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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 
 regionální oddělení 
 komunitní klub a hudební oddělení 
 informační centrum 
 dětská knihovna 
 zvuková knihovna  

 Luh 
 dětská knihovna 

 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 dětské knihovny. Součástí knihovny je Turistické informační centrum. 
 

1.2. Knihovny okresu Vsetín v roce 2020 
 

V okrese Vsetín se celkem, včetně Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, nachází  
74 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“). 
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) 
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1.4. Počet obyvatel 
 

Typ knihovny 
Počet obyvatel 

2019 2020 

pověřená knihovna 26 479 26 243 

s profi knihovníkem 65 912 65 851 

s neprofi knihovníkem 52 226 52 262 

celkem 144 617 144 356 

 
 
 
Střediska (bez střediskových knihoven) 

Název střediska 
Počet obyvatel 

2019 2020 

Jablůnka 4 181 4200 

Horní Lideč 5 774 5 743 

Rožnov pod Radhoštěm 11 731 11 744 

Valašské Meziříčí 14 829 14 808 

Vsetín 15 711 15 767 

celkem 52 226 52 262 

 
 
 
Knihovny s profi knihovníkem 

Obsluhovaná populace Název knihovny 
Počet obyvatel 

2019 2020 

1 001 - 3 000  

Horní Lideč 1 371 1 349 

Jablůnka 2 030 2 067 

Hovězí 2 406 2 388 

Horní Bečva 2 335 2 445 

Halenkov 2 421 2 446 

Velké Karlovice 2 451 2 450 

Karolinka 2 512 2 560 

Kelč 2 599 2 691 

Nový Hrozenkov 2 722 2 572 

5 001 - 10 000 Zubří 5 540 5 547 

10 001 - 20 000 Rožnov pod Radhoštěm 16 760 16 710 

20 001 - 40 000 
Valašské Meziříčí 22 765 22 730 

Vsetín 26 479 26 243 

  celkem 92 391 92 094 
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2. Knihovní fond 
 

2.1. Nákup knihovního fondu v Kč k 31. 12. 2020 
 

 
 

           
   
 
 
 
 
 

2.2. Stav knihovního fondu k 31. 12. 2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Typ knihovny 
Nákup v Kč 

2019 2020 

pověřená knihovna 1 878 697 1 439 771 

s profi knihovníkem 2 580 739 2 715 095 

s neprofi knihovníkem 999 301 945 917 

celkem 5 458 737 5 100 783 

Typ knihovny 
Stav knihovního fondu k 31. 12. 

2019 2020 

pověřená knihovna 118 176 120 390 

s profi knihovníkem 236 602 234 846 

s neprofi knihovníkem 169 932 165 809 

celkem 524 710 521 045 
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2.3. Složení knihovního fondu k 31. 12. 2020 
 

Typ knihovny 
Krásná literatura Naučná literatura 

2019 2020 2019 2020 

pověřená knihovna 65 632 71 670 38 266 36 777 

s profi knihovníkem 157 608 156 870 70 023 68 832 

s neprofi knihovníkem 129 427 127 753 40 330 37 873 

celkem 352 667 356 293 148 619 143 482 

 
 

 
 
 
 

2.4. Přírůstek knihovního fondu k 31. 12. 2020 
 

 
Pozn.: pověřená knihovna – knihovní fond byl nastaven na skutečný stav po revizi v r. 2020 a uveden do  
ř. 0102 – KJ celkem k 31. 12. sledovaného roku ve výkazu Kult (MK) 12 – 01. Aby bylo možno vyplnit 
statistický výkaz Kult (MK) 12 – 01, který navazuje na předchozí rok, dorovnal se stav na skutečnou hodnotu 
v ř. 0116 – Přírůstky o 4 988 KJ – navýšení ke skutečnému přírůstku za rok. Skutečný přírůstek je: 6 773 
uveden v tabulce výše, ve stat. výkazu je z těchto důvodů uveden přírůstek 11 761. 
  
 

2.5. Periodika k 31. 12. 2020 
 

Typ knihovny 
Počet exemplářů periodik 

2019 2020 

pověřená knihovna 165 165 

s profi knihovníkem 439 453 

s neprofi knihovníkem 169 164 

celkem 773 782 

 

Typ knihovny 
Přírůstek k 31. 12. 

2019 2020 

pověřená knihovna 7 409 6 773  
s profi knihovníkem 11 136 10 469 

s neprofi knihovníkem 5 596 4 508 

celkem 24 141 21 750 



 9 

         
 

 V MVK Vsetín proběhla revize knihovního fondu na hlavní budově, v knihovnách v 
Luhu a v Rokytnici.  V rámci revize KF se uskutečnila důkladná aktualizace fondu, 
velké vyřazování zastaralých a poškozených knih, kazet, CD. Uskutečnil se 
přechod na vyšší verzi automatizovaného knihovnického systému Verbis 2.1. 

 Proběhl letní a zimní výprodej opotřebovaných a vyřazených titulů z knihovního 
fondu. 

 Pokračovala pravidelná spolupráce se Souborným katalogem České republiky a 
zasílání záznamů vytvořených v oddělení katalogizace prostřednictvím protokolu 
OAI-PMH, za rok 2020 bylo přijato 3 894 záznamů. 

 V roce 2020 byly ukončeny revize v knihovnách v Rožnově pod Radhoštěm (+ 
pobočky Horní Paseky, Hážovice), ve Valašském Meziříčí, v Hovězí, v pobočkách 
knihovny Kelč – Babice, Němetice. 

 V neprofesionálních knihovnách proběhly revize v těchto knihovnách: Lačnov, 
Oznice, Růžďka, Jarcová, Lešná, Velká Lhota, Podolí, Ústí, Lhota u Vsetína, 
Janová, Lužná. 

 
 
3. Čtenáři a návštěvníci 
 

3.1. Registrovaní čtenáři k 31. 12. 2020 
 

Typ knihovny 
Čtenáři celkem do 15 let 

2019 2020 2019 2020 

pověřená knihovna 7 515 6 795 2 027 2 021 

s profi knihovníkem 11 175 11 475 3 628 3 234 

s neprofi knihovníkem 4 304 3 815 1 644 1 463 

celkem 22 994 22 085 7 299 6 718 
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3.2. Návštěvníci k 31. 12. 2020 
 

Typ knihovny 
Návštěvníci celkem Fyzické návštěvy Návštěvníci internetu 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

pověřená knihovna 221 290 182 164 169 003 94 889 17 447 3 911 

s profi knihovníkem 439 975 287 163 197 835 125 325 32 541 20 912 

s neprofi knihovníkem 116 564 80 626 43 988 27 682 2 304 816 

celkem 777 829 549 953 410 826 247 896 52 292 25 639 
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4. Knihovnické služby 
 
 

4.1. Výpůjční služby k 31. 12. 2020 
 

                                        
 
 

      
 
 
 
 

                          
                    
 

   
 
 
 

 Typ knihovny 
Výpůjčky celkem 

2019 2020 

pověřená knihovna 356 826 229 095 

s profi knihovníkem 559 463 448 179 

s neprofi knihovníkem 108 400 91 305 

celkem 1 024 689 768 579 

Typ knihovny 
Výpůjčky periodik 

2019 2020 

pověřená knihovna 69 371 33 869 

s profi knihovníkem 95 521 71 936 

s neprofi knihovníkem 17 219 13 793 

celkem 182 111 119 598 
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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 2020 do fondu přibylo 148 nových her, uživatelům je tak k dispozici 
691 „titulů“ a 868 „svazků“ společenských her.  

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

 Dětská hudební CD a mluvené slovo – byly přesunuty z velké části na dětské 
oddělení, kam byl vyrobený pro tyto účely speciální šuplíkový regál pro volný výběr 
tohoto fondu. 

 Půjčování e-knih  - díky spolupráci s portálem eReading.cz. – stále větší zájem. 
 Půjčování elektronických čteček a tabletů. 
 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 2020 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.  

 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. 

 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 – 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. 

 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.  

 Databáze Osobnosti Valašska.cz – kvalitní informace o regionu. Databáze je 
přístupná ze samostatných webových stránek: https://www.osobnostivalasska.cz/. Díky 
projektu Kde domov můj došlo k rozšíření databáze o dva moduly: „místopis“ a 
„kvízy“.  
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MěK Valašské Meziříčí -  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 a 
v Halenkově. V Zubří mají před knihovnou schránku na vrácené knihy. 

 
 
 
4.3. Akce v knihovnách 

 

Typ knihovny 2019 2020 

Z toho - kulturní 
akce 

Z toho - vzdělávací 
akce 

Z toho – akce 
nepořádané 
knihovnou 

2019 2020 2019 
2020 

 
2019 2020 

pověřená knihovna 983 384 635 221 242 124 106 39 

s profi knihovníkem 1 194 531 487 202 648 288 59 41 

s neprofi knihovníkem 438 157 300 104 98 37 40 16 

celkem 2 615 1 072 1 422 527 988 449 205 96 
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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 16 
knihoven a 2 pobočky profi knihoven. Program KP WIN – SQL používá 15 knihoven. 
Editační OPAC má nainstalováno 35 neprofi knihoven. 6 knihoven zatím knihovnický 
program nemá. Jedná se o malé knihovny s neprofesionálním knihovníkem nebo o 
pobočky knihoven. 
 
 
Počet knihoven, které půjčují v knihovnickém programu 
k 31.12. 2020 
 
  knihovny pobočky celkem 
Počet knihoven - Verbis 16 2 18 
Počet knihoven - editační OPAC 31 4 35 
Počet knihoven - KP Win - SQL 15 0 15 
Knihovny celkem 62 6 68 

 
Počet knihoven celkem 74 
Počet knihoven s programem 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 
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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 všechny profesionální knihovny kromě knihovny v Hovězí. 
A tyto neprofesionálních knihovny: Střítež nad Bečvou, Vidčie,  Hutisko – Solanec, Lužná, 
Pozděchov, Bystřička. 

 
 

6. Projekty a granty 
 

6.1. VISK3 
 

  „Mobilní IT učebna pro další vzdělávání v Masarykově veřejné knihovně Vsetín“ 
260 000,- Kč, „Zavedení RFID technologie v MVK Vsetín – Závěrečná etapa“ 
422 000, - Kč -  MVK Vsetín 

 Dotace na modernizace, obnovu a doplnění PC a technického vybavení knihoven – 
Jablůnka – 20 000,- Kč, Růžďka – 28 000,- Kč, Zděchov – 44 000,- Kč, Malá 
Bystřice – 24 000,- Kč, Choryně – 33 000,- Kč, Hovězí – 29 000,- Kč, Halenkov – 
41 000,- Kč, Huslenky – 29 000,- Kč 

 Dotace na zahájení automatizace knihovny – Prlov – 25 000,- Kč 
 Na novou verzi programu obdržely dotaci knihovny ve Valašské Bystřici –  

37 000,- Kč, Stříteži nad Bečvou – 26 000,- Kč, Hutisku-Solanci – 37 000,- Kč, 
Dolní Bečvě – 50 000,- Kč, Vidči – 39 000,- Kč, Viganticích – 26 000,- Kč, Zašové – 
48 000,- Kč 

 
 

6.2. Knihovna 21. století 
 
 Masarykova veřejná knihovna Vsetín 

 „Labyrint vědění a ráj vzdělávání v knihovně“  -  8 000,- Kč 
 

 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm 
 Večerníčky na kamenech – 20 000,- Kč. 
 Podzimní putování s broučky – 10 000,- Kč. 

 
 Valašské Meziříčí  

 Lekotéka – 10 000,- Kč. 
 
– Nový Hrozenkov 

- Učíme se pořád, proč ne v knihovně? – 3. ročník – 11 000,- Kč. 
 

– Horní Lideč 
 Podpora komunitních aktivitv – 10 000,- Kč. 

 
– Karolinka 

 Knihovna jako vzdělávací centrum pro všechny generace – 15 000,- Kč 
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6.3. Ostatní granty  

 

 MVK Vsetín 
– MK ČR:    
Kulturní aktivity ZPO a seniorů 
„Akademie seniorů a zrakově handicapovaných ve Vsetíně“ - 16 000, - Kč,  
„Dny seniorů a zdravotně handicapovaných ve Vsetíně“ - 10 000,- Kč 
– Dotace ZK – neinvestiční příspěvek na Regionální funkce knihoven 3 011 000,- Kč 
– MK ČR – Státní fond kultury ČR 

„Literární jaro“        45 000,- Kč 
– Fond Zlínského kraje (Program na podporu kulturních aktivit) 
    „Literární jaro ve Vsetíně 2020“                 29 000,- Kč 
– Národní knihovna České republiky 

Nabídka interkulturních služeb  v MVK Vsetín     60 000,- Kč 
– Dary (finanční) –  

Genoon s.r.o.  (neúčelový dar )        10 000,- Kč                                                                                     
Sdružení VIA, z. ú.        
(realizace projektu „Otto DIY od A do Z“ – nákup robotků Otto)   10 000,- Kč 

– Austin Detonator a.s.              
(účelový dar na podporu "nejlepší čtenářské třídy")      5 000,- Kč 

– Nadační fond Kde domov můj      
(Účelově určený dar na k financování rozšíření a rozvinutí webové stránky 
www.osobnostivalasska.cz)                      60 000,- Kč 

– Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP)                
(neúčelový dar)             30 000,- Kč 

 

 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštem 
 VISK 9 –  

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

7. Informace z knihoven okresu Vsetín 
 
Všechny knihovny letos citelně zasáhl coronavirus a s ním spojená omezení činnosti. 
Ovlivnil statistiky – značné snížení počtu výpůjček i návštěvníků, dlouhodobé uzavření, 
zrušení besed a akcí. 
Knihovníci se v době coronaviru věnovali především úklidu, práci s knihovním fondem 
(aktualizace, vyřazování, probíhaly revize KF), knihovnické agendě a neustále sledovali 
dění kolem karantény a také možnosti, jak poskytovat služby a využít knihovnu, aby se 
pomohlo občanům a zároveň se dodržela pravidla. V době dodržování omezeného 
provozu v důsledku vládních nařízení v knihovnách probíhalo vzdělávání knihovníků 
formou on-line, některé akce byly převedeny do virtuální podoby, knihovny fungovaly 
pomocí výdejních okének a rozvozu knih. Pracovníci některých knihoven pomáhali s šitím 
roušek, tiskly se ochranné štíty na 3D tiskárně, probíhala pomoc zřizovateli při přípravě a 
vydávání dezinfekce. V Novém Hrozenkově například během prvního zavření knihoven na 
jaře se knihovnické prostory propůjčily dětem zaměstnanců charity. Byly vyklizeny téměř 
všechny knihy a hračky z dětského oddělení. Cca 50 starších knih bylo ponecháno dětem 
ke čtení a poté, co místnost po 4 týdnech opustily, bylo vše vydenzifikováno a uloženo 
zpět do regálů. Pomáhalo se tedy, jak kdo mohl, podle možností. 
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– MVK Vsetín - v době „coronavirových“ opatření - posílení on-line služeb:  
- o veškerém dění, nových pravidlech a omezeních informovali na webu i sociálních 

sítích – snaha o přehledné grafické zpracování a infografiku, e-mailová komunikaci 
s uživateli, účastníky kurzů, VU3V atp.  

- zavedena možnost on-line registrace a on-line platby platební kartou z domova,  
- navýšení limitu pro e-výpůjčky, tato služba vzrostla (stejně jako návštěvnost webu) 

několikanásobně a našla mnoho nových uživatelů, 
- zpracování rešerší on-line, 
- byla vytvořena videa s načtenými pohádkami, která byla umisťována na youtube 

kanál, videoupoutávky na e-knihy, videa tvoření s knihovnou točená dětskými 
knihovnicemi, 

- 3D tisk -  zakladačů na roušky, štíty, spony na uchycení roušek - jak pro 
zaměstnance a pro všechny další zájemce,  

- dobrovolnická pomoc při roznosu informačních letáků po městě, 
- proběhla povinná revize KF, úpravy interiéru (sanace podlahy v CP), čištění (fondy, 

regály). 
- V dětské knihovně Luh bylo zrenovováno zázemí knihovny - vymalováno, pořízen 

koberec a obměněny regály. 
- Pořízeno bylo 12 ks notebooků do mobilní učebny, 7 ks PC pro veřejnost, 3 ks 

multifunkční kopírka, RFID pracovní stanice, RFID návratový regál, RFID brána, 
Interaktivní tabule, televize v PC učebně, skříňka na CD v dětském oddělení, 
vybavení CoderDojo klubu – mikropočítače, a různí roboti. 

- MVK Vsetín obdržela titul Městská knihovna roku 2020, kterou uděluje SKIP ČR. 
– MěK Rožnov pod Radhoštěm – od února 2020 upgrade na Verbis 2.1. Od ledna 

2020 na pobočce Horní Paseky spuštěn výpůjční protokol editační OPAC a byla 
zde zavedena teplá voda. Rekonstrukce porouchaných vstupních automatických 
dveří, v rámci úspor byly dveře vyměněny za klasické - bez automatiky. Zakoupena 
nová laserová tiskárna, čtečka e-knih, notebook, Software PED – účetnictví – 
k odesílání dat. Na výpůjční pulty byla instalována ochranná plexiskla. V souvislosti 
s plošným uzavřením knihoven proběhla revize KF, která tak proběhla o rok dříve, 
než činí zákonná povinnost.  

– SK RpR.: Všech 7 knihoven střediska obdrželo grant z VISK 3 na převod AKS 
KpwinSql na Verbis 2.1 a vše bylo realizováno v druhé polovině roku 2020. 
Prostřední Bečva – v době uzavření knihovny byla čtenářům nabídnuta donášková 
služba knih. Připravuje knihovnice, rozváží pracovník obce, 1x měsíčně, hojně 
využíváno. V knihovně v Dolní Bečvě byl pořízen nový server a odkládací stolek. 
V Hutisku-Solanci byl pořízen zabezpečovací systém bez záznamu. Valašská 
Bystřice – do knihovny bylo pořízeno 30 rozkládacích židlí (besedy) a proběhla 
rekonstrukce komiksového koutku. Knihovna má vlastní vývěsní propagační tabuli 
na budově. Knihovna ve Stříteži n/B. má též vývěsní tabuli ve středu obce. Paní 
Jana Krhutová – knihovna Vigantice, byla oceněna jako nejlepší knihovnice 
Zlínského kraje za okres Vsetín za r. 2020. 

 Horní Bečva - v průběhu obou vln coronaviru měli knihovnu v režimu „Mezi 
dveřmi“, tzn. na základě objednání, vydávali knihy čtenářům mezi dveřmi. V první 
vlně jeden den, při druhé vlně dokonce dva dny v týdnu a to pondělí, středa od 8:00 
– 17:00. 
Částečně fungovala i dovážka knih stálým čtenářům, kteří měli omezeny možnosti 
si knihy vypůjčit. V době coronavirové fungovala knihovna jako informační 
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středisko. Mají přístup na obecní web i facebook a to využili, aby se informace 
dostaly ke všem lidem. Soustřeďovali informace o opatřeních, o způsobu fungování 
obecního úřadu, lékařů, lékárny, obchodů apod. a pak je pomocí webu, facebooku, 
rozhlasu a obecního zpravodaje předávali dál. V době první vlny vydávali 
dezinfekci, roušky lidem, kteří je potřebovali. Další omezení provozu bylo od 1.6. do 
22.6.2020 z důvodu rekonstrukce budovy knihovny. Podařilo se provést zateplení 
budovy, montáž venkovních žaluzií, vzduchotechniky, nové podhledy a světla – 
úpravy přispěly ke zlepšení atmosféry v knihovně a zejména díky novým světlům 
jde vidět na všechny knihy. 

 V knihovně v Kelči doplnili interiér o nové dětské židle, stůl a volně stojící skříňky. 
 Velké Karlovice – kompletní rekonstrukce sociálního zařízení v prvním i druhém 

patře – včetně vybudování toalety pro vozíčkáře, přebalovací pult pro miminka a 
další zázemí pro nejmenší. Rekonstrukce kuchyňky - nová kuchyňská linka, včetně 
myčky (využití při větších akcích či možnost pořádat příměstské tábory). 
Rekonstrukce schodiště - nové lino na schodišti a vymalování. Nová podlaha 
v přednáškové místnosti. Vytvořen nový půdní prostor k využití jako depozit či 
sklad. Pořízen nový počítač pro knihovníka. Zakoupeny klip rámy – do budoucna se 
uvažuje o vytvoření a využití prostoru schodiště knihovny k pravidelným výstavám. 
Knihovna má vlastní nové LOGO. 

 Knihovna Halenkov – byla oceněna jako nejlepší knihovna Zlínského kraje za 
okres Vsetín za r. 2020 a nominována do celostátní soutěže o nejlepší Základní 
knihovnu v ČR. 
26. 11. 2020 byly odtajněny výsledky této soutěže a Knihovna Halenkov se může 
pochlubit titulem MK ČR – Knihovna roku 2020 v kategorii - Základní knihovna. 
Pořízen Bibliobox. O 1 hodinu rozšířena výpůjční doba. 

 Knihovna Zubří – byl zakoupen tablet a ozobot. 
 MěK Valašské Meziříčí – v době epidemie coronaviru a uzavření knihovny -  šili 

roušky, pomáhali s roznosem roušek seniorům 65+. Přešli na novou verzi 
knihovního systému Verbis 2.1, proběhla revize knihovního fondu. Na výpůjční pulty 
byly vyrobeny ochranné přepážky. 

 SK Valašské Meziříčí – v knihovně Police – od 1. 1. 2020 do 1. 5. 2020 byl zástup 
za MD.  Choryně – knihovna byla vymalována, dokončen stupínek, dětský koutek a 
pořízen nový sedací nábytek. Knihovna Perná byla od 7. 9. 2020 uzavřena 
z důvodu rekonstrukce celé budovy. V knihovnách Zašová a Veselá přechod 
programu na www OPAC – data byla uložena na server do MěK VM, byla 
provedena revize katalogu – slučování záznamů, oprava záznamů. V knihovnách 
Lešná a Kunovice – revize katalogu – oprava a slučování záznamů. Ke zkrácení 
výpůjční doby došlo v knihovnách Krhová (z 10 na 5), Kunovice (ze 4 na 2), 
Choryně (z 6 na 5).  

 V knihovně v Horní Lidči zakoupili pro větší pohodlí čtenářů křeslo – ušák. 
Francova Lhota – činnost knihovny byla v tomto roce pozastavena z důvodu 
rekonstrukce budovy a plánu umístit knihovnu do prostor ZŠ, kde by se měla nově 
otevřít v roce 2021. Je zpracován interiérový návrh nové knihovny. 

 Knihovna Jablůnka se chystá na obnovu interiéru. Byla oslovena designérka, která 
provádí návrh interiéru. Zatím proběhla rekonstrukce sociálního zařízení a 
vybudování kuchyňky. Na další úpravy bohužel chybí finanční prostředky. Během 
nuceného uzavření se podařilo částečně vymalovat prostor knihovny, zrenovovat a 
natřít starší regály a přemístit knižní fond tak, aby jeho uspořádání bylo pro 
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orientaci návštěvníků jednoduché a přehledné. Nově má knihovna od letošního 
roku vlastní vývěsku umístěnou v centru obce. 

 SK Jablůnka - knihovna Bystřička si zřídila účet na facebooku. Byly nainstalovány 
dvě drátěné poličky, doplněny 3 starší kusy regálů pro možnost lepšího a 
přehlednějšího vystavení knih. Mikulůvka – knihovně bylo umožněno využít 
vedlejší místnost k výstavce a přehlednějšímu výběru knih především z cirkulačních 
souborů. Vznikl zde i malý dětský koutek a 10 míst k sezení, vše zatím bez 
stavebních úprav. V Pržně byly namontovány nové stínící rolety na okna. V Malé 
Bystřici – změny v interiéru, uvolnění prostoru pro dvě křesla a stolek, zvětšení 
regálu u stěny. V Růžďce byla dokončena retroaktalogizace, proběhla revize KF a 
od nového roku půjčují přes počítač.  

 SK Vsetín - Huslenky - od ledna letošního roku se podařilo rozjet službu 
Knihovníkem ve své knihovně, za kterou byla oceněna mimořádným 
poděkováním na slavnostním Setkání knihovníků a starostů v roce 2020. Informace 
o službě proběhla v médiích na regionální i celostátní úrovni:  
https://huslenky.knihovna.cz/aktualne/ 
Lhota u Vsetína - v roce 2020 zřízena knihobudka, která je pravidelně doplňována 
z vyřazených knih a přeorganizovány regály v knihovně, pro pohodlnější výběr knih. 
Prlov – od poloviny roku nová knihovnice. Mají nový výpůjční pult a kancelářskou 
židli. Do knihovny v Ratiboři byly pořízeny deskové hry a jsou plánovány 
instruktážní besedy pro čtenáře a pomoc při seznámení se s pravidly her.  
Lužná – byla dokončena retrokatalogizace a proběhla revize KF. Od dubna nová 
knihovnice, (vkládáme do ní velké naděje ) - přebaluje KF, zajímá se, sama 
edituje webové stránky, otevřela klubovnu pro rodiče s dětmi vedle knihovny, 
návštěvníci zároveň navštěvují knihovnu, plánuje akce, proběhla komentovaná 
botanická vycházka s velkou účastí. Pozděchov – probíhá retrokatalogizace, zřízen 
účet na facebooku.  
Ve Valašské Polance se knihovnice hodně věnuje vylepšení interiéru, dělá drobné, 
finančně nenáročné změny. Pořízen byl nový počítač pro knihovnici i pro veřejnost, 
výměna kopírky za novější typ. 

 
Téměř ve všech neprofi knihovnách bylo v říjnu 2020 zahájeno dotazníkové šetření 
– Spokojenost se službami knihovny. Vzhledem k epidemiologické situaci a 
uzavření knihoven, ukončení tohoto šetření ponecháme až do roku 2021.  

 
 
8.  Z komentářů knihoven okresu – výběr akcí, besed 
 

8.1. Masarykova veřejná knihovna Vsetín - pověřená knihovna 
 

 Večerní besedy:  
Týká se závislost i mne?  - Jiří Habarta, Agharta, Zdravou nohou to začíná – Mgr. 
Pavlína Matějčková, Vsetínská nemocnice a.s., Viktorie Hanišová – Literární jaro ve 
Vsetíně 2020, Zadržování vody v krajině – Petr Šobáň, Karel Kostka Cubeca – beseda 
se spisovatelem, pedagogem, filozofem a malířem, Trápí vás artróza? – MUDr. Tomáš 
Strnad, Vsetínská nemocnice a.s., O komunikaci, technologiích, rodině a vztazích 
v novém století – Prof. Martin Jan Stránský, Božena Němcová  - matka a dcera – 
Martina Bittnerová, Listování s Lukášem Hejlíkem  - Fotbalové deníky - celodenní 
venkovní akce se scénickým čtením, Bianca Bellová – autorské čtení, Vlastimil 
Vondruška – Historická literatura vážně i nevážně, Jindřich Štreit – ...s láskou, 
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Duchovní potomci Komenského Moravští bratři – Daniel Říčan. 
 Zvuková knihovna: 
Povídání o zdraví a zdravé stravě – Radka Turpišová, Thai Chi, vnitřním umění ke 
zdraví, Lesy a život Valachů - Pavel Mašláň, Novinky ve zvukové knihovně – Lucie 
Fialová, Mezi námi knihami – hlasité čtení připravili Renata a Dušan Trličíkovi, 
Naladěno na verše – hudebně literární setkání s Věrkou Strbačkovou a Ondrou 
Krejčou, Povídání s ředitelkou knihovny Danielou Divínovou.  
 On line beseda s PharmDr. Margit Slimákovou – O zdravé výživě dětí. 
 Akce pro děti:  
Bookstart – S knížkou do života - účast na „Vítání občánků“ s dárkovou sadu 
s knížkou pro nejmenší a série setkání rodičů s dětmi s názvem Klub Paleček. V něm 
se setkávají knihovníci a rodiče se svými malými dětmi do 3 let věku. Cílem těchto 
setkání je pomoci rodičům rozvíjet předčtenářské dovednosti svých dětí. Náplní bývají 
společně rytmizovaná říkadla, tvoření odpovídající věku dětí, či volná hra dětí. 
Knihovnice seznamují rodiče s novinkami ve fondu a prostor má i společné sdílení 
zkušeností rodičů. Setkání byla naplánovaná na každý měsíc roku, kvůli omezením 
pořádání hromadných akcí jsme se ale s rodiči a dětmi setkali jen třikrát (průměrně 10 
rodičů a 15 dětí na setkání).  
Pasování prvňáčků – prvňáčci byli pasováni až v září coby druháčci na půdě knihovny 
či školy a to za přítomnosti zástupců vedení města, ředitelky knihovny a paní 
knihovnice.  
Noc s Andersenem on-line. Účastníci tentokrát nocovali v bezpečí svých domovů, 
četli si pohádky, příběhy, vyráběli masky, stavěli čtecí doupě atd.  
Ahoj, léto! – školní rok uzavřela venkovní akce, kterou dětské knihovnice přivítaly 
prázdniny. Na programu byla čtenářská dílna pro děti - tipy a rady na dětskou literaturu 
od knihovnic, ukázky a čtení textu, bosý chodník, fotokoutek s upírem a vílou, 
Recyhrátky – tvoření z recyklovatelných materiálů, soutěže a hraní her. Vše 
s hudebním doprovodem. 
Prázdninová knihovna - čtení, hraní her, tvoření na dětských půjčovnách a venkovní 
Listování s Lukášem Hejlíkem; celkem proběhlo na dětských půjčovnách o letních 
prázdninách 6 tvůrčích dílen, 1 noční hraní deskových her a dva výlety . 
Knihovna plná příběhů – již po čtvrté proběhlo pětidenní setkávání v knihovně. 
Sedmnáct dětí ve věku 7 – 11 let zažívalo v knihovně neobyčejná dobrodružství. 
Během týdne si děti hrály, tvořily a hlavně taky nacvičovaly pohádku Sněhurka a sedm 
trpaslíků, kterou v závěru týdne zahrály rodičům a zájemcům z řad knihovníků. I 
v tomto roce se děti vypravily na výlet, tentokrát do hlubokých prlovských lesů se 
stavěním lesních domečků i opékáním špekáčků. 
Výletování s knihovnou – děti se svými prarodiči (12 dětí a 66 seniorů) absolvovali 
výlety do Teplic nad Bečvou a Hranic na Moravě nebo Frenštátu pod Radhoštěm. Ve 
spolupráci s aktivními seniory – dobrovolníky (červenec a srpen)  
Co v učebnici nebylo – projekt ve spolupráci s KISK – tvorba a realizace 
knihovnických lekcí na nejrůznější sociální nebo výuková témata – účastní se 2 
knihovnice a učitelky zapojených škol. 
On-line čtení pohádek – při jarním zavření knihovny se knihovníci rozhodli dětem 
zpříjemnit chvíle doma čtením pohádek. Četli všichni v knihovně – klasické pohádky, 
příběhy o zvířátkách anebo příběhy dětí. Četlo se z knih, které nepodléhají autorskému 
zákonu nebo z knih, jejichž autor dal povolení ke čtení (jako třeba paní Ivona Březinová 
nebo Ondřej Hložek). 
On-line tvoření – jak se na jaře četlo, tak se na podzim a v zimě tvořilo. Knihovnice 
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z dětských oddělení si připravily pro děti řadu tvoření k vyplnění jejich volného času. 
Protože to byl vánoční čas, tak většinou hlavním tématem byly Vánoce – vánoční 
přání, ozdoby na stromeček, ale i jiné např. Halloweenské lucerničky. 
 Soutěže a hry: 
O poklad strýca Juráša – 20. ročník dětské literární soutěže 
Nejlepší čtenářská třída – Čtvrtý ročník soutěže vyhlásily dětské knihovnice pro žáky 
2. – 5. tříd vsetínských základních škol. 
Jsi na tahu a Noc her – probíhají v K klubu 
Po stopách staříčků – v roce 2020 pokračoval poslední 3. ročník poznávací stezky o 
historii vsetínských hostinců, (Ne)Zaniklé vsetínské hostince III s tematickým 
podnázvem Gde Valaši trávili chrobáka, aby ích koléra nezmordovala. Návštěvníci 
tentokrát hledali indicie k šifrám u domů, jejichž budovy na mapě Vsetína stále existují. 
Pro 8 kartiček si přišlo přibližně 80 návštěvníků a všechny šifry rozluštilo 27 řešitelů. 
Letním bonusem byla tematická vycházka do míst, kde stávaly hostince vzdálené od 
centra Vsetína.  
 Květinový bazar. 
 VU3V – on-line - Akademický rok pro seniory – cyklus přednášek ve zdravém těle, 

zdravý duch. 
 CoderDojo klub - kroužek programování pro děti ve věku od 7-17 let. Schází se ve 

dvou skupinách – mladší a starší děti, v roce 2020 se obě skupiny sešly 12x 
osobně, v online prostředí pak 10x starší skupina a 7x mladší. 

 
Ediční činnost  
Tištěné dokumenty: 

- Výroční zpráva za rok 2019 – ( ISBN 978-80-87991-12-1)  
- Kde končí svět: sborník literárních a výtvarných prací dětských 

autorů ZK (ISBN 978-80-87991-13-8) 
 Elektronické dokumenty: 

- Nabídka školám 2019/20 
- Výroční zpráva za rok 2019 
- Magazín MVK Vsetín (také v tištěné podobě – každý měsíc) 

 
 

8.2. Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm 
 

 Kulturní a vzdělávací akce (pouze nejvýznamnější akce) 
 Večerníčky na kamenech – (5 odpolední s divadly a čteným slovem) 
 VU3 – 2 semestry (Leonardo da Vinci: renesanční uomu universale, 

Křesťanská ikonografie) částečně online 
 Pidkiknir = Bookstart - 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 – pouze 4 setkání z důvodu COVID 19, nicméně z 

činnosti této skupiny seniorů vyplynulo vydání 3 Milých tisků (viz dále) 
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  Výstavy na chodbách a podkroví knihovny: Graffiti trochu jinak (leden-
únor), Přátelé fotografie posedmé (březen-duben), Valašský komiks Martina 
Kubíka (červenec-srpen), Karel Jura a Zdeněk Šimůnek – malby a kresby 
(září-říjen), Světlo a stín – fotografie Pavla Hona (listopad – prosinec virtuální 
výstava) 

  Čtení sluší každému – cyklus hlasitého čtení v Domově seniorů - v 
letošním roce omezeno z důvodu uzavření Domova seniorů - proběhla 
pouze 4 setkání (tradičně bývá 10) 

 Besedy se spisovateli a zajímavými osobnostmi  - Richard Sobotka – 
Brillovka, Tma léčí – Libor Holemý, Ivan Gabal – beseda, Daniel Drápala – 
Vranečkova kronika + Co se kdy přihodilo ve městě i na pasekách (proběhlo 
online) 

 Listování - 3 představení: Rob Grant: Špeky, Jérome Colin: Bitevní pole, 
Mikal Hem: Jak se stát diktátorem 

 Až na vrchol Radhoště - z cyklu Po pašeráckých stezkách  
 Loutkové divadlo pro nejmenší -   6x představení v průběhu sobotních 

dopolední 
 Letní čítárna s pohádkou a deskovkami – čtyři setkání za knihovnou pro 

všechny generace, čtení, deskové hry, aktivity pro nejmenší 
 DDK -  Knihohrátky – proběhl online 
 Z důvodu protikoronavirových opatření byly některé tradiční akce 

zrušeny – Podzimní putování s Broučky, Procházky s Městem v mé paměti, 
Noc s Andersenem, část plánovaných besed se spisovateli, část besed a 
lekcí IVU pro školy 
 
 

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:  
 Příběh rožnovské struhy – malé ohlédnutí za historií tohoto zařízení. 

Edice Milé tisky, Sv.23, 55 stran ISBN 978-80-87334-42-3 (červen 
2020) 

 Archiv Miloše Kulišťáka – Ohlédnutí Radka Hasalíka za životem a 
dílem pana  Miloše Kulišťáka Edice Milé tisky Sv. 22, 39 stran. ISBN 
978-80-87334-41-6. (květen 2020) 

 Operace Glucinium – Životní příběh československého parašutisty 
Františka Trpíka. Edice Milé tisky, Sv. 24, 55 stran. ISBN 978-80-
87334-44-7. (prosinec  2020) 
 

 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  
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8.3. Městská knihovna Valašské Meziříčí 

Kulturně vzdělávací aktivity  

Kulturně vzdělávací aktivity zahrnují široké spektrum forem určených dětské i dospělé 
veřejnosti: propagační panely, výstavky, besedy, soutěže, lekce informační gramotnosti 
pro děti a mládež, 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 - online v říjnu 2020 
 Strašidlení - online v listopadu 2020 
 Literární soutěž Miroslava Kabely - vyhlášení v knihovně v prosinci 
 VU3V - online 
 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. 

 Knížka pro prvňáčka  
 S knížkou do života - klub Malíček - do knihovny od malička 
 kroužek Programování pro děti 
 Výstavy ve vestibulu knihovny – nabízejí především amatérům možnost ukázat své 

umění z oblasti fotografie, malby, grafiky. Uskutečnilo se 7 výstav.  
 Týden knihoven  - celorepubliková akce první týden v říjnu, registrace, amnestie, 

workshopy pro děti. 
 Listování - spolupráce s Lukášem Hejlíkem  
 Den pro dětskou knihu, Lovci perel - online 
 O poklad strýca Juráša - online 
 dále exkurze, besedy a knihovnické lekce pro žáky mateřských, základních a 

středních škol a také školní družiny z Valašského Meziříčí a blízkého okolí  
 nformační lekce (1,5 hodiny) v dopoledních hodinách pro MŠ, ZŠ a SŠ ve 

Valašském Meziříčí a blízkém okolí na téma literatura pro děti, spisovatelé a 
ilustrátoři pro děti, informační vzdělávání mládeže (vyhledávání informací, práce s 
knihovními katalogy, mediální výchova, myšlenkové mapy, kyberšikana atd.).  

 besedy a vzdělávací přednášky (1,5 hodiny) v podvečer pro širokou veřejnost - 
cestopisné projekce, literární večery, veřejná čtení, přednášky ze zdravotní a 
sociální oblasti, přednášky na téma psychologie, pedagogika, politika  

 
 
8.4. Střediskové knihovny a střediska 

 
SK Horní Lideč 
Horní Lideč 

- V knihovně se uskutečnilo pouze 6 akcí, ve spolupráci s místní MAS pozvali na 3 
besedy pro děti MŠ spisovatelku Lenku Rožnovskou. Proběhla jedna kreativní dílna 
s dětmi, během které recyklovali plechovky.  

- Pro veřejnost se uskutečnily dvě akce: pan Jiří Jadrníček v besedě o Gabře a 
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Málince přiblížil účastníkům jejich osudy. V září proběhla beseda o bylinách 
s panem Karlem Štenbauerem.  

- Z důvodu vyhlášení nouzového stavu se další naplánované akce zrušily.  
Kromě běžné knihovnické práce, vykonává knihovnice služby v rámci RF pro 6 
knihoven s dobrovolnými knihovníky. 

Lidečko – proběhlo Pasování prvňáčků na čtenáře a kreativní kurz. 
Lačnov - v knihovně se pravidelně setkávají dětští návštěvníci při hrách, kreslení a 
rukodělném tvoření 
Střelná – workshop pro děti, kde se vyráběli sněhuláci 

SK Jablůnka  
Jablůnka 

– Cestovatelské přednášky (77 nejzajímavějších míst Evropy - H. Machalová, Trek 
kolem Nepálu – Marie Lollok Klementová, Indočína – Márovi, Zážitky ze života 
v Africe – D. Šárková). 

– Alenka a Krakonoš – D. Šárková – beseda pro děti ZŠ. 
– Pasování na čtenáře – s celostátním projektem „Knížka pro prvňáčka“. 
– K propagaci knihovny slouží web obce, web knihovny, FB profil, propagace akcí 

na vývěskách, místní rozhlas, obecní zpravodaj. 
– Na další naplánované akce, které se z důvodu vládních opatření neuskutečnily, 

byly domluveny náhradní termíny v roce 2021. 
V rámci výkonu regionálních funkcí se knihovna stará o 6 knihoven s dobrovolnými 
knihovníky. 
Bystřička -  návštěva  místní MŠ a čtenářského kroužku – víc se nestihlo 

 
SK Rožnov pod Radhoštěm 

Dolní Bečva, Hutisko – Solanec - v knihovnách jsou pořádány pravidelně 
tematické besedy a lekce informačního vzdělávání pro žáky místní ZŠ. Lekce jsou 
určeny žákům od 1. do 9 třídy. Z důvodu proticovidových opatření neproběhly 
některé lekce z důvodu distanční výuky žáků, až v září proběhlo tradiční pasování 
prvňáčků (respektive druháčků) na čtenáře knihovny s Knížkou pro prvňáčka. 
Knihovna DB aktivně spolupracuje s Klubem seniorů na Dolní Bečvě. 
Prostřední Bečva - proběhly besedy pro MŠ (4x), dále lekce pro žáky místní ZŠ 
(2x). Byla vyhlášena soutěž Lovci perel (nadále pokračuje). Knihovna pořádá 
besedy s místní a regionální tématikou (o knize Jiskřičky naděje, s Vandou Vrlovou). 
Pro děti 2. ročník letních divadélek v šindelovém domečku na návsi (4x), výstava 
v šindelovém domečku Prostřední Bečva na starých pohlednicích. Z důvodu 
proticovidových opatření proběhlo až v září tradiční pasování prvňáčků (respektive 
druháčků) na čtenáře knihovny s Knížkou pro prvňáčka.   
Střítež nad Bečvou - Proběhlo setkávání maminek s dětmi do 6 let (cca 8 maminek 
s dětmi se schází 1x týdně v úterý dopoledne). 
Valašská Bystřice - knihovník pro své čtenáře uspořádal rozmanité výtvarné a 
literární soutěže. Z akcí proběhla sbírka na charitativní projekt Liga proti rakovině. 
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 – 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. V prostorách knihovny jsou pořádány výstavy prací žáků MŠ. 
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Knihovnice velice aktivně nabízí čtenářům službu MVS. Z důvodu proticovidových 
opatření proběhlo až v září tradiční pasování prvňáčků (respektive druháčků) na 
čtenáře knihovny s Knížkou pro prvňáčka. 
Vigantice - v knihovně proběhly besedy a lekce informačního vzdělávání pro žáky 
místní základní školy. Ve spolupráci s obecním úřadem proběhly v knihovně 
zajímavé akce pro obyvatele, hlavně s regionální tematikou. Z důvodu 
proticovidových opatření proběhlo až v září tradiční pasování prvňáčků (respektive 
druháčků) na čtenáře knihovny s Knížkou pro prvňáčka.  

 
SK Valašské Meziříčí 

Kladeruby – exkurze dětí ze ZŠ a MŠ 
Police -  Cestopisná přednáška o Libanonu, Trénování paměti pro seniory, 
přednáška První pomoc. 
Poličná – beseda Richarda Hlavici o fotografování zvířat, beseda s Vandou Vrlovou 
– Předjaří a léčivé byliny, jarní obžíva a doba postní. 
Zašová – 2 x tvoření - háčkování 

 
SK Vsetín 

Huslenky – Deskohraní, Dětský den na dvorku, Den otevřených dveří, Setkání a 
vysílání z knihovny – Malování na kameny s pohádkami. 
Janová – setkání s dětmi z MŠ Janová, beseda O psech se psem 
Lhota u Vsetína – cestopisné besedy, tradiční ples, Rybí hody. 
Liptál – pravidelné čtenářské dílny s dětmi ze ZŠ 
Lužná – Komentovaná botanická vycházka, tvoření podzimních věnců 
Pozděchov – Pasování, Setkání seniorů – naposledy 
Ústí – Velikonoční a Vánoční tvoření 
 

 
8.5. Samostatné profesionální knihovny 

 
Halenkov 
 

 Když nebylo umožněno scházet se v sále knihovny – přešli do virtuálního světa 
NOVINKA!! ONLINE Besedy s HH - s Mgr. Janem Husákem –  Maroko, Island, 
Kyrgyzstán,Slovinsko,Norsko, Skotsko a rakouské Alpy – sledovanost 3x větší 
než návštěvnost fyzická a beseda šla shlédnout ještě 2 dny po vysílání – skvělé! 

 NOVÉ Deskovky z naší knihovny (doporučený nákup z MVK) již podruhé 
zapůjčeny na Maratón her do ZŠ – deskové hry se půjčují i domů, budeme 
doplňovat další 

 PASOVÁNÍ prvňáčků na čtenáře naší Knihovny - 17. ročník + raut letos stihli 
úplně o fous, když se otevřela v červnu 2020 základní škola po karanténě, 
celkem 2 třídy a 35 nových čtenářů, kteří to i přes zavřenou školu dokázali a umí 
číst   

 
Horní Bečva 

 
Akce v knihovně, pravidelné akce:  
– kurz kreslení – pokud to šlo, vždy v pondělí 
– návštěva dětí z mateřské školy – březen 
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– 2x beseda s třídou družiny, seznámení s knihovnou, čtení z knihy – říjen 
– Pasování nových čtenářů – prosinec 
– poklad strýca Juráša – vyhlášení – prosinec 
– 3 přednášky o bylinkách (kostival lékařský-únor, bez černý-červenec, o 

bylinkách p.Štenbaur - srpen) 
– kurzy angličtiny – dvě úrovně 

 
Akce mimo knihovnu, které organizovali nebo se na jejich organizace 
podíleli 
 kurzy Salsy – naplnily se dva kurzy 
 Čaj o páté – tanečky a zábava pro děti 
 Deskohraní – zábavné odpoledne nad deskovými hrami 
 Loutkové představení pro nejmenší 
 3 promítání letního kina, 3 promítání v kulturním domě 
 organizace a prodej vstupenek na dvě úspěšně naplněná představení 

ochotnických divadelníků – cca 500 lidí 
 organizace a prodej vstupenek na představení kouzelníka, baviče Richarda 

Nedvěda – 185 vstupenek 
 kurz první pomoci 
 v červnu se podařila jedna velká venkovní akce pro veřejnost, tradiční 

Předpouťové posezení – úkolem knihovny je propagace, zajištění kulturního 
programu 

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

Karolinka   
                                                                                              

 Pro děti – pasování druháků se spisovatelkou Markétou Harasimovou , autorské 
čtení s Janem Svitákem 

 Večerní akce pro dospělé -  cestopisné přednášky Marie Lollok Klementové 
s názvem Barma, Banát s Petrem Nazarovem a Srí Lanka s Robertem Bazikou. 

 
Kelč 
 

 Únor - ZŠ Kelč – 3. Třída, ostatní zrušeno 
 
Nový Hrozenkov 
 

 Pasování prvňáčků se spisovatelkou Markétou Harasimovou, divadélko o knížce 
Z deníku kočičky Ťapičky. 

 Alenka a Krakonoš – Danka Šárková – 2x beseda pro děti z MŠ 
 Večerní beseda  - Všude žijí lidé se spisovatelkou Dankou Šarkovou 
 Bookstart 2020 - Vítání proběhlo 1x , v rámci Klubu maminek pak byly plněny 

podmínky projektu – práce s rodinami – čtenářská gramotnost. 
 cestopisné besedy s Michalem Štěpánkem – Gruzie, Madagaskar – Robert Bazika 
 5 knihovnických lekcí pro žáky druhého stupně ZŠ a 2 besedy o knihách pro MŠ. 
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Velké Karlovice 
 

 Videopřednáška cestovatele Petra Nazarova – Rok na Havajských ostrovech 
 Byla zahájena výuka angličtiny a italštiny v knihovně, bohužel kvůli Covidu 

musela být přerušena 
 Pomůžete nám udělat radost – záložkování… naši čtenáři se zapojili do 

výroby záložek i s citátem z oblíbené knihy na rubu záložky, které poté sloužily 
jako pozornost a k povzbuzení našim čtenářům - seniorům 

 Krabice od bot – naše knihovna se zapojila do akce Diakonie, spolu s našimi 
čtenáři jsme připravili a do vsetínské Diankonie dopravili na 21 krabic od bot – 
tedy 21 dárků, které udělaly radost potřebným dětem pod stromečkem.  

 Na svatého Mikuláše půjčoval knihy v knihovně samotný Mikuláš… půjčoval a 
taky si povídal a hlavně si s malými čtenáři hrál. 

 
 
Zubří 
 

– Virtuální univerzita 3. věku probíhala distančně 
– V létě se zapojili předčítáním na minijarmarku, který pořádala místní kavárna a 

Odbor kultury 
– Proběhl již tradiční Piknik s pohádkou a akce Venku s knihovnou, kde se hrají 

venkovní hry, které je možné vypůjčit v knihovně 
– Proběhla beseda s Petrem Nazarovem 
– Školka stihla několik besed a konalo se Pasování prvňáčků na čtenáře 
– Knihovna je zapojena do projektu Bookstart, proběhlo i několik akcí Budulínci, 

které pořádají rámci toho projektu pro nejmenší 
– Proběhlo promítání v rámci projektu Promítej i ty a také bazar vyřazených knih 

 
 
 
Vsetín, 24. 2. 2021 
 
 
Zpracovala:   
Ing. Věra Pelcová 
středisko regionálních knihovnických služeb 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín 


