stavební práce trvaly přibližně měsíc 
a byly vybudovány prostorné záchody s umyvadly, jeden z nich je bezbariérový. Uživatelé 
a hosté knihovny toto velmi uvítali. Byla pořízena velkoplošná obrazovka Samsung a tablet 
Lenovo, které slouží především při školních a veřejných besedách. V říjnu knihovna 
převzala ocenění „ Knihovna Zlínského kraje roku 2022“. 
Knihovna Pržno - kompletně byla dokončena rekonstrukce přilehlého sálu, který bude 
sloužit jako místnost pro besedy a jiné akce knihovny i obecního úřadu. Součástí je i 
vybavená kuchyňka a posezení v zahradě.  
Knihovna Růžďka – od 1.10.2022 nastoupila nová paní knihovnice. 
Knihovna Kelč – nově – Box na vracení knih umístěný před knihovnou. 
Knihovna Zubří – do knihovny zakoupeni ozoboti a brýle na virtuální realitu – využíváno 
při akci Ozoboti a jiní boti. 
Knihovna Horní Lideč – nákup hraček – většinou didaktických a robotický vysavač. 
MěK Rožnov pod Radhoštěm – Budova knihovny na Bezručově ulici prochází generální 
rekonstrukcí a je realizována přístavba, z toho důvodu došlo k uzavření a k jejímu 
přestěhování do náhradních prostor ve Společenském domě v městském parku. Budovu 
Společenského domu knihovna sdílí spolu s multifunkčním sálem SVČ. Zde působí od 
poloviny dubna 2022. 
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 Čtenářům jsou k dispozici obě původní oddělení  - půjčovna (sloučeno dětské a 
dospělé oddělení) a čítárna.  

 Studovna (včetně jejích fondů - studijní a regionální dokumenty) je od 8/22 
nepřístupná z důvodů požadavků pronajímatele. Nedostupné veškeré fondy 
umístěné ve skladištích (není dostupný fond knižní Čítárny a studovny, cizojazyčné 
literatury a regionální literatury) a to ani na vyžádání. 

 V čítárně jsou k dispozici pouze poslední čísla periodik k prezenčnímu studiu, starší 
čísla musela být z výše uvedených důvodů umístěna v půjčovně. 

 Kulturní a vzdělávací akce probíhají v Čítárně a na pódiu v Půjčovně 
 Čtenářům jsou k dispozici 2 PC stanice s přístupem k internetu, 3 tablety, 1 OPAC 

stanice 
 Veškeré prostory Společenského domu jsou pokryty signálem Wi-Fi, možnost 

bezdrátového tisku 

 Hutisko–Solanec – knihovna má nové webové stránky. 
Střítež nad Bečvou – od října došlo k navýšení výpůjční doby ze 3 na 5 hodin. 
V knihovně došlo k výměně oken a byly pořízeny nové žaluzie, opravena malba a vyčištěn 
koberec. 
Vidče – 2 nové regály na knihovní fond, hrabadlo na leporela, nová varná konvice, pro 
knihovnici nový PC a monitor, čtečka čárových kódů a police na administrativní tiskoviny. 
Vigantice – odešla dlouholetá knihovnice a nastoupila nová knihovnice. V obci byly 
umístěny dvě knihobudky. 
Valašská Bystřice – byla vybavena dětská hernička – bazének s míčky, skluzavka a 6 
malých plastových židliček. Byl pořízen zesilovač signálu pro wifi a nová čtečka čárových 
kódů. 
MěK Valašské Meziříčí – nově zapojeni do portálu Knihovny.cz., rychlá reakce na potřeby 
komunity uprchlíků - pomoc s výukou, orientací ve Valašském Meziříčí, adaptací. 
Spolupráce se všemi organizacemi, účast na jednáních krizového štábu. V knihovně nově 
D-klub - pro seniory v digitálním věku (práce na PC, internet, práce s chytrými 
zařízeními), na vzdělávání seniorů spolupracují s organizací Moudrá sovička. V r. 2022 
řešili udržitelnost (třídění odpadu v knihovně, zelená knihovna, zahrádka v atriu, přístup 
pro všechny, bezbariérovost). Pavla Holmanová a Irena Kročilová, pracovnice dětského 
oddělení knihovny, byly oceněny za vynikající práci v knihovně, rozvoj dětského čtenářství 
a práci s dětským čtenářem v soutěži pořádané MVK Vsetín - O nejlepší 
knihovnici/knihovníka okresu Vsetín za rok 2021. 
Choryně – knihovna byla uzavřena z technických důvodů od 28.1 – 31. 5. 2022. Je zde od 
1. 6. 2022 nový knihovník.  
Branky – prodloužena výpůjční doba o 1 hodinu (v předchozím zimním období byla 
zkrácena).  
Knihovna Lešná – pobočka Perná  - chystá se na zahájení automatizace díky dotačnímu 
programu VISK 3. 
Kateřinice – probíhají práce na výstavbě nové knihovny. 
Liptál – příprava na rekonstrukci knihovny, projekt je hotov, ale realizace zatím odložena 
z finančních důvodů, pořízen vracecí box. 
Lužná – od dubna do konce prázdnin – zástup za MD. 
Ratiboř – o knihovnu se starají nově dvě knihovnice, zakoupena velkoplošná televize, 
notebook. 
Zděchov – knihovna kvůli rekonstrukci uzavřena od 18. 3. 2022. Otevřeno v nově 
zrekonstruovaných prostorách 11. 11. 2022. 
Seninka – knihovna do červenece uzavřena z důvodu úmrtí, nová knihovnice od září. 
Hošťálková – nový notebook 
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Val. Polanka – pořízena LED obrazovka na zeď 
Lhota u Vsetína – pořízen nový PC, dataprojektor, plátno a webkamera na on-line akce 
 
 
8.  Z komentářů knihoven okresu – výběr akcí, besed 
 

8.1. Masarykova veřejná knihovna Vsetín - pověřená knihovna 
 
KULTURNÍ A KOMUNITNÍ 
Pravidelně se opakující akce během roku: 
 Dětský klub Paleček – cca1x měsíčně v dětské knihovně: Určeno pro rodiče s dětmi na 

rodičovské, probíhá v rámci projektu S knížkou do života.  
 Pravidelné setkání Zvukové knihovny – beseda cca 1x měsíčně 
 Vycházky pro seniory s Janem Hajzlerem a výletování (cca 1x týdně) 
 Lovci perel – soutěž pro děti 
 Noc her – cca 4x za rok – hraní deskových her 
 Prázdninová tvoření v dětských knihovnách – během školních prázdnin 
 Soutěže O poklad strýca Juráša, Nejlepší čtenářská třída 
 Březen měsíc čtenářů: Týden čtení ve vsetínských organizacích (nemocnice, Diakonie, 

Charita…), čtení s žáky a studenty v knihovně, ocenění nejvěrnějších čtenářů… 
 Výprodeje vyřazených knih – cca 4x za rok 
 Čteme s radostí – programy pro klienty s mentálním postižením – cca 1x měsíčně 
 
Jednorázové akce: 
 Noc s Andersenem 
 Registrace pro pedagogy zdarma – březen – Ke Dni učitelů 
 Udržitelné Valašské Vánoce, Velikonoce 
 Ahoj léto s Bolkem Vjaclovským 
 Pročtené léto 
 Rande s knížkou naslepo – pro dětské i dospělé čtenáře v půjčovnách během prázdnin 
 Besedy literární a čtení s autory (některé s hudebními doprovody): Milan Kundera 

v překladu, Vlasta Antošová, Kamila Hladká, Nofreeusername, Jaroslav Kovanda, 
Tomáš Etzler, Marek Baroš, Jaroslav Rudiš, Jan Štifter, Tomáš Šebek, Marian Jelínek, 
Lenka Chalupová 

 Besedy s tématy: zdraví, architektura, příroda, historie, politika, cestování atd. (Skvosty 
moderní architektury, Pod hvězdnou oblohou, Waffen SS teror a fanatismus, Cesta do 
Santiaga, Tajemní evangelíci 18. stol., Kamčatka na kole, Řeka Bečva – ráj i peklo 
biodiverzity, Covid nebyl první, Tajemní (nejen) Mayové, Permakultura, S ženskou za 
kniplem, Rusko a Ukrajina – Geneze současného konfliktu, Čtení textů na střeše, Dežo 
a koncert Karpatrio, Ukrajina – pomoc v první linii, Noc literatury – čtení současné 
evropské literatury, Ve stínu pípy – o zaniklých vsetínských hostincích, Fyzioterapie pro 
všechny, Válka na Ukrajině, Sto studentských (r)evolucí: vysokoškoláci během 
sametové revoluce a po ní, Vzpomínka na Josefa Sousedíka) 

 Čtení pro děti se Sašou a Lídou Rašilovovými  
 30 let vsetínské Zvukové knihovny:  

o Den pro SONS, knihovnu a pro vás (srpen) 
o Běh pro Světlušku (říjen) 
o Sbírkové dny pro Světlušku (říjen) 
o Slavíme 30 let zvukové knihovn (listopad) 

 Do školy a do knihovny – registrace pro prvňáčky v září zdarma 
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 Den seniorů s Janem Vlasákem 
 Živá knihovna – 3 živé knihy – téma: Ukrajina 
 Actionbound: Po stopách staříčků, Velikonoční, Seekorka 
 Květinový bazar 
 Letní příměstský tábor 
 
VZDĚLÁVACÍ 
Pravidelně se opakující během roku 
 Setkání CoderDojo klubu – cca 1x týdně 
 Roboherna – cca 1x měsíčně - Programovatelné a robotické hračky – pro veřejnost 
 Jazykové kurzy pro seniory – cca 1x týdně (angličtina, němčina) – 3 kurzy týdně 
 Virtuální univerzita 3. věku: kurzy: Architekti italského baroka, Arménie blízká i 

vzdálená 
 Workshop Baritone Guitar Dreams 
 Má kniha života 
 Steampunk, steampunkové šperky 
 Chytrý život s micro:bitem 
 Lekce a besedy pro MŠ, ZŠ, SŠ 
 
Jednorázové akce: 
 Workshop v 3D tisku 
 Cestovatelský vědomostní kvíz s Liborem Burešem – 4x ročně 
 Workshop pro veřejnost Mediální gramotnost 
 Kurz Malováním k poznání pro seniory 
 Akademický rok pro seniory:  

o modul Ve zdravém těle zdravý duch 
o Valašsko, můj kraj 

 Jak na tablet a chytrý telefon (5x) 
 Seznamte se s virtuální realitou 
 
AKCE VE SPOLUPRÁCI S ORGANIZACEMI: Fair Trade snídaně, Den Země, Valašské 
záření, Den bez aut, Den pro růžovou stužku, Výročí MŠ Kopeček, Burza práce – pro SŠ 
atd.  
VÝSTAVY: Milan Kundera v překladu, Věřte-nevěřte, Z nemocničních kronik, Nečtu! 
Poslouchám, Výstava o klimatu a možnostech transformace energetiky, Po stopách 
staříčků, Válka na Ukrajině, Historické panenky ve fotografiích. 
Některé akce jsou realizovány z projektů a grantů: Literární Vsetín (SFK), Akademický rok 
pro seniory ve Vsetíně (MK ČR), Dny seniorů ve Vsetíně (MK ČR), K21 (MK ČR), Digitální 
Odysea - Vzdělávání seniorů v oblasti digitálních dovedností (SDRUK, Moudrá Sovička, 
Nadace Vodafone, Elpida), Vsetínský senior (Město Vsetín, MPSV), Meet and Code, 
podpora Kayaku Safety Systems, Austin Detonator 
 
Ediční činnost  
 
Tištěné dokumenty: 

- Výroční zpráva za rok 2021 – ( ISBN 978-80-87991-16-9)  
 Elektronické dokumenty: 

- Nabídka školám 2021/2022 
- Výroční zpráva za rok 2021 
- Magazín MVK Vsetín (také v tištěné podobě – každý měsíc) 
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8.2. Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm  
 

 Kulturní a vzdělávací akce  
Proběhlo  pasování prvňáčků na čtenáře knihovny - bylo pasováno cca 157 žáků 
rožnovských škol  

 pasování proběhlo také v 6 obecních knihovnách SK Rožnov  
 Listování - Jak se Vám líbím teď?, Třešně v rumu (Michaela Janečková) 
 O poklad strýca Juráša - slavnostní online vyhlášení výsledků městského a 

okresního  kola literární soutěže pro žáky ZŠ - práce byly publikovány v online a 
také fyzickém  almanachu oceněných prací 

 VU3 – 2 semestry distančně (Architekti italského baroka, Arménie blízká i vzdálená) 
 Loutkové divadlo Ro-Lo pro nejmenší -  7 představení  
 Výstavy na chodbách a podkroví knihovny (Barbora Cabáková - Abstraktní 

malby) 
 Besedy /přednášky / workshopy 
 Operace Glucinium - Richard Sobotka (beseda) 
 Jak nastavit bezpečný digitální svět - Soňa Petruželová (přednáška) 
 Mák pro krásu a užitek -Marcela Šimečková (workshop) 
 Lechtat pumpu pod paží - ZUŠ (literárně dramatické pásmo) 
 Ladinova jizba - pořad ke 100mu výročí narození L. Nezdařila 
  Digitální stopa a osobní reputace  - Soňa Petruželová (přednáška) 
 Moje máma z Terezína - Frank Firštenský (beseda) 
 Kamčatka (Až na konec světa) - Jan Husák (přednáška) 
 Rodová břemena ve vztazích - Marek Sčotka (přednáška) 
 Ferdinand Wimmer - Richard SObotka (beseda) 
 Férová snídaně - pod hlavičkou města Rožnov (knihovna participuje) 
 Konverzační koutek pro občany Ukrajiny - (odpoledne pro mládež a dospělé) 
 Titanic - Dana Šimková (přednáška) 
 4 letní prázdninové procházky pamětí města - Bučiska, náměstí, Tylovice, Uhliska 
 4 letní čítárny - Vodní, tvořivá, muzikální, Plzáková 
 Noc literatury - Barvírna Brillovky, Společenský dům, Stage garden  
 Pašerácké stezky  - Zašová 
 Podzimní putování s broučky 
 17.11. - Přines světlo, přines buchtu - happening 
 Knihohrátky - slavnostní ukončení celoročního sběru Lovců perel (účast Jiří 

Walker Procházka) 
 Den architektury - prohlídka rozestavěné knihovny  
 knihovna se připojila k Týdnu knihoven  

 
Ediční činnost, propagace  

 Sobotka, Richard: Ladinova jizba - Milý tisk sv. 27 (978-80-87334-48-5) 
 Chumchal, M., Maleňák V.: Horní Paseky  - Milý tisk sv. 28 (978-80-87334-

49-2) 
 Sobotka, Richard: Rožnovská koruna, Milý tisk sv.29 (978-80-87334-50-8) 
 Aby ze světa nevymizela radost - almanach  vítězných prací městského 

kola literární soutěže O poklad strýca Juráša (978-80-86886-63-3) 
 Měsíc v knihovně – knihovna vydává informační zpravodaj (propagace akcí, 

knih, dokumentů, služeb) – online, rozesílán mailem, tištěný 
 rozesílání novinek o knihovně pomocí software Ecomail 
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8.3. Městská knihovna Valašské Meziříčí  

Kulturně vzdělávací aktivity  

 V roce 2022 knihovna slavila 100 let. Do knihovny přijaly pozvání top osobnosti: 
Jan Svoboda, Pavel Kolář, Marek Herman. V rámci Meziříčské muzejní noci 
byla v knihovně oslava tohoto výročí a k vyzkoušení byla replika knihtisku, 
tiskařského lisu, foto koutek a spousta dalšího. 

 V knihovně funguje klub Malíček (pro děti do 3 let), klub Všeználek (pro děti od 3 
do 6 let), klub CoderDojo (programování a robotika), D-klub – pro seniory v 
digitálním věku (práce na pc, internet, práce s chytrými zařízeními), na vzdělávání 
seniorů spolupracujeme s organizací Moudrá sovička. V knihovně se pravidelně 
schází komunita nevidomých (spolupráce s organizací SONS Vsetín pobočka 
Valašské Meziříčí). 

 Bookstart), zapojují se do Noci s Andersenem, Knížky pro prvňáčka, Týdne 
knihoven, Pasování prvňáčků.  

 V průběhu roku řeší udržitelnost (třídění odpadu v knihovně, zelená knihovna, 
zahrádka v atriu, přístup pro všechny, bezbariérovost). Zúčastnili se Dětského dne, 
Meziříčské muzejní noci, pomáhají s přípravou akce Zažij Valmez jinak 

 Připravili program vzdělávacích lekcí pro MŠ, ZŠ a SŠ pro školní rok 2022/2023.  
 projekt Knížka pro prvňáčka 
 proběhlo 5 kurzů Virtuální univerzity 3. věku pro seniory 
 Knihovna pomáhá -  reakce na potřeby komunity uprchlíků – pomoc s výukou, 

orientací ve Valašském Meziříčí, adaptací. Spolupráce se všemi organizacemi, 
účast na jednáních krizového štábu. V knihovně v návaznosti na situaci na Ukrajině 
probíhalo setkávání ukrajinských dětí, nakoupili pro ně také literaturu v ukrajinštině. 

 D-klub – senioři v digitálním světě - Klub pro seniory, kteří mají zájem o digitální 
technologie. Navázali kontakt s Moudrou sovičkou (pod Nadací Vodafone) a v rámci 
D-klubu jsme uspořádali školení pro seniory "Jak na chytrý telefon či tablet".  

 Akce děláme ve spolupráci s Adra Klubem zdraví či se Zdravým městem 
Valašské Meziříčí (60 a víc neznamená nic), Centrem pro rodinu (Týden 
manželství). 
 

8.4. Střediskové knihovny a střediska 
 
SK Horní Lideč 
 
Horní Lideč 

 Pro děti -  besedy a knihovnické lekce pro 1. stupeň ZŠ a Základní školy 
praktické, beseda se spisovatelkami - Ivona Březinová a Petra 
Martišková, komiksový workshop - Daniel Vydra 

 Pro dospělé  - cestopisná beseda s Janem Husákem o Karpatech, autorské čtení 
s paní Jiřinou Sousedíkovou, beseda o bylinkách  a pro ženy kosmetický kurz 

 Jarní a adventní kreativní kurzy 
 Výroba svatodušních holubiček 
 

Kromě běžné knihovnické práce, vykonává knihovnice služby v rámci RF pro 6 knihoven 
s dobrovolnými knihovníky. 



22 

 

Lidečko – proběhlo Pasování prvňáčků na čtenáře a Noc s Andersenem. Výroba budek 
pro ptáčky a tvoření ke Svátku matek. 
Lačnov – kulturní a vzdělávací akce pro žáky ZŠ, Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků, 
besedy o knihách 
Francova Lhota – cestovatelské přednášky H. Husák, M. Císař, dva přátelské večery při 
kytaře, 2 besedy pro místní MŠ. 

SK Jablůnka 
  
Jablůnka  

 vzdělávací lekce pro ZŠ a MŠ  
 Pravidelně navštěvují knihovnu žáci 1. třídy v rámci projektu „Už jsem čtenář-knížka 

pro prvňáčka“  
 Děti ze čtvrté třídy se aktivně zapojili do plnění tzv. čtenářského Binga a většina 

z nich byla při slavnostním ukončení odměněna 
  cestovatelská přednáška Viktorky Rys o Albánii, beseda s p. Vrlovou o bylinkách a 

kurz háčkování 
  proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře se spisovatelkou Miluškou Štefanovou, 

beseda s paní Jiřinou Sousedíkovou a cestovatelská beseda s manželi Špillarovými 
  Adolf Dudek s programem „Malujeme Vánoce“.  

 
V rámci výkonu regionálních funkcí se knihovna stará o 6 knihoven s dobrovolnými 
knihovníky. 
 
Bystřička -   uskutečnily se besedy pro ZŠ a pro MŠ, např. Seznámení s knihovnou, 
Roční období a knihy, Proč čteme a máme číst, Od Štorcha a Foglara po současnost – 
dobrodružná literatura, Fantasy a fantastika pro děti.  
Založení Knižního klubu pro čtenáře. Klub se sešel 4x – témata: „Co mě zaujalo a 
doporučuji“ a 2x přátelské posezení a povídání nad konkrétními knihami Kde zpívají raci a 
Vyměnit vodu květinám a knihami Lisy See. 
Pržno – Využití nově otevřeného sálu s příslušenstvím bylo zahájeno při příležitosti oslav 
650. výročí obce, na kterém se knihovnice velkou měrou podílela. Uspořádala výstavu 
obrazů místních malířů, rukodělných výrobků občanů, historických i současných fotografií, 
jak geografických, tak významných osobností Pržna – umělců, lékařů, sportovců. 
Knihovnou při této významné prženské události prošlo v jednou dni přibližně 500 lidí, kteří 
velmi obdivovali krásné prostředí knihovny. 
Růžďka – od října probíhají besedy pravidelně pro ZŠ a MŠ – dle domluvy. 
V předvánočním období se uskutečnila beseda s paní Vandou Vrlovou „Adventní čas na 
Valašsku v minulosti a nyní“. 
 
SK Rožnov pod Radhoštěm 
 
V rámci výkonu regionálních funkcí se knihovna stará o 7 knihoven s dobrovolnými 
knihovníky. 
  
Dolní Bečva – aktivní spolupráce s klubem seniorů na DB, čtenářská soutěž Lovci perel, 
workshop výroba šperků, cestovatelská přednáška Cyklopouť z Brna do Říma, 
Doghandlerem ve Švédsku.  
Hutisko – Solanec - beseda se spisovatelem Vašíčkem České tajemno, cestovatelské 
přednášky Doghandlerem ve Švédsku, Guatemala a Mexiko, vlastivědná přednáška 
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Valašsko z lufta,  přednášku s regionální tématikou Šindeláři z Karlovic. Pro děti besedu 
Hmyzí pohádky a hmyzí domečky.  
Prostřední Bečva –  Zajímavostí je otevírací doba knihovny, která mimo tradiční otevírací 
dobu je ještě otevřena čtenářům v době otevírací doby kavárny, se kterou je knihovna 
spojena. 
Knihovna pořádá besedy pro MŠ , ve spolupráci s MŠ uspořádala knihovna masopustní 
průvod obcí s besedou o tradicích, Lovci perel , besedy s místní a regionální tématikou  
(Horní Bečva v zrcadle minulosti – beseda s autorem stejnojmenné publikace K.J. 
Malinou), dále besedy v rámci témata Udržitelnost – Líná zahrada, Tradiční bylinná 
zahrádka, či besedy s tématikou mediální gramotnosti – Jak nastavit bezpečný rodinný 
digitální svět. Pro děti proběhl 4. ročník letních divadélek v šindelovém domečku na návsi 
(4x), dále Deskohraní (každý čtvrtek 7 – 8/2022, Broučci jako lampionový průvod ve 
spolupráci s obcí. V šindelovém domečku na návsi byly uspořádány výstavy pro občany 
obce (Pavel Hon – Světlo a stín, Život na stéblech – foto motýlů a hmyzu + k tomu beseda 
pro ZŠ s odborníkem z CHKO, výstava foto František Křenek – Putování Valašskem, 
výstava prací žáků místní ZŠ). Byla uspořádána májová a letní vycházka za bylinami 
s Vandou Vrlovou.  
Valašská Bystřice - výtvarné a literární soutěže, sbírka na charitativní projekt Liga proti 
rakovině, proběhla Noc s Andersenem. V prosinci proběhlo rozsvěcování vánočního 
stromu a Mikulášská nadílka. Každé úterý probíhá v knihovně „Hernička“ - setkávání 
maminek s dětmi. Součástí bývají hry, tvořivá a keramická dílna. 
Vigantice – knihovna uspořádala cestovatelské přednášky o Íránu a Indii, dále přednášky 
o numerologii a patogenních zónách.  
Vidče - Knihovnice uspořádala akce a soutěže pro děti a spolupracuje se školní družinou 
a výrazně i s MŠ. V knihovně probíhal další ročník celoroční soutěže Lovci perel, knihovna 
se pravidelně účastní soutěže O poklad strýca Juráša. V knihovně probíhají pravidelné 
měsíční schůzky pro školní družinu. V prostorách knihovny jsou pořádány výstavy prací 
žáků MŠ (Jaro přišlo do knihovny, Všechny barvy podzimu, Kouzelné paličky aneb 
Zvěrokruh v krajce – paličkované výtvory Evy Cábové). 
 Knihovnice velice aktivně nabízí čtenářům službu MVS. Proběhlo tradiční pasování na 
čtenáře knihovny s Knížkou pro prvňáčka. Besedy pro veřejnost: cestovatelská přednáška 
– Z  Vidče na nepálskou šestitisícovku, Geopatogenní zóny, Bylinky a mastičky, Školní 
zralost aneb co by mělo umět dítě před vstupem do školy. Z akcí pro mládež jmenujme: 
Den Země – akce pro ZŠ a MŠ, Pampeliška v pohádkovém lese – kvízy pro děti, Pochod 
broučků a světýlek, Pohádkovník videčských dětí – výroba a zdobení. Proběhly tvořivé 
minidílny na témata: Korálková minidílna, Mamutí poklad – literární kvíz, Halloweenské 
tvoření a Vánoční tvoření. 
Střítež nad Bečvou – knihovna úzce spolupracuje s místní MŠ, proběhla NSA,  beseda 
se spisovatelkou Lenkou Chalupovou a ve spolupráci s obcí se uspořádala akce Ukliďme 
Česko a Rozsvěcování vánočního stromu. 
 
Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny s Knížkou pro prvňáčka, ve spolupráci 
s Městskou knihovnou v Rožnově pod Radhoštěm organizují knihovny IVU lekce a 
besedy v rámci prohlubování informační a mediální gramotnosti žáků ZŠ – ve všech 
knihovnách střediska mimo knihovnu Střítež n/B. 
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SK Valašské Meziříčí  
 
V rámci výkonu regionálních funkcí se knihovna stará o 16 knihoven s dobrovolnými 
knihovníky. 
 
Branky – senioři čtou dětem 
Police – Trénování paměti 
Poličná – Cesta za zajíčkovým pokladem 
Perná – Noc s Andersenem – záhada hlavolamu 
Lešná – Noc s Andersenem a superhrdiny 
Jarcová, Kladeruby, Loučka, veselá – exkurze dětí do knihovny 
Velká Lhota – Tábor v knihovně, přednáška Harry Poter, Podzimní putování s broučky, 
Výroba adventních věnců 
Zašová – Cestománie, besedy -  Z. Czendlik, T. Etzler, Noc s Andersenem, Pasování 
prvňáčků, tvoření v knihovně – háčkování, vánoční tvoření. 
                        
SK Vsetín  
 
V rámci výkonu regionálních funkcí se knihovna stará o 15 knihoven s dobrovolnými 
knihovníky. 
 
Huslenky – Služba Knihovníkem ve své knihovně je nadále využívána. 
Besedy – Melounkománie, Pečení chleba, Dýňohrátky apod. Od ledna zahájen provoz 
rodinného centra U mrňousků – během roku 10 setkání – v rámci Bookstartu. Proběhly i 
on – line akce - byly vysílány z knihovny. 
Hošťálková - proběhlo Pasování prvňáčků pro dva ročníky (4 třídy) a besedy pro děti ze 
ZŠ – 3. a 4. třída (2 besedy). Obě besedy byly na téma pražské metro, podle naučné knihy 
pro děti  To je metro, čéče!  
Kateřinice - Pasování prvňáčků, návštěva děti z MŠ aj. 
Janová – cestopisné besedy 
Liptál – I. stupeň ZŠ pravidelně navštěvuje knihovnu a probíhá tam hodina čtení, 
Zážitkové čtení, Pasování prvňáčků, Bazárek opotřebených knih 
Lužná – Pasování na čtenáře, Setkání s bylinářkou V. Vrlovou – velký úspěch, 2x 
výprodej knih na obecní akci, za získané peníze nakoupili nové knihy. 
Lhota u VS - Pasování prvňáčků, různé besedy, hlavně cestopisné, spolupráce s Klubem 
seniorů, se ZŠ ve Lhotě, s kronikářem obce, pomoc při organizaci obecních akcí, Poznej 
okolí Lhoty – turistická a poznávací soutěž, výtvarná soutěž pro děti aj 
Pozděchov – Pasování prvňáčků. ve spolupráci s MVK návštěva spisovatelky Yvony 
Březinové v místní škole. 
Prlov - soutěž Prlovský drvař, spojeno se křtem knihy Historie dřevorubectví v Beskydech. 
Ratiboř - knihovnice organizuje akce a besedy, navázala spolupráci se školou, pořádá 
hraní deskových her, pořádají se tvořivé dílny, největší úspěch mělo pletení ponožek a 
háčkování. Skupina pletařek se schází opakovaně. Velký počet zájemců byl na 
actionbound - geolokační hry. Dále - Šachové hodinky, Lovci perel, Malování kamínků, O 
poklad Zimní královny, Příšerné stezky aj.  
Ústí - Konala se beseda pro děti z MŠ, cestopisná beseda a tvoření. V knihovně se            
pravidelně již několik let scházejí šachisté. 
Valašská Polanka - knihovnice pořádá řadu besed a akcí, je velmi aktivní na soc. síti FB. 
Např.: Háčkování, Seznámení se školní knihovnou, Jak se vyznat na webu Obce V.P., 
Návštěva vlakového nádraží č. p. 168, Peníze, aj víno – ochranné prvky bankovek k tomu 
svatomartinské víno… 
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Zděchov - pasování  prvňáčků (konalo se v ZŠ z důvodu rekonstrukce knihovny) 
Slavnostní otevření knihovny, vánoční návštěva dětí ze ZŠ v knihovně. V knihovně 
probíhají návštěvy dětí s p. učitelkou během dopoledne – bez přítomnosti knihovníka.  

  
8.5. Samostatné profesionální knihovny 

 
Halenkov 
 

 Pasování prvňáčků na čtenáře Knihovny  
 Přednáška Valašsko u lufta, Sopky Evropy, Francie –J. Husák – pro veřejnost i ZŠ 
 Besedy pro MŠ, ZŠ 
 Spolupráce – škola – knihovna – probíhá výuka literatury ČJ v knihovně 

několikrát do měsíce – děti jsou nadšené. 
 akce se ZŠ – Dětský den na zahradě ZŠ – spolupořádání 
 autorská čtení pro děti – M. Pilátová, I. Březinová 
 Ve spolupráci s Občanskou poradnou Vsetín – besedy Problematika v rodině a pro 

seniory nad 50 let a pro spotřebitele – Úskalí na trhu. 
 Co venkovské knihovny umějí a mohou – celostátní seminář knihovníků pořádala 

knihovna jako vítěz soutěže Knihovna roku 2020 
 
Hovězí 

 
- Besedy ZŠ, MŠ 

 
Horní Bečva 

 
- Kurz kreslení, vždy v pondělí  
- Pasování prvňáčků na čtenáře. 
- Přednášky – zdravotní, o bylinách 
- Besedy s dětmi z MŠ 
- Podílí se na organizaci obecních akcí  

 
V knihovně je zároveň i informační turistické centrum. 
 
Karolinka   
                                                                                              

 Pro děti – Pasování prvňáčků se spisovatelkou Petrou Martiškovou, povídání o 
knize Velké dobrodružství malého dráčka, Papuchalk Petr a tvorba Petra Horáčka, 
Gang odvážných se spisovatelkou Ivonou Březinovou. Dále autorské čtení se 
spisovatelkou Lenkou Rožnovskou nad knihami Já, štěně a Zachráněné Vánoce a 
další. 

 
 Večerní akce pro dospělé -  cestopisné přednášky Michala Štěpánka – Valašsko, 

tady jsem doma, s Petrem Nazarovem Severní Indie, Jan Husák - Francie – od 
Eiffelovky po ostrov krásy, Marek Císař - Indonésie.    
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Kelč -  besedy – MŠ, ZŠ, Odborné učiliště, RC Slůně, Vánoční dílna  
 
 
Nový Hrozenkov 
 
 Pasování prvňáčků na čtenáře s Petrou Martiškovou 
 Besedy pro děti z MŠ, recitační soutěž, návštěva dětí z družiny 
 Co knihovna umí? – pro děti z druhého stupně ZŠ 
 cestopisné besedy: Kyrgyzstán – Michal Štěpánek, Turecko – Robert Bazika 
 Bookstart  – Vítání občánků proběhlo celkem 3x, v rámci Klubu maminek, byly pak 

plněny podmínky projektu – práce s rodinami – čtenářská gramotnost. Maminkám byly 
průběžně během roku představovány nové dětské knihy. 

 
Velké Karlovice 
 

 Pěšky do Banátu – cestovatelská beseda s Viktorkou Rys 
 Besedy pro základní školu (4. třída, 2. a 3. třída) 
 Poznej a pohrej si v knihovně – program pro všechny oddělení z mateřské 

školky 
 Noc s Andersenem 
 Hoď se do pogody se Sandrou Pogodovou – „obývákové povídání“ plné 

humoru 
  „Živá kniha“ – projekt ve spolupráci se školou 
 Manuál zralé ženy - One women show Haliny Pavlowské 
 Pasování prvňáčků na čtenáře  
 Země plná příběhů - Cestovatelská beseda – Albánie 
 Když se popletou pohádky aneb Kouzelný večer v knihovně – pohádkový 

večer pro nejmenší plný kostýmů, soutěží a zábavy 
 Hřejivá náruč alkoholu.... „obývákové povídání“ - přednáška 

"Byl jsem v pekle," říká Pavel, povoláním právník, který bez obalu přiblížil svůj 
příběh. V průběhu několika let absolvoval dva pobyty na psychiatrii kvůli 
úzkostem a depresi, léčbu elektrošoky, dvakrát byl i v protialkoholní léčebně. 
Dostal se na dno. Ukázal, že cesta z pekla závislosti ke světlu svobody je 
dlouhá a těžká. Ale má smysl ji podstoupit, protože to je cesta za nadějí... 

 Krabice od bot – knihovna se opět zapojila do každoroční dobročinné akce 
Diakonie 

 Vánoční příběh v knihovně spojený s velkým Betlémem a povídáním pro děti 
ze všech oddělení MŠ 

 Koncert skoro vánoční (Daniel Hůlka / Lubomír Brabec)  
 

Další pravidelné aktivity v knihovně: 
 Pravidelné cvičení jógy v knihovně 
 Výuka angličtiny pro děti v knihovně 

 
Zubří 
 

– Virtuální univerzita 3. věku  
– Ozoboti a jiní boti 
– Pasování prvňáčků na čtenáře 
– Soutěž Lovci perel 
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– V projektu Bookstart, proběhlo několikrát předání setů na Vítání občánků, 
v návaznosti na tento projekt probíhají akce pro děti – Budulínci 

– Na jaře vzniklo pravidelné setkávání milovníků háčkování Na há(č)ku 
– Cestopisná beseda s Petrem Nazarovem 
– Výpomoc s organizováním městských akcí – Dětský den, Metlářský jarmark, 

Den města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vsetín 22. 2. 2023 
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