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Základní údaje 
 
Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín 
 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@vs.inext.cz 
 
web: www.mvk.cz 
 
zřizovatel: Město Vsetín 
 
Počet oddělení a knihoven: 
 
 Pověřená knihovna 
 

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

 Luh 
 dětská půjčovna 

 Rokytnice 
 půjčovna pro děti a dospělé 
 

 Knihovny okresu    k 1.1.2019  k 31.12.2019 
 

 knihovny s profesionálním knihovníkem    13  13 
 knihovny s neprofesionálním knihovníkem    47  47 
 pobočky      17  14  

  
 Celkový počet knihoven      77  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 pět oddělení, kde se 
provádí výpůjční činnost (centrální půjčovna, komunitní klub a hudební oddělení, zvuková 
knihovna, studovna a čítárna, dětské oddělení) a dále oddělení katalogizace a středisko 
regionálních knihovnických služeb. Na sídlištích jsou v současné době dvě dětské 
půjčovny. Součástí knihovny je Turistické informační centrum. 
 

1.2. Knihovny okresu v roce 2019 
 

V okrese Vsetín se celkem, včetně Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, nacházelo  
k 1. 1. 2019 - 77 knihoven. 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“). Počet poboček se během roku 2019 snížil ze 17 na 14.   
K 31. 12. 2019 se v okrese Vsetín tedy nachází celkem 74 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 
 (Hrachovec), Juřinka, Lhota u Choryně, Podlesí, (Zašovská ulice, Vyhlídka) 
 

 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) 
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1.4. Počet obyvatel 
 

Typ knihovny 
Počet obyvatel 

2019 2018 

pověřená knihovna 26 479 26 575 

s profi knihovníkem 65 912 65 969 

s neprofi knihovníkem 52 226 51 954 

celkem 144 617 144 498 

 
 
 
Střediska (bez střediskových knihoven) 

Název střediska 
Počet obyvatel 

2019 2018 

Jablůnka 5 774 4 132 

Horní Lideč 4 181 5 808 

Rožnov pod Radhoštěm 11 731 11 592 

Valašské Meziříčí 14 829 14 744 

Vsetín 15 711 15 678 

celkem 52 226 51 954 

 
 
 
Knihovny s profi knihovníkem 

Obsluhovaná populace Název knihovny 
Počet obyvatel 

2019 2018 

1 001 - 3 000  

Horní Lideč 1 371 1 375 

Jablůnka 2 030 2 042 

Hovězí 2 406 2 423 

Horní Bečva 2 335 2 457 

Halenkov 2 421 2 446 

Velké Karlovice 2 451 2 351 

Karolinka 2 512 2 528 

Kelč 2 599 2 659 

Nový Hrozenkov 2 722 2 662 

5 001 - 10 000 Zubří 5 540 5 559 

10 001 - 20 000 Rožnov pod Radhoštěm 16 760 16 784 

20 001 - 40 000 
Valašské Meziříčí 22 765 22 664 

Vsetín 26 479 26 575 

  celkem 92 391 92 544 
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2. Knihovní fond 
 

2.1. Nákup knihovního fondu v Kč k 31. 12. 2019 
 

 
 

        
   
 
 
 
 
 

2.2. Stav knihovního fondu k 31. 12. 2019 

 
 
 

 
 
 
 
 

Typ knihovny 
Nákup v Kč 

2019 2018 

pověřená knihovna 1 878 697 1 727 899 

s profi knihovníkem 2 580 739 2 699 460 

s neprofi knihovníkem 999 301 1 006 857 

celkem 5 458 737 5 434 216 

Typ knihovny 
Stav knihovního fondu k 31. 12. 

2019 2018 

pověřená knihovna 118 176 119 878 

s profi knihovníkem 236 602 255 171 

s neprofi knihovníkem 169 932 173 394 

celkem 524 710 548 443 
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2.3. Složení knihovního fondu k 31. 12. 2019 
 

Typ knihovny 
Krásná literatura Naučná literatura 

2019 2018 2019 2018 

pověřená knihovna 65 632 66 323 38 266 39 029 

s profi knihovníkem 157 608 169 375 70 023 76 976 

s neprofi knihovníkem 129 427 130 393 40 330 42 831 

celkem 352 667 366 091 148 619 158 836 

 
 
 

 
 
 
 

2.4. Přírůstek knihovního fondu k 31. 12. 2019 
 

 
 
 
 

      
 
 
 

Typ knihovny 
Přírůstek k 31. 12. 

2019 2018 

pověřená knihovna 7 409 6 967 

s profi knihovníkem 11 136 11 276 

s neprofi knihovníkem 5 596 5 772 

celkem 24 141 24 015 
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2.5. Periodika k 31. 12. 2019 
 

Typ knihovny 
Počet exemplářů periodik 

2019 2018 

pověřená knihovna 165 165 

s profi knihovníkem 439 434 

s neprofi knihovníkem 169 174 

celkem 773 773 

 

         
 

- 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. Za příznivého počasí byl využit 
přenosný stan, umístěný venku před knihovnou, kde se prezentovaly i ostatní 
služby knihovny (čtečky, stolní hry…). Po celý rok probíhal i stálý mini-výprodej 
knih, který je umístěn na chodbě před centrální půjčovnou.  

- Pokračovala pravidelná spolupráce se Souborným katalogem České republiky a 
zasílání záznamů vytvořených v oddělení katalogizace prostřednictvím protokolu 
OAI-PMH, za rok 2019 bylo přijato 4 684 záznamů. 

- V roce 2019 byly ukončeny revize v knihovnách v Karolince, Jablůnce, Halenkově a 
Velkých Karlovicích. 

- V neprofesionálních knihovnách proběhly revize v těchto knihovnách: Valašská 
Bystřice, Loučka, Kladeruby, Police, Choryně, Ratiboř, Valašská Polanka, 
Kateřinice, Střelná. 

 
 
3. Čtenáři a návštěvníci 
 

3.1. Registrovaní čtenáři k 31. 12. 2019 
 

Typ knihovny 
Čtenáři celkem do 15 let 

2019 2018 2019 2018 

pověřená knihovna 7 515 7 235 2 027 1 870 

s profi knihovníkem 11 175 10 595 3 628 3 456 

s neprofi knihovníkem 4 304 4 191 1 644 1 644 

celkem 22 994 22 021 7 299 6 970 
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3.2. Návštěvníci k 31. 12. 2019 
 

Typ knihovny 
Návštěvníci celkem Fyzické návštěvy Návštěvníci internetu 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

pověřená knihovna 221 290 257 915 169 003 180 450 17 447 19 479 

s profi knihovníkem 439 975 393 244 197 835 193 251 32 541 22 978 

s neprofi knihovníkem 116 564 96 561 43 988 40 217 2 304 2 817 

celkem 777 829 747 720 410 826 413 918 52 292 45 274 
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4. Knihovnické služby 
 
 

4.1. Výpůjční služby k 31. 12. 2019 
 

                                        
 
 

      
 
 
 
 

                          

 Typ knihovny 
Výpůjčky celkem 

2019 2018 

pověřená knihovna 356 826 372 648 

s profi knihovníkem 559 463 559 831 

s neprofi knihovníkem 108 400 104 981 

celkem 1 024 689 1 037 460 

Typ knihovny 
Výpůjčky periodik 

2019 2018 

pověřená knihovna 69 371 83 948 

s profi knihovníkem 95 521 100 028 

s neprofi knihovníkem 17 219 17 993 

celkem 182 111 201 969 
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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 2019 do fondu přibylo 131 nových her, uživatelům je tak k dispozici 
640 společenských her. 

 Lekotéka – její součástí jsou hudební nástroje, zvukové pexeso, hračky pro jemnou 
motoriku, hmatové knížky, žonglovací set, pořízené z Knihovny hmatových knížek v 
Praze (pro klienty se zrakovým postižením). Tyto pomůcky slouží k rozvíjení jemné 
motoriky, jazykových dovedností, zrakového, prostorového a hmatového vnímání, 
rozlišování barev a tvarů, pomáhají zlepšovat postřeh, logické myšlení a další 
dovednosti zejména u dětí či uživatelů se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 Půjčování e-knih  - díky spolupráci s portálem eReading.cz. 
 Půjčování elektronických čteček. 
 Půjčování tabletů - dětské knihovny a K klub jsou vybaveny tablety, které jsou 

využívány jak při vzdělávacích akcích, tak samotnými čtenáři. 
 Knihobudka – před vchodem do dětské knihovny v Luhu, k dispozici návštěvníkům a 

kolemjdoucí pro výpůjčku i výměnu knih. Další knihobudky jsou umístěny 
v partnerských organizacích – Rodinné a mateřské centrum Sluníčko, Transfuzní 
stanice vsetínské nemocnice, v letní sezóně na veřejném městském koupališti. 

 Nabídka školám – v roce 2019 byla vytvořena nová nabídka besed, akcí a lekcí 
informačního vzdělávání pro MŠ, ZŠ i SŠ. Nabídkové katalogy byly rozeslány školám a 
rovněž jsou k dispozici na webových stránkách MVK Vsetín. V roce 2019 bylo 
realizováno 41 lekcí a zúčastnilo se jich 833 žáků a studentů. 

 Bleskovka (objednávka knih) – služba, díky které si může čtenář prostřednictvím 
elektronického katalogu objednat dokument, který je v katalogu uveden jako volný, 
v centrální půjčovně nebo v dětských knihovnách. Pracovníci půjčoven do druhého dne 
ode dne objednání dokumenty nachystají a čtenář si je může vyzvednout kdykoliv v 
průběhu výpůjční doby po dobu následujících 48 hodin.  

 Pro uživatele knihovny je zajímavé i prezenční půjčování brýlí a absenční půjčování 
deštníků.  

 Osvědčila se rodinná registrace, která je výhodná pro rodiny s dětmi. 
 V Turistickém informačním centru se nachází koutek pro maminky s dětmi (Místo 

přátelské rodině) a je zde i možnost půjčit si turistické hole nebo jízdní kola. 
 Nabídka vstupenkových portálů v TIC – TICKETMASTER, TICKET ART, TICKET 

PORTAL, TICKETSTREAM – tímto je pokryta téměř veškerá nabídka vstupenek na 
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akce konané v ČR i mimo ni, což je veřejností velmi kladně hodnoceno, neboť je to 
jediné místo na Vsetíně, kde je tato služba poskytována. 

 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. 

 Moje ID - knihovna je validačním místem pro registraci Moje ID. Ta umožňuje 
uživatelům přihlášení na oblíbené stránky z kteréhokoliv počítače nebo mobilního 
zařízení pouze s jedním heslem. Validační místo se nachází v K klubu knihovny a 
mohou jej obsloužit čtyři proškolení pracovníci K klubu a studovny. Služba je 
bezplatná. 

 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.  

 
MěK Valašské Meziříčí -  v roce 2019 se umístili na prvním místě v soutěži Biblioweb 
v kategorii knihoven nad 20.000 obyvatel. V soutěži Městská knihovna roku 2019 
skončili na druhém místě v kategorii nad 20.000 obyvatel a celkově na třetím místě. 
Uživatelé knihovny mohou využít barevných xerografických služeb, dále je pro ně k 
dispozici skener, kroužková vazba či laminovací služba. Uživatelé mohou vyzkoušet 
čtečku e-knih, tablety a deskové hry. Na oddělení pro děti je k dispozici Lekotéka – 
půjčovna didaktických hraček a pomůcek a dále je knihovna bezplatným registračním 
místem moje ID. Knihovna má po městě rozmístěny knihobudky - na dětském hřišti 
ve Vodní ulici, na vlakovém nádraží a na letním koupališti. Knihovna je připojena ke 
geolokační hře geocaching, keška je v čítárně přístupná po vyluštění kódu, otázky 
vycházejí ze znalosti knihovny. 

 
Služby nad rámec běžných knihovnických služeb v MěK Rožnov pod Radhoštěm – 
moje ID - validační místo v čítárně, čištění CD, Semínkovna - volné sdílení osiva v 
čítárně, káva a čaj v čítárně, E-knihy z produkce E-reading zdarma registrovaným 
čtenářům, půjčování čteček E-knih, rodinná registrace, možnost objednávky volných 
dokumentů, stolní hry, Pidiknir - pravidelné setkávání rodičů s předškolními dětmi (do 
6 let), upoutávky na zajímavé knihy pro děti a mládež - prezentace na TV v dětském 
oddělení, tipy na nákupy knih - možnost doporučit knihu do fondu na www stránkách 
knihovny. Knihobudka na náměstí v centru města. 
 
Knihovna Zubří nabízí barevné kopírování a tisk do formátu A3, laminaci a kroužkovou 
vazbu. Půjčují se společenské hry. V prostorách knihovny je umístěn automat na kávu. 
 
Nový Hrozenkov – k dispozici je kávovar na kapsle a možnost půjčit si čtecí brýle. 

 
Bibliobox na vracení knih mají knihovny v Rožnově a ve Valašském Meziříčí. V Zubří 
mají před knihovnou schránku na vrácené knihy. 
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4.3. Akce v knihovnách 
 

Typ knihovny 2019 2018 

Z toho - kulturní 
akce 

Z toho - vzdělávací 
akce 

Z toho – akce 
nepořádané 
knihovnou 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

pověřená knihovna 983 745 635 648 242 97 
106 Nesledovalo 

se 

s profi knihovníkem 1 194 1 193 487 525 648 668 
59 Nesledovalo 

se 

s neprofi knihovníkem 438 356 300 280 98 76 
40 Nesledovalo 

se 

celkem 2 615 2 294 1422 1 453 988 841 
205 Nesledovalo 

se 

 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
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 5 
profi knihoven a 4/2 pobočky profi knihoven. Program KP WIN – SQL používá 8 profi 
knihoven a 19 neprofi knihoven. Editační OPAC má nainstalováno 25 neprofi knihoven a 1 
jejich pobočka a 9/8 poboček profi knihovny. 6 knihoven zatím knihovnický program nemá. 
Jedná se o malé knihovny s neprofesionálním knihovníkem nebo o pobočky knihoven. 
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Počet knihoven, které půjčují v knihovnickém programu 
K 1.1.2019/ k 31.12. 2019 
 
  knihovny pobočky celkem 
Počet knihoven - Verbis 5 4/2 9/7 
Počet knihoven - editační OPAC 25 10/9 35/34 
Počet knihoven - KP Win - SQL 27 0 27 
Knihovny celkem 57 13 71/68 

 
Počet knihoven celkem 77/74 
Počet knihoven s programem 71/68 
Počet knihoven bez knihovnického programu (vč. poboček) 6 
 
 
 

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. Na těchto stránkách se velmi 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, zájem o tuto službu stále stoupá. 
 
Svůj profil na facebooku mají tyto knihovny: MVK Vsetín, Měk Valašské Meziříčí, Měk 
Rožnov pod Radhoštěm a knihovny v Halenkově, Novém Hrozenkově, v Horní Bečvě, 
v Kelči, v Zubří, v Horní Lidči, Karolince, Velkých Karlovicích, v Jablůnce,  Stříteži nad 
Bečvou, Vidči, v Hutisku – Solanci, v Lužné a Pozděchově. 
 
 
6. Projekty a granty 
 

6.1. VISK3 
 

 MVK Vsetín - Speciálně vybavená počítačová učebna pro CoderDojo klub a 
mediální laboratoř pro aktivity cílené na dětské uživatele v MVK Vsetín – 85 000,- 
Kč, Modernizace a zkvalitnění služeb MVK jako komunitního centra celoživotního 
vzdělávání – 35 000,- Kč, Zavedení RFID technologie v Masarykově veřejné 
knihovně Vsetín – dětské knihovny Luh a Rokytnice; Hudební knihovna, SelfCheck 
– 661 000,- Kč. 

 Měk Rožnov pod Radhoštěm – Automatizace pobočky Horní Paseky – 20 000,- 
Kč. 

 MěK Valašské Meziříčí - Knihovna jako vzdělávací centrum - 350 000,- Kč, 
Dostupnost informací pro všechny – 65 000,-Kč. 

 Modernizace automatizovaného knihovního systému -  Nový Hrozenkov - 37 000,- 
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Kč, Zubří - 96 000,- Kč, Hovězí - 55 000,- Kč, Velké Karlovice - 53 000,- Kč. 
 Jablůnka – Doplnění technického a programového vybavení - 28 000,- Kč. 
 Horní Lideč – Technické vybavení pro dětské oddělení knihovny – 25 000,- Kč. 
 Liptál – Modernizace technického vybavení knihovny – 15 000,- Kč. 
 
6.2. Knihovna 21. století 

 
 Masarykova veřejná knihovna Vsetín 

 Knihovna pro všechny generace – 17 000,- Kč. 
 Knihovna bez bariér XVII – 10 000,- Kč. 
 S výročím knihovního zákona za kořeny vzdělanosti, vědy a techniky s knihovnou 

12 000,- Kč. 
 

 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm 
 Číst se dá i ušima (nákup fondu zvukových knih) – 10 000,- Kč. 
 Večerníčky na kamenech 2019 – 20 000,- Kč. 
 Podzimní putování s broučky 2019 – 10 000,- Kč. 

 
 Valašské Meziříčí  

 Lekotéka – 10 000,- Kč. 
 
 Nový Hrozenkov 

- Učíme se pořád, proč ne v knihovně? – 2. ročník – 10 000,- Kč. 
 

 Horní Lideč 
 Knihovna pro všechny generace – 15 000,- Kč. 
 
 
6.3. Ostatní granty  
 

 Masarykova veřejná knihovna Vsetín 
- Kulturní aktivity ZPO a seniorů 

- Dny seniorů a zdravotně handicapovaných – 33 000,- Kč. 
- Akademie seniorů a zrakově handicapovaných – 23 000,- Kč. 

 
Moravská zemská knihovna v Brně z pověření MK ČR 

- Česká knihovna -  11 902,- Kč. 
 
-  Cizojazyčná literatura –  49 988,- Kč. 

 
Státní fond kultury České republiky 
 - Literární jaro ve Vsetíně 2019                             75 000,- Kč 

 
Dotace ZK – neinvestiční příspěvek na Regionální funkce knihoven   2 810 000,- Kč 
 
Fond Zlínského kraje (Program na podporu kulturních aktivit) 
- Literární jaro ve Vsetíně 2019                            41 500,- Kč 
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Národní knihovna České republiky 
- Poskytování interkulturních služeb  

 v Masarykově veřejné knihovně Vsetín          60 000,- Kč 
  
Dary (finanční) –  
Kovošrot Kubík s.r.o., NAKAPE PRO s.r.o., JUDr. Lubomír Gajdušek, Glass Service, 
a.s., Nadace SYNOT 
 – účelové dary na vydání Valašského komiksu II – Velkokarlovicko 40 000,- Kč                                                                                          

Mudr. Hana Garlíková 
      - neúčelový dar         3 500,- Kč 
 Austin Detonator a.s. 

- účelový dar na podporu "čtenářské třídy"      5 000,- Kč 
- neúčelový dar        7 000,- Kč 

Kayaku Safety Systéme Europe a.s. 
- neúčelový dar        30 000,- Kč 

 
 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštem 

 VISK 9 –  
 Harmonizace dtb. autorit Měk Rožnov 6 – 12 000,- Kč    

  
6.4. Městská knihovna ve Valašském Meziříčí 

- Sponzorské dary – 40 000,- Kč  
 
 Malé projekty SKIP Velká Morava 2019 – obdržely knihovny – Karolinka, Horní 

Lideč, Jablůnka, Velké Karlovice. 
 
 
7. Opravy a modernizace knihoven okresu 
 
V MVK Vsetín proběhlo velké mytí oken a prosklených částí budovy, v dospělém oddělení 
byl instalován SelfCheck – samoobslužné výpůjční a návratové zařízení a nové 
bezpečnostní brány na sídlištních pobočkách v Luhu a v Rokytnici. Na dětská oddělení byl 
doplněn sedací nábytek a nové podsedáky, na půjčovny pro čtenáře košíky na knihy pro 
usnadnění nošení vybraných knih. V Komunitním klubu byla vyměněna 4 křesla za nová a 
pořízen šachový stolek. Prostor chodby před dětskou půjčovnou byl upraven na odkládání 
svršků a na stěny namalovány dětské motivy. V kancelářích a na centrální půjčovně bylo 
vyměněno 14 kancelářských židlí za nové. Proběhlo čipování RFID kódy dokumentů 
umístěných ve skladu. 
Středisko Valašské Meziříčí – v knihovně Police – od 1. 1. 2019 nová knihovnice a 
změna výpůjční doby. 
V knihovně v Jasenicích – výměna regálů, staré regály byly vyřazeny, byly vyměněny za 
regály ze zrušeného dětského oddělení Městské knihovny Val. Meziříčí. 
V knihovně Lešná – přidán 1 knihovní regál. 
V knihovně Jarcová – doplněn sedací nábytek ze zrušeného dětského oddělení MěK VM 
– stolek, sedačky a lavičky. 
Knihovna Choryně – výměna oken a dveří v knihovně za plastová, z toho důvodu byla 
knihovna celý prosinec a bude ještě celý leden uzavřena. 
MěK Valašské Meziříčí – 29. 4. – 17. 5. proběhlo stěhování městské knihovny do nových 
prostor, úklid, výzdoba, příprava knihovny na otevření. 1. června se slavnostně otevřelo 
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Komunitní centrum Valašské Meziříčí a s ním také knihovna. Ta se na Nábřeží 
přestěhovala z Krásenské radnice, Zašovské ulice a ulice Zd. Fibicha. 2 pobočky knihovny 
byly tedy zrušeny. K 1. 2. 2019 byla zrušena také pobočka knihovny v Hrachovci - 
knihovní fond byl vyřazen, bylo vyřazeno 4157 knih. Dalších 2 089 KJ bylo vyřazeno z již 
dlouhodobě uzavřené pobočky Bynina. 
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm – 2 x wifi-router  - zlepšení pokrytí budovy 
na Bezručově ulici Wi-fi signálem, 1 x notebook  - výměna dosluhující stanice (dětské 
oddělení), nový PC - pobočka Horní Paseky - PC je využito pro automatizovaný provoz 
pobočky. Doplněno v interiéru  - koberec (dětské oddělení) - využití pro setkání Pidiknir 
(koberec je mobilní a po akcích se schovává), koberec (Horní Paseky) - příjemnější 
prostředí pobočky, mobilní hrabadla - dětské oddělení, pobočka Horní Paseky - využito 
pro lepší nabízení knihovního fondu dětem, projekční plátno - výměna stávajícího 
opotřebovaného plátna, skládací židle (20 ks) - pro využití při kulturních akcích knihovny 
včetně exteriérových, úprava stolu na sedací lavici v dětském oddělení - změna využití a 
dispozice stávajícího nábytku, malování vstupní haly a centrální chodby knihovny. 
Hutisko – Solanec – knihovna byla nově vymalována, pořízeny byly 4 nové PC pro 
uživatele a 1 PC all in one pro knihovníka. 
Prostřední Bečva – byl pořízen nový stůl PC pro knihovníka, 2 PC pro uživatele, 11 židlí, 
2 bedny a polštářky na sezení. 
Valašská Bystřice – do knihovny pořízena nová pohovka, 2 křesla, 4 židle k PC, 
rozkládací stůl na tvoření, nástěnné hodiny. 
Střítež nad Bečvou – od ledna je zde zástup za knihovnici (MD), nové webové stránky. 
Vidče -  pořízena mikrovlnná trouba do kuchyňky.  
Knihovna Halenkov – nová služba – rozvoz knih po obci seniorům. 
Velké Karlovice – od 1. 1. 2019 nastoupila nová knihovnice, s kterou přišel do knihovny  
i „nový vítr“. Proběhly akce, které přilákaly nové čtenáře a především děti se začaly do 
knihovny vracet. Došlo i k menším úpravám interiéru – odstraněna nevyužitá dřevěná 
konstrukce a byl vytvořen dětský koutek s kobercem, s válecími vaky, maskami a 
hračkami, zútulněno schodiště ke knihovně, prostor k posezení a přednáškový prostor v 
patře, upravena přilehlá místnost jako učebna (vymalováno, nové lino, závěsy atd.). Byl 
pořízen kávovar. Vytvořena „mobilní“ knihovnička z vyřazených knih v obchodech potravin 
a na koupališti. 
V knihovně v Kelči byla dokoupena byla nová sedačka a vyměněny radiátory. 
V knihovně v Jablůnce zakoupili multifunkční tiskárnu, které slouží k tisku propagačních 
materiálů na akce pořádaných knihovnou a využívá se i při tvorbě výukových programů 
pro žáky. V knihovně proběhla rekonstrukce sociálního zařízení, vybudování kuchyňky a 
nově byla vybavena a vymalována kancelář knihovnice. 
V knihovně v Bystřičce byl zakoupen 1 regál na nabídku nových knih pro děti  
a 2 závěsné drátěné regály na výstavu nových knih pro dospělé – průběžné doplňování 
podle potřeby. 
V Novém Hrozenkově nastoupila od 1. června 2019 nová knihovnice. Knihovna přešla na 
novou verzi AKS - Verbis 2.0. V obci byla nainstalována knihobudka. Občané ji hodnotí 
pozitivně. 
Knihovna města  Zubří rozšířila nabídku o půjčování Albi tužek – kouzelné čtení. 
Horní Lideč - Knihovna byla dovybavena novými bílými regály, úložnými látkovými 
krabicemi a kovovými zarážkami na knihy. 
Knihovna Lidečko zvětšila svůj prostor odstraněním regálové příčky, která jej dělila na 
knihovnu a zasedací místnost OÚ, kde teď mohou využívat tento rozšířený prostor pro 
akce knihovny. 
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Francova Lhota - v červnu byla činnost knihovny pozastavena z důvodu rekonstrukce 
budovy. 
Středisko Vsetín - knihovny, které pracují v nové verzi editačního OPACu byly během 
dubna připojeny na vyšší verzi programu Verbis 2.0.  
V Janové byl pořízen nový počítač pro veřejnost. 
Pozděchov - knihovna dovybavena sítí na stěnu, kresbami z Pasování vyzdobili žáci ZŠ. 
Huslenky - knihovna vybavena novými regály, vznikla část pro děti s kobercem, malým 
sedacím nábytkem a úložným nábytkem s hračkami.   Nové dveře na toaletu, vyřešen 
dlouholetý problém s uschováním jízdního kola knihovnice (již nebude v knihovně). 
Knihovna působí útulně a vkusně. Je tam možné uvařit čaj, kávu, podat drobné 
občerstvení, vybavení k malému stolování bylo pořízeno z prostředků a z iniciativy OÚ. Po 
letech odstraněny mříže ze vstupních dveří. 
Ratiboř – knihovna celkově upravena a opravena – budova venkovní úpravy – natření 
střechy, fasády, dveří i oken, nové regály, sedací nábytek, stolek i nábytek pro personál, 
žaluzie do oken, vymalováno, uklizeno.  
Valašská Polanka -  zprovozněn výtah do knihovny, změna vnitřního uspořádání nábytku 
a fondu, je zde od 1. 7. 2019 nová knihovnice.  
V rámci soutěže Vesnice roku se prezentovaly knihovny Poličná, Zašová a Ratiboř. 
Obec Ratiboř ve Zlínském kraji zvítězila a získala Zlatou stuhu.  
Retrokatalogizace probíhá v knihovnách Lužná, Pozděchov. 

 
8. Z komentářů knihoven okresu – výběr akcí, besed 
 

8.1. Masarykova veřejná knihovna Vsetín - pověřená knihovna 
 

 Lovci perel -  v roce 2019 se soutěže zúčastnilo cca 80 dětí a nasbíraly přes 
700 perel.  

 Bookstart – S knížkou do života. 
 Spisovatelé do knihoven II – jako jedna z 11 knihoven v rámci celé ČR měla 

MVK už podruhé možnost zapojit se do projektu pořádaného Asociací 
spisovatelů. Přivítali jsme 10 nejvýraznějších autorů současné mladé či střední 
generace české literatury - mnozí z nich jsou držitelé prestižních ocenění jako 
Magnesia Litera či Cena Jiřího Ortena, (například Miloš Urban, Irena Dousková, 
Lucie Faulerová ad.) .  

 Mistr četby – v rámci celorepublikové kampaně vyhlašované Svazem 
knihovníků a informačních pracovníků ČR jsme ocenili nejlepší čtenáře – 
tentokrát čtenáře - muže.   

 Květinový bazar. 
 Den zdraví 2019 – duben. 
 Daruj krev s knihovnou. 
 Den technologií. 
 Virtuální univerzita 3. Věku.  
 Databáze valašských osobností - v druhé polovině roku 2019 získala novou 

podobu databáze valašských osobností. Nyní se nachází na samostatné webové 
adrese https://www.osobnostivalasska.cz/. Součástí báze je mediální báze, 
databáze „štítků“ činností a mapa, v níž jsou osobnosti zaneseny pomocí GPS 
souřadnic. Nová databáze byla spuštěna 15. 11. 2019.  

 Po stopách staříčků – v r. 2019 pokračoval 2. ročník poznávací stezky o historii 
zaniklých vsetínských hostinců, Zaniklé vsetínské hostince II aneb Gde si súsedi 
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spolem kalíšek vypili, aby sa jim řeč dobře šikovala. Pro 8 kartiček si přišlo 
přibližně 80 návštěvníků a všechny šifry rozluštilo 27 řešitelů. Letní bonus 
v podobě exkluzivní exkurze do starého vsetínského pivovaru přilákal 42 
dobrodruhů. 
 

Akce pro děti: 
 Pasování prvňáčků – Bylo pasováno 264 dětí ze 16 tříd sedmi vsetínských 

základních škol. 
 Noc s Andersenem – nocování v knihovně se zúčastnili vítězové soutěže O 

nejlepší čtenářskou třídu. 
 Vsetínská noc – hraní strašidelných her a strašidlácké tvoření, stezka odvahy 

sklepními prostory knihovny a hororové scénické čtení. 
 Kamarádka knihovna – venkovní akce k zahájení prázdninové knihovny u 

příležitosti získání 1. místa v celorepublikovém hodnocení dětských knihoven a 
titulu Kamarádka knihovna (červen) 

 Ve všech dětských půjčovnách proběhlo koncem školního roku předávaní 
Knížek pro prvňáčka.  

 Prázdninová knihovna - čtení, hraní her, tvoření na dětských půjčovnách a 
venkovní Čtení a zpívání – venkovní akce na schodech před knihovnou. 

 Knihovna plná příběhů – letní příměstský tábor. 
 Výletování s knihovnou – děti se svými prarodiči (12 dětí a 39 seniorů) 

absolvovali výlety do Kroměříže a Štramberka. Ve spolupráci s aktivními seniory 
– dobrovolníky. 

 Týden knihoven – celorepubliková akce, hlasité čtení na dětských půjčovnách, 
tvoření, vyhlášení literárních a čtenářských soutěží.  

 Festival Den poezie – čtení a zábavné psaní poezie – kreativní kampaň Otevři 
oči, vnímej múzu, napiš báseň. V dětských knihovnách besedy na téma poezie 
(Zaveršuj si maličko, Skládám básně, je mi krásně). 

 Mikuláš v knihovně v Luhu – mikulášský program – čtení, tvoření a prezentace 
tradičních valašských masek z Mikulášské družiny.  

 Setkání s Předčítánkem - v rámci projektu Bookstart – S knížkou do života 
uspořádala knihovna pět setkání pro maminky s malými dětmi.  

 CoderDojo klub - kroužek programování pro děti ve věku od 7-17 let. 
Soutěže a hry: 
 O poklad strýca Juráša – 19. ročník dětské literární soutěže. 
 Nejlepší čtenářská třída – Třetí ročník soutěže vyhlásily dětské knihovnice pro 

žáky 2. – 5. tříd vsetínských základních škol.  
 Jsi na tahu a Noc her – probíhají v K klubu. 

 
 
Ediční činnost  
Tištěné dokumenty: 

- Výroční zpráva za rok 2018 – ( ISBN 978-80-87991-11-4)  
- Valašský komiks 2 (ISBN 978-80-87991-10-7) 

 
 Elektronické dokumenty: 

- Nabídka školám 2018/19 
- Výroční zpráva za rok 2018 
- Magazín MVK Vsetín (také v tištěné podobě – každý měsíc) 
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8.2. Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm 
 
 Kulturní a vzdělávací akce (pouze nejvýznamnější akce) 

 Večerníčky na kamenech – (5 odpolední s divadly a čteným slovem). 
 Noc literatury – 3 čtecí místa (T-klub, Klub Vrátnice, bývalý Kulturní dům). 
 VU3 – 2 semestry (Umění rané renesance v Itálii, Klenoty barokního 

sochařství v českých zemích). 
 Pidkiknir = Bookstart - celý rok 2019 - 10 x měsíční setkávání s nejmenšími 

dětmi a jejich rodiči v knihovně, účast na Vítání občánků na MěÚ + 
navazující setkávání Pidiknir pro děti rožnovských mateřských škol. 

 O poklad strýca Juráša - městské kolo literární soutěže. 
 Lekce IVU.  
 Besedy pro družiny ZŠ, besedy pro děti z rožnovských mateřských škol pod 

hlavičkou Pidiknir. 
 Město v mé paměti – řada zajímavých setkání. 
  Výstavy na chodbách a podkroví knihovny: Tap Tap  načerno - černý 

humor (karikatury), České vědkyně (AV ČR), Pavel Hon - Ze třetí řady 
poosmé (fotografie), Lenka Jasanská - Jak maminka vyprávěla o 20. století 
(knižní ilustrace), Josef Bosák - fotografie (Kyrgyztán), Jitka Skočková - 
Vnitřní světy (malby). 

  Čtení sluší každému – měsíční cyklus (vyjma prázdnin) hlasitého čtení 
v Domově seniorů. 

 Noc s Andersenem – s tématem Pohádky H. Ch. Andersena. 
 Besedy se spisovateli a zajímavými osobnostmi  - Vladislav Chmelař, 

Petr Kopecký, cyklus 3 přednášek o Tradiční čínské medicíně - Marian 
Volanský, Milada Kaďůrková, Kamil Holub, Josef Bosák, Petr Stančík, Jiří 
Juráň, Richard Sobotka, Tereza Brdečková, Jiří Dědeček, Leo Žídek, Radek 
Hasalík, Jiří Fišar, Ondřej Landa, Věra Facová, Miroslav Orel, Ludmila 
Křivancová, Lukáš Perutka.  

 Listování - 3 představení: Lukášová, M. - Losos v kaluži, Rudiš, J. - Český 
sen, Zikmund, M., Hanzelka, J. - Legenda Z+H. 

 Podzimní putování s broučky - tradiční lampionový průvod. 
 Putování přes barokní Hranice do Hranické propasti - z cyklu Po 

pašeráckých stezkách. 
 Loutkové divadlo pro nejmenší -  18 představení v průběhu sobotních 

dopolední. 
 Knihohrátky - Den pro dětskou knihu - dopoledne pro děti a jejich rodiče 

v knihovně. 
 4 prázdninové procházky pamětí města pro veřejnost - Procházka po 

rožnovském náměstí, Historie rožnovské struhy, Málo známá Bučiska, 
Pamětihodná místa Rožnova. 

 30. výročí 17. 11. 1989 - Happening na Náměstí TGM - Přines 
transparent! + instalace a expozice výstavy na trafostanici v parku (6 
objektů nakreslených výtvarníkem J. F. Kovářem v roce 1989), výstava 
mapující události roku 1989 v Rožnově na 12 panelech v exteriéru města + 
digitální podoba výstavy na webu http://roznov89.knir.cz/. 
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 Ediční činnost, propagace  
 Měsíc v knihovně – knihovna vydává informační zpravodaj (propagace akcí, 

knih, dokumentů, služeb) – online, rozesílán mailem, tištěný  
 edice Milé tisky - 3 nově vydané tituly:  

 
 Zelené roky 2 - jaké to bylo na vojně. Edice Milé tisky, Sv. 21, 46 

stran. ISBN 978-80-87334-40-9. (prosinec 2019). 
 Zelené roky 1 - jaké to bylo na vojně. Edice Milé tisky, Sv. 20, 49 

stran. ISBN 978-80-87334-39-3. (prosinec 2019). 
 Kramoliš, Martin: Historie domu na ulici Bayerova 120. Edice Milé 

tisky, Sv. 19, 53 stran. ISBN 978-80-87334-38-6. (březen 2019). 
 

 Oko do knihovny – pravidelný sloupek (cca 2700 znaků) do novin Spektrum 
Rožnovska (1 měsíčně, náklad 7000 ks zdarma do schránek obyvatel 
Rožnova). 

 Měsíční plakát knihovny na plakátovacích plochách ve městě (16 
výlepových ploch) - sdílíme tento plakát se SVČ Rožnov. 

 Rozesílání novinek o knihovně pomocí webové aplikace Ecomail.  
 

 
8.3. Městská knihovna Valašské Meziříčí 

 
Kulturně vzdělávací aktivity zahrnují široké spektrum forem určených dětské i dospělé 
veřejnosti: propagační panely, výstavky, besedy, soutěže, lekce informační gramotnosti 
pro děti a mládež, lekce mediální výchovy, instruktáže k práci s PC, exkurze po 
knihovnách, předčítání, kulturní programy, vzdělávací programy, divadelní představení 
aj. V oblasti práce s dětmi a mládeží se pořádaly lekce informační gramotnosti, besedy 
a soutěže pro MŠ, ZŠ a SŠ ve Valašském Meziříčí.  

Hlavní akce: 
 Noc s Andersenem. 
 První rok ve škole - první krok do knihovny - pozvání na slavnostní pasování na 

Rytíře řádu čtenářského přijalo na 200 prvňáčků z Valašského Meziříčí a blízkého 
okolí. S pasováním pomáhal ilustrátor Adolf Dudek. 

 Účastní se projektu Knížka pro prvňáčka. 
 Účastní se projektu S knížkou do života - klub Malíček - do knihovny od malička. 
 Meziříčská muzejní noc – akce má mimořádný úspěch, knihovnu navštívilo přes 

300 obyvatel Valašského Meziříčí. 
 Virtuální univerzita 3. Věku. 
 Kroužek Programování pro děti. 
 Výstavy ve vestibulu knihovny – nabízí především amatérům možnost ukázat své 

umění z oblasti fotografie, malby, grafiky. Uskutečnily se 3 výstavy.  
 Týden knihoven a Den otevřených dveří - celorepubliková akce první týden v říjnu, 

registrace, amnestie, workshopy pro děti. 
 Strašidlení -  pátý ročník strašidelného pohádkového lesa na cestě po knihovně. 
 Listování - spolupráce s Lukášem Hejlíkem.  
 Den pro dětskou knihu, Lovci perel. 
 O poklad strýca Juráša. 
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Ediční činnost 
 

 Mininoviny – elektronický měsíčník informací o dění v knihovně s přílohou 
kulturně-historických výročí Meziříčské kalendárium. 

 
 
8.4. Střediskové knihovny a střediska 

 

Horní Lideč 
 
 Cestovatelské besedy. Hodně se osvědčily přednášky s cestovateli místního 

regionu a místních rodáků, které mají velkou návštěvnost.  
 Přednáška o kávě. 
 Pravidelná setkávání seniorů - vždy byl kromě kávy a čaje pro ně připravený 

zajímavý program (přednáška o první pomoci, Nordic Walking, dva výlety - do 
Lačnova , doVysokého Pole s velmi zajímavým programem). 

 oblíbené workshopy - vyrábění jarních dekorací a věnečků zdobených látkovými 
srdíčky, taje bezobalové domácnosti… 

 Procházka s ornitologem kolem Lačnovských rybníků.  
 Již podruhé do knihovny  zavítali herci z projektu scénických čtení LiStOVáNí. 

Představení s knížkou Mé dětství v socialismu a v knihovně si tak připomněli 30. 
výročí listopadové revoluce. 

 Spousta akcí byla určená také pro školní mládež. S nimi se pravidelně setkáváme 
při besedách a knihovnických lekcích. Za všechny - dvě interaktivní besedy 
olomouckého Studia Bez Kliky - knihařská dílna a přednášku s workshopem o 
samizdatu. 

 Skvělé besedování zažily děti s ilustrátorem Adolfem Dudkem nebo se 
spisovatelkami Lenkou Rožnovskou nebo Petrou Martiškovou. 

 V červnu byli prvňáčci pasováni na čtenáře a také proběhl na zahradě 
myslivecké chaty čtenářský piknik, jehož tématem se stali pejsci.  

 O dění v knihovně byli občané informováni prostřednictvím webových stránek 
obce i knihovny, dále na webu www.regionvalassko.cz, a na facebooku,  
v obou číslech zpravodaje obce a některé akce jsou také zveřejňovány 
v regionálním tisku. Každá akce je plakátovaná a občané jsou informováni také 
obecním rozhlasem. 

 Kromě běžné knihovnické práce, je naše knihovna pověřena výkonem reg. funkcí 
pro 6 knihoven s dobrovolnými knihovníky. 

Lidečko - Knihovníkovi pomáhá s pořádáním akcí dobrovolnice. Proběhlo -
Sněhulácké tvoření, Noc s Andersenem, Velikonoční tvoření, Pletení 
korbáčů, Tvoření ke Dni matek, Den dětí v knihovně, Pasování prvňáčků na 
čtenáře, Tvoření ježků, Mikulášské tvoření. 
Lačnov - v knihovně se pravidelně setkávají dětští návštěvníci při hrách, kreslení 
a rukodělném tvoření. Pro místní základní školu připravila knihovnice besedy: 
Jarní klubání, Barevný podzim, Zima na Valašsku, Vánoce.  
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SK Jablůnka  
 
Jablůnka 

 K pravidelným akcím patří oblíbené cestovatelské besedy.  
 Proběhla také beseda na téma regionálního podnebí a tradičních regionálních 

zvyků. 
 Setkání se známými místními osobnostmi. 
 Besedy se spisovateli. 
 Knihovna spolupracuje s místní ZŠ a MŠ při výukových programech pro žáky. 
 Středeční odpolední hodiny začaly nově pravidelně využívat i děti z prvního 

stupně  místní  ZŠ v rámci odpolední družiny. 
 Letos byl poprvé úspěšně realizován projekt “Čtení pro prvňáčka“, který byl 

zakončen slavnostním pasováním začínajících čtenářů. 
 K pravidelným akcím patří také „Noc s Andersenem“ a společné předčítání 

dětem. 
 K propagaci knihovny slouží  web obce, web knihovny, FB profil, propagace akcí 

na vývěskách, místní rozhlas, obecní zpravodaj. 
 V rámci výkonu regionálních funkcí se knihovna stará o 6 knihoven 

s dobrovolnými knihovníky 
Mikulůvka - Pasování prvňáčků na čtenáře 
Pržno  - cestovatelské besedy, beseda nad obecní kronikou – knihovnice je i 
kronikářkou Pržna. 
Růžďka -  „Celá Růžďka čte dětem“, jarní a vánoční tvořivá dílna pro děti i 
dospělé, besedy pro děti ZŠ.  
Bystřička -  besedy pro místní MŠ a ZŠ, tvoření, kvízová odpoledne o ceny, 
prodej vyřazených knih za dobrovolný příspěvek, z čehož jsou také nakupovány 
nové knihy. 

 

SK Rožnov pod Radhoštěm 

 
Ve všech knihovnách střediska kromě Stříteže nad Bečvou (není zde škola) - jsou 
pořádány pravidelně tematické besedy a lekce informačního vzdělávání pro žáky místních 
ZŠ. Lekce jsou určeny žákům od 1. do 9 třídy (resp. 5. třídy). Lekce navazují na RVP a 
rozvíjejí u žáků jednotlivé gramotnosti (čtenářská, informační, mediální, jazyková…) a 
pomáhají zdokonalovat komunikativní kompetence a sociální dovednosti.  
V Hutisku – Solanci - Mimo tyto akce pořádá knihovna každý měsíc program pro 
obyvatele obce např. cestopisné či literární besedy V červnu proběhla tradiční akce 
pasování prvňáčků na čtenáře knihovny s Knížkou pro prvňáčka.  
Dolní Bečva - pasování prvňáčků na čtenáře knihovny s Knížkou pro prvňáčka, knihovna 
aktivně spolupracuje s Klubem seniorů. 
Prostřední Bečva – NsA,pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. Nově pořádá knihovna 
loutková představení divadélka ROLO pro nejmenší děti. Dále se zaměřuje na besedy 
s regionální tématikou. Knihovnice navázala spolupráci s MŠ a každý měsíc pro ně pořádá 
povídání nad knihou. 
Ve Stříteži nad Bečvou – NSA pořádaná ve spolupráci s MŠ, celorepubliková akce 
Ukliďme Česko, kterou ve Stříteži pořádá knihovna již několikátý rok. Byla uskutečněna 
vánoční burza knih. Od listopadu se rozběhlo každotýdenní setkávání maminek s dětmi 
dětmi do 6 let a je o to značný zájem ( cca 8 maminek s dětmi se schází 1x týdně). 
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Ve Valašské Bystřici – Knihovník pro své čtenáře uspořádal rozmanité výtvarné a 
literární soutěže. Proběhly již tradiční kulturní akce (NSA,  Podzimní putování s Broučky,  
beseda s Adolfem Dudkem, pasování prvňáčků na čtenáře knihovny, Mikulášská nadílka, 
Rozsvěcování vánočního stromu, bazar knih). Také besedy s autory např. s Vandou 
Vrlovou.  
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 a byla 
vyhodnocena koncem roku v rámci akce Den pro dětskou knihu – soutěž podporuje 
čtenářskou gramotnost (v rámci této soutěže je v knihovně každý měsíc otevřen Perlový 
krámek). Knihovna se pravidelně účastní soutěže O poklad strýca Juráša. Proběhla NSA 
ve spolupráci s MŠ. V prostorách knihovny jsou pořádány výstavy prací žáků MŠ. Pro 
dospělé čtenáře se uskutečnily besedy cestovatelské i literární. Knihovnice velice aktivně 
nabízí čtenářům službu MVS. 
Vigantice – Ve spolupráci s obecním úřadem proběhly v knihovně zajímavé akce pro 
obyvatele, hlavně s regionální tematikou. Pro děti dále proběhlo i pasování prvňáčků na 
čtenáře knihovny s knížkou pro prvňáčka). 
 

SK Valašské Meziříčí 
 
Jarcová  – exkurze dětí z MŠ 
Kladeruby – 2 x exkurze dětí ze ZŠ 
Loučka – exkurze pro školní družinu ZŠ – Jak se chovat v knihovně, Čtení na prázdniny 
pro 2. tř. ZŠ  
Police -  přednášky - Cestování s dronem, Turecko: Dechberoucím Kurdistánem, Jak se 
točí dokumentární filmy, 3x navštívil knihovnu čtenářský kroužek dětí ze ZŠ Police s paní 
učitelkou (1. schůzka – seznámení s knihovnou, 2. schůzka – učíme se obalovat knížky, 3. 
schůzka – hravé odpoledne s kvízy a doplňovačkami - kroužek navštěvuje 12 dětí ze ZŠ 
Police). 
Poličná – Když bolí záda, Doma nebo v nemocnici? – přednášky, soutěž Malý čtenář pro 
děti z MŠ Poličná, výstava obrázků dětí z mateřské školy. 
Velká Lhota – Podzimní pochod Broučků – ve spolupráci s OÚ, hasiči a dalšími složkami 
v obci, Zdobení perníčků, Velikonoční a Vánoční tvoření. 
Krhová – 4 x exkurze dětí z MŠ Krhová v knihovně. 
Lešná - Noc s Andersenem, beseda se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou, 2 x 
cestopisná beseda (s Josefem Bělaškou Z Tbilisi až na Kazbek aneb velké gruzínské 
dobrodružství, se Svaťou Božákem 3000 mil v sedle - akce se konají ve spolupráci s OÚ 
Lešná a kulturní komisí). 
Perná – NsA -  ve spolupráci s OÚ Lešná a kulturní komisí. 
Branky - Noc s Andersenem – pro nejlepší čtenáře knihovny, exkurze žáků 1. třídy ZŠ  
Zašová – 7 x Cestománie – přednášky, Pepson a Miloň Čepelka, 17. listopad- besedy, 
autorské čtení, NsA, Pasování prvňáčků, v pondělí odpoledne probíhá v knihovně tvoření, 
letos to bylo 9x tvoření, např. tvoření z korálků, výroba svíček, zdobení perníčků, výroba 
draků, kurz pečení kváskového chleba, mandaly, háčkování, vánoční ozdoby, půjčování 
stolních her.  
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SK Vsetín 
 
Knihovnické besedy pro MŠ – Lužná, Janová, Leskovec, Huslenky. 
Knihovnické lekce a besedy pro ZŠ – Hošťálková, Čtenářský kroužek v Leskovci. 
Společně s vedením obcí se hledaly možnosti, jak lépe využít knihovnu v obci a přiblížit 
její služby obyvatelům. Po schůzkách na OÚ se v knihovně v Lužné a v Janové prostory 
otevřely pro skupinku matek s dětmi, které se tam pravidelně scházejí. 
Pasování -  Kateřinice, Leskovec, Lhota, Pozděchov, Liptál, Hošťálková, Val. Polanka, 
Ratiboř, Zděchov. 
MAP – besedy na téma Čtenářská gramotnost proběhly 3x v Pozděchově, 5x v Liptále, 1x 
ve Zděchově. Mateřské školy – Huslenky 1x, ZŠ – 3x. 
Huslenky – nově pořádají akce v knihovně – Společné čtení bible v knihovně, Bookstart 
– vítání proběhlo poprvé v zasedací síni OÚ, následují besedy pro děti v knihovně. 
 

8.5. Samostatné profesionální knihovny 
 

Halenkov 
 

 Exkurze, besedy – MŠ, ZŠ. Při besedách využívá psíka, úspěch u dětí. 
 Pasování prvňáčků na čtenáře - 16.ročník + raut ( za účasti starosty obce) 
 Výstava prací žáků ZŠ z VV – téma: Ekologie a Koláže z vyřazených časopisů 

Knihovny. 
 Cestovatelské besedy – Skotsko, Kamčatka, Gruzie, Karpaty, Balkán, Sicílie a 

Írán. Návštěvnost  je vzestupná, přednášející je aktuální, zábavný a vozí spoustu 
suvenýrů z cest – velmi poučné, první dvě besedy Skotsko a Gruzii dělali i ve 
spolupráci se ZŠ pro II.stupeň a shlédlo ji dohromady 250 žáků. 

 Akce Dětský den – plný soutěží a her – velká účast dětí soutěžících + rodiče, 
prarodiče. 

 Díky umístění knihovny ve škole roste i návštěva dětí během výpůjční doby bez 
půjčení knih – chodí v přezůvkách přímo ze tříd . 

 Od září 2019 další navazování kontaktů a větší spolupráce se ZŠ, díky výuce 
6.tř. český jazyk 5 hodin týdně. P. knihovnice – učitelka s dětmi společně čte 
knihu na pokračování, kterou má pouze knihovna a je vykoupena v síti 
knihkupectví, knihovnice vybírá povinnou četbu v souladu se zájmy dětí, 
navštěvuje knihovnu s dětmi ve výuce literatury častěji než je obvyklé apod. 

 Knihovnice pravidelně doplňuje informace jak na webu knihovny tak i na 
Facebooku, o knihovně informuje také na obecních nástěnkách a rozhlasem. 

 

Horní Bečva 
 

 Akce v knihovně, pravidelné akce:  
- Kurz kreslení, vždy v pondělí. 
- Beseda s dětmi z mateřské školy – seznámení s knihovnou. 
- Pasování prvňáčků na čtenáře – červen. 
- Beseda s malými čtenáři – 3. třída. 
- 2 přednášky: Reflexní terapie, Vůně levandule. 
 Akce, na jejichž organizaci se podílí: 
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- Divadelní představení ochotnických i profesionálních divadel, koncerty, loutková 
představení pro děti, Košt slivovice … 

- 2 velké akce pro veřejnost - Předpouťové sousedské posezení a Rozsvěcování 
vánočního stromu. 

- Taneční pro dospělé, Čaj o páté. 
- Kurz angličtiny – 2 úrovně. 
 Pravidelné činnosti: 
- Zpracování informací do místního zpravodaje. 
- Propagace kulturních akcí v obci. 
 Propagace knihovny: Každý měsíc zveřejňují několikastránkové zprávy 

z knihovny v místním zpravodaji, který je oblíbeným a často využívaným 
informačním kanálem v obci. 

 V knihovně je zároveň i informační turistické centrum. Práce obou složek se 
prolíná a doplňuje. 

 

Hovězí 
 

 Besedy pro MŠ a ZŠ (doporučená četba, práce s internetem, vyhledávání 
v souborném katalogu…). 

 Pro děti Pohádkový les. 
 

Karolinka   
                                                                                              

 Pro děti – pasování prvňáčků s Petrou Martiškovou a Parkour s Tomášem 
Vyšohlídem, dílna malého novináře s Michaelou Veteškovou, cestovatelské 
pohádky s Adolfem Dudkem, Já štěně – beseda s Lenkou Rožnovskou a další. 

 Večerní akce pro dospělé -  cestopisné přednášky Michala Štěpánka s názvem 
Turecko, Nordkapp s Martinem Ondráškem, Nový Zéland s Petrem Nazarovem, 
Austrálie s manželi Márovými, Kamčatka s Janem Husákem, Ekvádor, Chile 
s Milanem Štouračem, autorské čtení s Alenou Mornštajnovou. 

 Noc s Andersenem – 7. ročník. 
 
 

Kelč 
 

 Akce pro ZŠ Kelč, MŠ Kelč, Odborné učiliště Kelč, Velikonoční tvoření, Vánoční 
tvoření, cestovatelské besedy, tvoření pro dospělé. 

 
 
Nový Hrozenkov 
 

 Cestování s Janem Husákem – veřejnost – Karpaty: Křížem krážem 
 Alena Mornštajnová – literární beseda. 
 4 x beseda o zvládání stresu, osobnostní rozvoj, sebeúcta a úcta – vzdělávací 

cyklus pro maminky. 
 2x cestopisné besedy s Michalem Štěpánkem – Gruzie, Írán. 
 Beseda s Michaelou Veteškovou – Dílna malého novináře. 
 Josef Sousedík – beseda pro 8. třídy o tomto významném valašském rodákovi. 
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 Pasování prvňáčků na čtenáře do Řádu čtenářského s Knížkou pro prvňáčka a 
divadelním souborem Bublanina. 

 Bookstart 2019 - Vítání proběhlo 3x a přivítáno bylo 22 dětí. Kromě dárkové sady 
od knihovny (sada S knížkou do života, roční rodinná registrace, brožurka „Co 
najdete v knihovně“ a přehled literatury pro děti), byly rodičům dětí předány i dárky 
od Městyse Nový Hrozenkov. 

 V rámci Klubu maminek pak byly plněny podmínky projektu – práce s rodinami – 
čtenářská gramotnost. 

 V centru obce byla nainstalována Knihobudka.  
 Nově poskytla knihovna prostor pro kurzy šití.  

 
 

Velké Karlovice 
 

 V knihovně se začal scházet každé dva týdny Klub seniorů. 
 Nepravidelně se zde koná výtvarná dílna. 
 Od září se v knihovně schází jednou týdně novinářský kroužek, který vede paní 

knihovnice a zároveň se společně podílí na výrobě školního časopisu Šipka. 
OBALUJEŠ – OBALUJU – OBALUJEME – nová služba určená všem, kteří si 
chtějí nechat v knihovně obalit učebnice. 

 Noc s Andersenem – tedy „pouze“ večer s Andersenem, protože zázemí ještě 
nedovoluje noc uspořádat, ale byl nezapomenutelný. 

 Střihoruký Edvard nejen ženám – show Jana Špilara jako dárek ke Dni matek – 
včetně sladkého občerstvení. 

 Pojďte s námi do pohádky – interaktivní výstava „knih“ dětí z karlovské mateřské 
školy byla instalována v prostorách velkého sálu knihovny. Navštívily ji třídy 
nejen z MŠ a ZŠ Velké Karlovice, ale také z Hovězí a samozřejmě veřejnost. 

 Uvedení prvňáčků do čtenářské lóže – nebo-li pasování prvňáčků na čtenáře. Za 
přítomnosti paní ředitelky ZŠ, hraběnky a rytíře se odehrálo v knihovně. 

 Hudba a zpěv zní chrámem – velký koncert Jaroslava Svěceného a Ladislava 
Horáka v kostele Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích pořádaný 
knihovnou u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce. 

 Prevence řešení neuro-vývojových poruch u dětí – beseda v knihovně včetně 
„poradny“. 

 Huňatá čuňata – program Jiřího Dědečka pro základní školu – pořádaný 
knihovnou.   

 Obývákové povídání v knihovně s Angelikou Pintířovou – nový cyklus 
„domácích“ besed v knihovně. Věnovaný nejen 30. výročí Listopadu, ale také 
výchově dětí a dalším oblastem, kterým se tato renesanční žena věnuje. 

 Adventní besedování s velkými a malými – nejen o Valašském komiksu s jeho 
autorem a Jiřím Mičkalem. 

 Velký vánoční koncert Martina Chodůra – pořádaný knihovnou v kostele Panny 
Marie Sněžné.  
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Zubří 
 

 Pravidelně se koná promítání dokumentů z projektu Promítej i ty! 
 Virtuální univerzita 3. věku měla první úspěšné absolventy, kteří získali 

potvrzení o absolutoriu. 
 Knihovna se poprvé zapojila do projektu Bookstart/ S knížkou do života. Sety 

jsou předávány na Vítání občánků na městském úřadě. V rámci tohoto projektu 
také začali organizovat pravidelnou akci Budulínci pro rodiče s dětmi na 
rodičovské dovolené.  

 Konala se tvoření pro děti i dospělé, Nejen deskohraní i Noc s Andersenem. 
 Besedy pro veřejnost – cestovatelské i o duševním zdraví.  
 Tradiční letní akcí se stal Piknik s pohádkou, knihovna se také podílí na 

organizaci větších kulturních akcí ve městě, jako je Dětský den, Metlářský 
jarmark, Den města, Rozsvícení vánočního stromu. 

 Knihovna propaguje své akce na webu knihovny, dále na Fb stránce, stránce 
města a místní informačním webovém zpravodaji. Některé akce jsou hlášeny 
rozhlasem, využívají se také plakátovací plochy a místní tištěný zpravodaj. 
V letošním roce si knihovna založila také Instagram. 

 
 
 
 
Vsetín, 20.2. 2020 
 
 
Zpracovala:   
Ing. Věra Pelcová 
středisko regionálních knihovnických služeb 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín 


