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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 
 knihovna pro děti a dospělé 

 Rokytnice 
 knihovna pro děti a dospělé 
 
 
 

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

  
 Celkový počet knihoven       74 

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

1.1. Pověřená knihovna 
 

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

1.2. Knihovny okresu Vsetín v roce 2021 
V okrese Vsetín se celkem nachází 74 knihoven, včetně Masarykovy veřejné knihovny 
Vsetín. Z tohoto počtu jsou 3 městské knihovny s více pracovníky, 1 profesionální 
knihovna se 2 pracovníky a 9 profesionálních knihoven s jedním pracovníkem (dále jen 
„profi knihovny“) a 47 obecních neprofesionálních knihoven (dále jen „neprofi knihovny“). 
V okrese je také 14 poboček knihoven. 
 
 

1.3. Přehled knihoven 
 

Pověřená a současně středisková knihovna 
 
 Vsetín  

 pobočky  
 Luh, Rokytnice 

 
 knihovny s neprofi knihovníkem 

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

 
 
Střediskové knihovny a jimi spravované knihovny 
 
   
 Horní Lideč  
 

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

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

 
 Rožnov pod Radhoštěm  
 

 pobočky 
 Hážovice, Horní Paseky 
 

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

Prostřední Bečva, Vigantice 
  

 Valašské Meziříčí  
 

 pobočky 
 Juřinka, Lhota u Choryně, Podlesí 

 
 knihovny s neprofi knihovníkem 

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

 Lešná 
 pobočky 

 Jasenice, Perná 
 Zašová 

 pobočka 
 Veselá  

 
 
Knihovny samostatné s profi knihovníkem 
 
 Halenkov  
 Horní Bečva     
 Hovězí       
 Karolinka  
 Kelč 

 pobočky 
 Babice, Komárovice, Lhota u Kelče, Němetice 

 Nový Hrozenkov          
 Velké Karlovice      
 Zubří (2 knihovníci) 
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1.4. Počet obyvatel 

 

Typ knihovny 
Počet obyvatel 

2021 2020 

pověřená knihovna 26 089 26 243 

s profi knihovníkem 65 282 65 851 

s neprofi knihovníkem 52 360 52 262 

celkem 143 731 144 356 
 
 
 
Střediska (bez střediskových knihoven) 

Název střediska 
Počet obyvatel 

2021 2020 
Jablůnka 4 207 4200 
Horní Lideč 5 734 5 743 
Rožnov pod Radhoštěm 11 706 11 744 
Valašské Meziříčí 15 008 14 808 
Vsetín 15 705 15 767 
celkem 52 360 52 262 
 
 
 
Knihovny s profi knihovníkem 

Obsluhovaná 
populace 

Název knihovny 
Počet obyvatel 

2021 2020 

1 001 - 3 000  

Horní Lideč 1 339 1 349 
Jablůnka 2 062 2 067 
Velké Karlovice 2 318 2 450 
Hovězí 2 384 2 388 
Halenkov 2 402 2 446 
Horní Bečva 2 447 2 445 
Karolinka 2 477 2 560 
Nový Hrozenkov 2 518 2 572 
Kelč 2 661 2 691 

5 001 - 10 000 Zubří 5 535 5 547 

10 001 - 20 000 
Rožnov pod 
Radhoštěm 16 650 16 710 

20 001 - 40 000 
Valašské Meziříčí 22 489 22 730 
Vsetín 26 089 26 243 

  celkem 91 371 92 094 
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2. Knihovní fond 
 

2.1. Nákup knihovního fondu v Kč k 31. 12. 2021 
 

 
 

           
   
 
 
 
 
 

2.2. Stav knihovního fondu k 31. 12. 2021 

 
 
 

 
 
 

Typ knihovny 
Nákup v Kč 

2021 2020 

pověřená knihovna 1 615 042 1 439 771 

s profi knihovníkem 2 837 809 2 715 095 

s neprofi knihovníkem 935 379 945 917 

celkem 5 388 230 5 100 783 

Typ knihovny 
Stav knihovního fondu k 31. 12. 

2021 2020 

pověřená knihovna 123 222 120 390 
s profi knihovníkem 232 861 234 846 
s neprofi knihovníkem 161 593 165 809 

celkem 517 676 521 045 
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2.3. Složení knihovního fondu k 31. 12. 2021 
 

Typ knihovny 
Krásná literatura Naučná literatura 

2021 2020 2021 2020 

pověřená knihovna 74 296 71 670 36 531 36 777 
s profi knihovníkem 155 765 156 870 67 692 68 832 
s neprofi knihovníkem 125 154 127 753 36 220 37 873 

celkem 355 215 356 293 140 443 143 482 
 
 

 
 
 
 

2.4. Přírůstek knihovního fondu k 31. 12. 2021 
 

 
 
                     
 

                                   
 
 
 
 

Typ knihovny 
Přírůstek k 31. 12. 

2021 2020 
pověřená knihovna 6 405 6 773  
s profi knihovníkem 10 548 10 469 
s neprofi knihovníkem 4 258 4 508 
celkem 21 211 21 750 
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2.5. Periodika k 31. 12. 2021 
 

Typ knihovny 
Počet exemplářů periodik 

2021 2020 
pověřená knihovna 257 165 
s profi knihovníkem 460 453 
s neprofi knihovníkem 148 164 
celkem 865 782 
 

         
 

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

 Pokračovala pravidelná spolupráce se Souborným katalogem České republiky  
a zasílání záznamů vytvořených v oddělení katalogizace prostřednictvím protokolu 
OAI-PMH, za rok 2021 bylo přijato 4 448 záznamů. 

 V roce 2021 proběhly revize v knihovnách v Zubří, v Horní Lidči a pobočce knihovny 
Kelče – v Komárovicích. 

 V neprofesionálních knihovnách proběhly revize v těchto knihovnách: v Jasenicích, 
Perné, Leskovci, Liptále, Prlově, Bystřičce a ve Francově Lhotě. 

 
 
 
 
3. Čtenáři a návštěvníci 
 

3.1. Registrovaní čtenáři k 31. 12. 2021 
 

Typ knihovny 
Čtenáři celkem do 15 let 

2021 2020 2021 2020 
pověřená knihovna 6 327 6 795 1 731 2 021 
s profi knihovníkem 10 141 11 475 3 220 3 234 
s neprofi knihovníkem 3 756 3 815 1 292 1 463 
celkem 20 224 22 085 6 243 6 718 
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3.2. Návštěvníci k 31. 12. 2021 
 

Typ knihovny 
Návštěvníci celkem Fyzické návštěvy 

Návštěvníci 
internetu 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 

pověřená knihovna 189 065 182 164 88 800 94 889 519 3 911 

s profi knihovníkem 297 739 287 163 125 273 125 325 17 079 20 912 

s neprofi knihovníkem 50 335 80 626 27 698 27 682 785 816 

celkem 537 139 549 953 241 771 247 896 18 383 25 639 
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4. Knihovnické služby 
 
 

4.1. Výpůjční služby k 31. 12. 2021 
 

                                        
 
 

      
 
 
 
 

                          
                    
 

 Typ knihovny 
Výpůjčky celkem 

2021 2020 
pověřená knihovna 209 868 229 095 

s profi knihovníkem 445 318 448 179 

s neprofi knihovníkem 90 029 91 305 

celkem 745 215 768 579 

Typ knihovny 
Výpůjčky periodik 

2021 2020 
pověřená knihovna 21 559 33 869 
s profi knihovníkem 69 337 71 936 
s neprofi knihovníkem 12 980 13 793 
celkem 103 876 119 598 
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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 2021 do fondu přibylo 115 nových her, uživatelům je tak k dispozici 
772 „titulů“ a 983 „svazků“ společenských her.  

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

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

 Půjčování e-knih  - díky spolupráci s portálem eReading.cz. – stále větší zájem. 
 Půjčování elektronických čteček a tabletů. 
 Knihobudka – před vchodem do sídlištní knihovny v Luhu. Další 2 knihobudky jsou 

umístěny ve  vsetínské nemocnici, v letní sezóně na veřejném městském koupališti. 
 Nabídka školám – Nabídkové katalogy byly rozeslány školám a rovněž jsou 

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

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

řezačku, nůžky… např. k úpravě vytištěných materiálů. 
 3D tiskárny – možnost vytisknutí 3D zakázky dle ceníku. 
 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 PORTAL, 

TICKETSTREAM – touto nabídkou je TIC Vsetín jedním z hlavních prodejců vstupenek 
v regionu. 

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

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

 Databáze Osobnosti Valašska.cz – kvalitní informace o regionu. Databáze je 
přístupná ze samostatných webových stránek: https://www.osobnostivalasska.cz/.  
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MěK Valašské Meziříčí -  Uživatelé mohou využít barevných xerografických služeb, 
dále je pro ně k dispozici skener, kroužková vazba či laminovací služba, čtečka e-knih, 
tablety a deskové hry. Spustili novou službu s názvem Kniha z knihovny - čtenáři i ti 
neregistrovaní si mohou zakoupit knihu či knihy dle vlastního výběru přes portál 
www.knihazknihovny.cz  a následně si ji vyzvednout v čítárně knihovny. Velkou výhodou 
je nákup knih za velkoobchodní ceny a vždy s dopravou zdarma. Pro registrované 
čtenáře zprovoznili službu Národní digitální knihovna - online databázi, která obsahuje 
tzv. Díla nedostupná na trhu (DNNT). 
 
Služby nad rámec běžných knihovnických služeb v MěK Rožnov pod Radhoštěm – 
zprovozněn přístup knihovny a jejich uživatelů do NDK prostřednictvím identity  edu ID - 
možnost využít Díla nedostupná na trhu, od 29.6.2021 jsou záznamy katalogu knihovny 
viditelné na portále Knihovny.cz, 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. 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. 
Zavedli pravidelnou donáškovou službu a nově půjčují E-knihy. 
 
Halenkov – spustili půjčování E-knih a rozvážkovou službu. 
 
Nový Hrozenkov – k dispozici je kávovar na kapsle a možnost půjčit si čtecí brýle. 
 
Velké Karlovice - obalování učebnic, půjčování brýlí. 
 
Bibliobox na vracení knih mají knihovny v Rožnově, ve Valašském Meziříčí, ve Vsetíně 
a v Halenkově. V Zubří mají před knihovnou schránku na vrácené knihy. 
 
 
4.3. Akce v knihovnách 

 

Typ knihovny 2021 2020 
Z toho - 

kulturní akce 
Z toho - 

vzdělávací akce 

Z toho – akce 
nepořádané 
knihovnou 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 

pověřená knihovna 564 384 374 221 151 124 39 39 

s profi  
knihovníkem 

601 531 245 202 306 288 50 41 

s neprofi 
knihovníkem 

169 157 135 104 15 37 19 16 

celkem 1334 1 072 754 527 472 449 108 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 18 
knihoven a 2 pobočky profi knihoven. Program KP WIN – SQL používá 13 knihoven. 
Editační OPAC má nainstalováno 37 neprofi knihoven. 4 knihovny zatím knihovnický 
program nemají. Jedná se o malé knihovny s neprofesionálním knihovníkem nebo  
o pobočky knihoven. 
 
 
Počet knihoven, které mají knihovnický program 
k 31. 12. 2021 
 
  knihovny pobočky celkem 
Počet knihoven - Verbis 18 2 20 
Počet knihoven - editační OPAC 28 9 37 
Počet knihoven - KP Win - SQL 13 0 13 
Knihovny celkem 59 11 70 
 
Počet knihoven celkem 74 
Počet knihoven s programem 70 
Počet knihoven bez knihovnického programu (vč. poboček) 4 
 
V programu nepůjčují 4 knihovny – jedná se o pobočky. 
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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 všechny profesionální knihovny kromě knihovny v Hovězí. 
Z neprofesionálních knihoven tyto: Střítež nad Bečvou, Vidče,  Hutisko – Solanec, Lužná, 
Pozděchov, Bystřička, Valašská Polanka. 

 
 

6. Projekty a granty 
 

6.1. VISK 
 

 VISK 3 
 MVK Vsetín :Technologické hřiště BOTník – 116 000 Kč, Audiovizuální 

multimediální studio pro online vzdělávání a prezentaci regionálních aktivit 
knihovny – 90 000 Kč, Multimediální laboratoř pro neformální vzdělávání ve 
Vsetíně – 81 000 Kč 

 MěK Val. Meziříčí: Programování a robotika pro všechny – 87 000 Kč, Mobilní 
pracovní stanice – 42 000 Kč, Zapojení knihovny do Centrálního portálu 
knihoven – 22 000 Kč  

 Mobilní PC učebna v Městské knihovně pod Radhoštěm  - 105 000 Kč 
 Dotace na modernizace, obnovu a doplnění PC a technického vybavení 

knihoven – Jablůnka – 10 000 Kč, Růžďka – 30 000 Kč, Pržno – 30  000 Kč, Nový 
Hrozenkov – 12 000 Kč. 

 Vyšší verze programu – Horní Bečva – 41 000 Kč. 
 Zahájení půjčování E výpůjček – Zubří – 21 000 Kč, Halenkov – 103 000 Kč 

(+ vyšší verze programu) 
 

 VISK 7  
 Digitalizace a zpřístupnění regionálních periodik na Valašsku – MVK Vsetín - 

45 000 Kč 
 

 VISK 9  
 Harmonizace dtb. autorit Měk Rožnov  – 27 000 Kč 
 Harmonizace národních autorit s lokálními autoritami MVK Vsetín 8 – 58 000 Kč 
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6.2. Knihovna 21. století 
 
 Masarykova veřejná knihovna Vsetín 

    „Trvale udržitelná knihovna – Kde budeme za dalších 100 let“-  21 000 Kč 
    „Knihovna bez bariér – pořízení zvukových knih pro uživatele zvukové knihovny 

se zrakovým postižením“  - 10 000 Kč 
 

 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm – „Večerníčky na kamenech 2021“ – 
14 000 Kč 

 
 Horní Lideč -  „Knihovna  - Místo k sousedskému setkávání“ – 10 000 Kč 

 
 Hovězí – „Výpravy za poznáním II“ – 12 000 Kč 
 
 

6.3. Ostatní granty  
 

 MVK Vsetín 
– MK ČR:    
Kulturní aktivity ZPO a seniorů 
„Bezbariérová knihovna - Akademie seniorů a zrakově handicapovaných ve Vsetíně“ - 
31 000 Kč  
„Dny seniorů a zdravotně handicapovaných ve Vsetíně“ - 33 000 Kč 
– Dotace ZK – neinvestiční příspěvek na Regionální funkce knihoven 2 985 000 Kč 
– MK ČR – Státní fond kultury ČR 

„Literární Vsetín“                65 000 Kč 
– Fond Zlínského kraje (Program na podporu kulturních aktivit) 
    „Literární Vsetín“                           25 000 Kč 
– Národní knihovna České republiky 

Nabídka interkulturních služeb  v MVK Vsetín             60 000 Kč 
 Úřad práce ČR – příspěvek na pracovní místo           153 000 Kč 
– Dary (finanční) –  

Sdružení VIA, z. ú.                             20 000 Kč 
realizace projektů „Pokecej si s Ohbotem“ a „Zábavné projekty s micro:bitem“ 
Austin Detonator a.s.                            3 000 Kč 

- účelový dar na podporu akce pro děti „Noc her s Austinem“   
Austin Detonator a.s                           5 000 Kč 

- účelově určený dar na pořízení knih či jiných forem odměny pro úspěšné 
účastníky dětské čtenářské soutěže „O nejlepší čtenářskou třídu“ ve 
vsetínských ZŠ 

Kayaku Safety Systems Europe a.s.                         10 000 Kč 
- účelově neurčený dar na akce a aktivity pro veřejnost v roce 2021 

     
 

7. Informace z knihoven okresu Vsetín 
 
Knihovny byly uzavřeny v lednu a v únoru a další provoz v jednotlivých knihovnách se řídil 
dle vládních opatření a rozhodnutí zřizovatelů – buď bylo i nadále zavřeno nebo fungovala 
výdejní okénka nebo rozvážková služba. Většina knihoven otevřela v polovině dubna 
v omezeném režimu a za zpřísněných hygienických podmínek. 
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V MVK Vsetín – Sídlištní knihovna v Luhu prošla částečnou rekonstrukcí – bylo 
vymalováno, položen nový koberec a vyměněna okna v budově, kde knihovna sídlí. 
Úpravy také proběhly na přístupovém schodišti k půjčovně a došlo i na výměnu vstupních 
dveří. Vymalována byla i dětská půjčovna v centrální budově. V centrální půjčovně na 
Dolním náměstí byly provedeny úpravy v uspořádání knihovního fondu – vyrobeny nové 
regály a přeorganizováno uspořádání naučné literatury. Byla vyměněna deska u 
centrálního výpůjčního pultu. Byly nově přečalouněny židle v čítárně a K klubu. Na tři 
oddělení byly pořízeny terminální tiskárny dokladů. Byly vyměněny žaluzie v kancelářích a 
pořízen kávovar pro zaměstnance. Před TIC byl umístěn nový box na vracení knih – Vráťa 
a nově velkoplošně polepeno skleněné průčelí TIC fólií s regionálními motivy a tím vkusně 
obnoven vzhled budovy knihovny. 
Projekt ve spolupráci s Městem Vsetín (Vsetín pro rodinu) – vznikly nové dětské koutky 
vybavené sedacím nábytkem, koberci, hračkami, didaktickými pomůckami. Obnoveno 
Místo přátelské rodině v TIC a vznikla nová místa v K klubu, a na pobočkách Luh a 
Rokytnice – obnova míst zahrnovala vybudování kompletního zázemí s kuchyňkou pro 
ohřev jídla s možností uvařit teplé nápoje, včetně nádobí a spotřebičů, s přebalovacím 
pultem a krmící židličkou. Součástí bylo také předávání 300 kusů dárkových setů 
z projektu Bookstart -  s knížkou do života pro děti 3-6.  
 
MěK Rožnov pod Radhoštěm – od 15. 3. 2021 je knihovna členem SDRUK.  
Od 29. 6. 2021 jsou záznamy katalogu knihovny viditelné na portále Knihovny.cz. 
Obnovena byla dosluhující technika – 2 PC stanice, 1 monitor, 2x vysavač prachu, 
zakoupen fotoaparát pro propagaci a on-line pořady. Podsedáky do dětského oddělení. 
Dětské oddělení knihovny bylo oceněno 1. místem v celorepublikové soutěži 
Kamarádka knihovna. Zastupitelstvo města na svém zasedání 21. 12. 2021 finálně 
schválilo realizaci projektu Rekonstrukce a přístavba Městské knihovny Rožnov. 
Zastupitelstvo města souhlasilo s uvolněním rozpočtové rezervy 40 mil. Kč z rozpočtu 
města a uzavřením smlouvy a čerpáním úvěru 40 mil. Kč. V roce 2022 tak knihovnu čeká 
stěhování do náhradních prostor ve Společenském domě. Realizace rekonstrukce a 
přístavby by měla být dokončena ve druhé polovině roku 2023. Takřka po 30 letech by se 
knihovna, uživatelé a pracovníci knihovny měli dočkat adekvátních, moderních  
a bezbariérových prostor. 
Knihovna Valašské Meziříčí - po dobu pandemie byla upravena otevírací doba knihovny. 
Knihovna během pandemie naštěstí nebyla úplně zavřená. Po celou dobu mohli půjčovat 
a vracet dokumenty na základě online objednávek a rezervací. 
Knihovna Kelč – byla zrekonstruována kancelář knihovny, dokoupeny 4 židle pro děti  
a volně stojící skříňky do půjčovny. 
Knihovna Jablůnka - během prázdninových měsíců byla knihovna uzavřena z důvodu 
plánované rekonstrukce, která obnášela celkovou modernizaci a obnovu vybavení 
interiéru. Původní zařízení, hlavně nevyhovující regály, byly vyměněny a byla položena 
nová podlahová krytina a koberec, který je součástí nového dětského koutku s vyvýšeným 
pódiem. Bylo vybudováno nové místo pro internetové služby, vytvořen větší prostor pro 
výpůjční pult a v souvislosti s tím byla i rozšířena nová elektroinstalace a datové sítě. 
Nakonec došlo k dovybavení pohodlným sedacím nábytkem k většímu komfortu 
návštěvníků a na okna bylo nainstalováno nové zastínění vertikálními žaluziemi. 
Halenkov – zakoupen robotický vysavač, led vánoční osvětlení, dovybavena kuchyňka, 
4 x baner 2x2 m s reklamou na Knihovnu. 
Hovězí – instalována knihobudka na zrekonstruované autobusové zastávce. 
Nový Hrozenkov – snaha o získání dotace z IROP – Polyfunkční komunitní centrum – 
kde je v plánu rekonstrukce knihovny. 
Velké Karlovice – byl namontován přebalovací pult, v patře knihovny byla vytvořena 
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herna pro děti – využití nejen pro děti z Bookstartu, ale i pro ostatní a do budoucna 
možnost „zaparkovat“ děti po dobu, kdy si rodiče vyvírají knihy nebo potřebují něco zařídit 
na úřadech. Dokoupeny klip rámy. 
Horní Bečva - modernizace čtyř počítačů pro veřejnost a dvou pracovních počítačů - 
většinou výměna disků. Došlo k jejich zrychlení. Přesun části beletrie, čímž vznikl větší 
prostor pro dětské oddělení. 
Kunovice – od 1. 1. 2021 – nová knihovnice, změněna výpůjční doba – rozšíření  
o 2 hodiny. 
Knihovna Branky – výpůjční doba snížena ze 3 na 2 hodiny za týden.  
Pobočka MěK VM Podlesí – budova prošla rekonstrukcí, v knihovně nová okna. 
Perná – knihovna od 30.6. uzavřena z důvodu rekonstrukce celé budovy. Od 7. 9. 2021 
knihovna otevřena pro veřejnost. V knihovně je nová podlaha, výmalba a okna. 
V knihovně v Jasenicích a Perné proběhly revize KF.  
Francova Lhota – 18. června proběhlo slavnostní otevření nové knihovny. Původní 
knihovna se přestěhovala do bezbariérových prostor základní školy, se samostatným 
vstupem. Obec si nechala zpracovat grafický návrh, kdy se stávající nevyužitý prostor 
proměnil na komunitní centrum pro všechny občany, kteří mají zájem o literaturu nebo si 
jen přijdou posedět a potkat se u kávy a časopisu. Celkové náklady akce 600 tis. Kč, 
dotaci 200 tis. Kč obdržela obec na regály. Je zde nová paní knihovnice.  
Lidečko – v místnosti knihovny byla namontována klimatizace. 
V Pržně – byla dokončena rekonstrukce přilehlého sálu, který bude sloužit jako místnost 
pro besedy a jiné akce knihovny i obecního úřadu. Součástí je i vybavená kuchyňka  
a posezení v zahradě. 
Růžďka - po ukončení retrokatalogizace a po revizi KF v loňském roce začali půjčovat 
přes počítač.  
Malá Bystřice - do knihovny přibyly 2 pohodlná křesílka pro návštěvníky knihovny. 
Mikulůvka – knihovna uzavřena mimo povinné uzavření ještě další 2 měsíce z důvodu 
nemoci knihovnice. 
Huslenky - službu Knihovníkem ve své knihovně – osvědčilo se. Nezaznamenává se 
zatím z technických důvodů počet návštěvníků, kteří knihovnu při těchto návštěvách 
navštívili . (https://huslenky.knihovna.cz/sluzby/) 
Pozděchov, Prlov – dokončena retrokatalogizace. V Prlově pořízeno nové křeslo do 
půjčovny a v dětské části knihovny je police s hračkami, velký stůl a 2 malá sedátka pro 
malinké děti. 
Janová – od června nová paní knihovnice. 
Lužná – nová knihovnice od července. 
Kateřinice – od března z důvodu nemoci knihovnice fungoval zástup, paní velmi šikovná  
a pro knihovnu přínosná – spolupráce s knihovnicí i nadále. 
V knihovně v Ratiboři mají nový kávovar. 
Ústí u Vsetína – pořízeny společenské hry. 
Valašská Polanka – zřízen profil na facebooku. Snížení výpůjčního pultu pro pohodlnou 
komunikaci čtenářů s knihovnicí. 
Zděchov – příprava na rekonstrukci knihovny. 
Liptál – instalovali v obci knihobudku. 
Téměř ve všech neprofi knihovnách bylo v říjnu 2020 zahájeno dotazníkové šetření. 
Vzhledem k epidemiologické situaci a uzavření knihoven, bylo toto šetření ukončeno  
a vyhodnoceno až v prosinci 2021. 
Shrnutí: dotazníkové šetření bylo zahájeno ve 45 knihovnách z celkového počtu 47 neprofi 
knihoven. Dotazníky se hodnotily u 29 knihoven, kde bylo zodpovězeno 10 a více 
dotazníků. Z těchto 29 knihoven standard „Spokojenost se službami knihovny“ splnilo  
18 knihoven a 11 knihoven nesplnilo. Zřizovatelé zúčastněných knihoven byli informování  
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o průzkumu i jeho výsledcích emailem, kde jim byl vysvětlen tento standard, proč se 
průzkum provádí, co je jeho cílem a uvedeny a shrnuty odpovědi, výsledky a zhodnocení, 
poukázáno na možnosti zlepšení služeb a nabídnuta pomoc. 
Nutnost dotazníkového šetření provádět v knihovně 1x za 5 let připomínáme i vedoucím 
profesionálních knihoven.  

 
8.  Z komentářů knihoven okresu – výběr akcí, besed 
 

8.1. Masarykova veřejná knihovna Vsetín - pověřená knihovna 
 

Večerní besedy:  
 
On line  

 Jak cestovat chytře, levně a často? – Hana Machalová (únor). 
 Portrét Charlotty Garrigue Masarykové – Ladislav Štěpánek (únor). 
 Duše a tváře Karla Kostky (březen). 
 Genetika ve službách kriminalistiky – Daniel Vaněk (březen). 
 Jak se žije zvířatům v ZOO Zlín – Roman Horský (duben). 
 Valašské Velikonoce (duben). 
 Každá kapka se počítá – Jan Husák (květen). 
 Český soběstačný dům s Pavlem Podruhem (listopad). 

 
Besedy fyzicky 

 Portrét Charlotty Garrigue Masarykové – křest knihy (červen). 
 Protektorátní a poválečnou historií českých zemí s Jiřím Padevětem (září). 
 Alena Mornštajnová – beseda se spisovatelkou (září). 
 Znovu se nadechnout – Pavlína Matějčková, Danuše Trnovcová (září). 
 Jiří Miček o svých knihách – beseda se spisovatelem (září). 
 O počasí na Lysé hoře – Radek Křenek (říjen). 
 Pavla Jazairiová – Z Etipie a odjinud (říjen)Listopad 1989 – Martin Mejstřík. 
 Petra Procházková – Nejen Afghánistán (listopad). 
 Včely v krajině – Miroslav Urban (listopad). 
 Milan Kundera (neztracen) v překladech – Tomáš Kubíček (listopad). 
 Češi a krajina rumunského Banátu - Pavel Klvač (listopad). 
 Skřítek Kompostík a jeho další dobrodružství – Miluška Štefanová - křest knihy a 

autorské čtení (prosinec). 
 Pavel Kolář – Pohyb těla a mysli (prosinec). 

 
 Zvuková knihovna 

Svým čtenářům nabízí více jak jedenáct set zvukových knih, internetové připojení či 
televizní lupu. Besedy na různá témata. 
 
Akce pro děti: 

 Bookstart – S knížkou do života - účast na „Vítání občánků“ s dárkovou sadou 
s knížkou pro nejmenší a série setkání rodičů s dětmi s názvem Klub Paleček. 

 Noc s Andersenem – na konci června. Nocovala třída, která zvítězila v soutěži O 
nejlepší čtenářskou třídu.  

 Pasování prvňáčků – prvňáčci ze všech vsetínských základních škol byli pasováni 
na půdě jejich spádové knihovny (Dolní náměstí, Luh, Rokytnice) a to za 
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přítomnosti zástupců vedení města, ředitelky knihovny a paní knihovnice.  
 
Soutěže a hry: 

 O poklad strýca Juráša – 21. ročník dětské literární soutěže – próza, poezie, 
komiks. Hlavní téma letošního roku: Lež jako věž. 

 Nejlepší čtenářská třída. 
 Seekorka – geolokační hra. Knihovnice z dětských oddělení připravili na prázdniny 

hru Seekorka. Hra založena na moderní technologii (mobilu) a mobilní aplikaci 
Action bound.  

 Během letních měsíců zapojení k akci Pročtené léto, kterou pořádala iniciativa 
Mravenčí chůva. 

 Noci her – tradiční akce pro všechny milovníky deskových her probíhají 
v komunitním klubu a těší se velké návštěvnosti z řad široké veřejnosti, zejména 
teenagerů a rodin s dětmi.  

 Noc literatury – čtení na netradičních místech tentokrát ve spolupráci se střední 
školou Kostka a ZUŠ Kostka.  

 Vsetínská noc – velká akce města Vsetín se zapojením nejrůznějších organizací  
a institucí – V K klubu nabídla vsetínské veřejnosti robohernu i fotokoutek  
a v podzemí knihovny byl připraven kvíz.  

 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. 
 Roboherna - Volné hraní s roboty v K klubu. Vyzkoušejte Bee-Boty, Blue-Boty, 

mTiny, ozoboty, micro:bity, Otto DIY, mBoty, Ohboty nebo Scottie Go! Vše pod 
vedením knihovnice - lektorky Coder Dojo klubu. Nově jsme doplnili také o možnost 
vyzkoušet brýle s virtuální realitou, pořádáme 1 za 4 týdny. 

 Oslavy 100 let knihovny a 15 let od přestěhování do nových prostor ( vydán 
sborník, výstava 100 let vsetínské knihovny, den otevřených dveří, narozeninový 
dort, kolo štěstí a soutěže, retrokavárna v K klubu, knihovníci v dobových 
kostýmech, oceňování věrných čtenářů, tvoření v dětských knihovnách, Vsetín za  
1. republiky ve filmu a fotografii v K klubu, zážitkové čtení v centrální půjčovně, na 
dětské půjčovně  a ve zvukové knihovně). 

 
Ediční činnost  
 
Tištěné dokumenty: 

- Výroční zpráva za rok 2020 – ( ISBN 978-80-8799-15-2)  
- Masarykova veřejná knihovna Vsetín slaví 100 let!:1921-2021 

(ISBN 978-80-8799-14-5) 
 
 Elektronické dokumenty: 

- Nabídka školám 2020/2021 
- Výroční zpráva za rok 2020 
- Magazín MVK Vsetín (také v tištěné podobě – každý měsíc) 

 
 
 



21 

 

8.2. Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm  

 
 Kulturní a vzdělávací akce  

 Z důvodu omezení činnosti knihoven (COVID-19) nebyly v období 1.1. -  
30. 6. 2020 pořádány žádné kulturní ani vzdělávací akce v knihovně. 

 Od 1. 6. proběhlo pouze pasování prvňáčků na čtenáře knihovny - bylo 
pasováno cca 170 žáků rožnovských škol. 

 Pasování proběhlo také v 6 obecních knihovnách SK Rožnov.  
 Listování - Švejk - proběhla pouze jediná kulturní akce ve chvíli, kdy to bylo 

možné (18. 6. 2021).  
 O poklad strýca Juráša - slavnostní online vyhlášení výsledků městského  

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

 Besedy online na platformě youtube (veřejné a neomezeně přístupné) - 
Tereza Winklerová (Inteligentní pohyb), Richard Sobotka (Bezruký Frantík), 
Marek Jelínek (Dobroběžník mezi světy), Vojtěch Bajer (O ovcích a 
salaších), Marek Balicki (Záchranář na cestách), Lukáš Perutka (O 
rožnovské vážné hudbě), Jiří Kalát (Média v současnosti), Tomáš Gross 
(Fénix Libušín), Petr Fiala (Co mě naučila tato doba), Radek Bryol (Dřevo, 
hlína a stavby na Valašsku). 

 Loutkové divadlo Ro-Lo pro nejmenší -  6 představení online na 
facebooku, 7 představení v podkroví knihovny od září 2021 se opět začalo  
s pořádáním výukových a vzdělávacích pořadů pro školy a družiny. 

 Letní čítárny  - 3 tematická a hravá prázdninová odpoledne za knihovnou - 
květinová, fantasy a s deskovými hrami. 

 Pidiknir - 4 tématické okruhy besed pořádaných pro veřejnost (rodiče s 
nejmenšími dětmi), pořady následně upraveny pro všechny mateřské školy 
ve městě. 

 Večerníčky na kamenech - tradiční aktivita podpořena grantem MK ČR - 
5 odpoledních divadelních/hudebních představení spojených s hlasitým 
čtením. 

 Podzimní putování s broučky - tradiční aktivita - lampionový průvod pro 
cca 2500 dětí a rodičů, zakončený ve Valašském muzeu. 

 Noc s Andersenem - téma - Komiksoví hrdinové, spojeno s besedou 
strážníků městské policie.   

 Čtení sluší každému - uskutečnily se pouze 2 setkání v Domově pro seniory 
(září, říjen) - následně byl Domov pro seniory uzavřen z důvodu Covid 
opatření. 

 Město v mé paměti - proběhlo 6 setkání.  
 Pašerácké stezky - výlet za pamětí jiných měst – Potštát. 
 Prázdninové procházky pamětí - tradiční procházky městem se seniory - 4 

okruhy (Struha, Dolní Paseky, ulice Na drahách, starý hřbitov). 
 Týdny pro Duševní zdraví - ve spolupráci s Iskérkou o.p.s. - cyklus 

přednášek a výstava v podkroví knihovny - Marián Béreš – fotografie. 
 Noc literatury - odehrála se v prostorech Brillovka, Stage Garden, Villa 

Rosenaw. 
 VU3 – 1 semestr distančně (Rituály evropských panovnických rodů),  

1 semestr prezenčně (Mistři evropského barokního malířství). 
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 Výstavy na chodbách a podkroví knihovny (Přátelé fotografie poosmé, 
Marián Béreš - Krajina viděná srdcem, Barbora Cabáková - malby, Listopad 
1989 v Rožnově)  

 Online výstavy fotografií na www stránkách knihovny: Dobroběžník  
mezi světy - Marek Jelínek, Záchranář na cestách - Marek Balicki. 
 

 
Ediční činnost, propagace  

 
 O poklad strýca Juráša - almanach okresního kola literární soutěže – 

Lež jako věž (978-80-87334-45-4). 
 Historie školního statku na Hradisku - Milý tisk sv. 25 (978-80-87334-46-1) 
 Sobotka, Richard: Stále živá legenda zápasníků Frištenských - Milý tisk 

sv. 26 (978-80-87334-47-8). 
 Měsíc v knihovně – knihovna vydává informační zpravodaj (propagace akcí, 

knih, dokumentů, služeb) – online, rozesílán mailem, tištěný. 
 Oko do knihovny – pravidelný sloupek (cca 2700 znaků) do novin Spektrum 

Rožnovska. 
 rozesílání novinek o knihovně pomocí software Ecomail. 

 
 

 
8.3. Městská knihovna Valašské Meziříčí  

Kulturně vzdělávací aktivity  

Aktivity v r. 2021 museli přizpůsobit covidové situaci a tak jich spousta proběhla online. 
 

 Knížka pro prvňáčka. 
 Virtuální univerzity 3. věku pro seniory. 
 Účast na Dětském dni. 
 Pomoc s přípravou akce Zažij Valmez jinak. 
 Noc s Andersenem. 
 Strašidlení.  
 Literární soutěž Miroslava Kabely.  
 O poklad strýca Juráša. 
 VU3V. 
 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. 

 Projekt S knížkou do života - klub Malíček - do knihovny od malička. 
 Kroužek Programování pro děti CoderDojo. 
 Výstavy ve vestibulu knihovny – především amatéři mají 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. 
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 Dále exkurze, besedy a knihovnické lekce pro žáky mateřských, základních  
a středních škol a také školní družiny z Valašského Meziříčí a blízkého okolí. 

 Informační 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 atd. 

 
 

 
8.4. Střediskové knihovny a střediska 

 
 
SK Horní Lideč 
 
Horní Lideč 

- V knihovně se uskutečnilo pouze 7 akcí – K. Smolíková – beseda o  
J. A. Komenském, Pasování na čtenáře – prvňáci a druháci, chiropraktik –  
Vinci Lázlo, Pouť do Compostely, kreativní vánoční workshop.  

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

Lidečko – proběhlo Pasování prvňáčků na čtenáře a podzimní tvoření. 
Valašská Senice - malý dětský den na prostranství před knihovnou a turnaj v deskových 
hrách. 
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 

– Soutěž pro žáky 3. třídy se slavnostním vyhodnocením. 
– Pasování na čtenáře – s celostátním projektem „Knížka pro prvňáčka“. 
– Přednáška cestovatele Michala Štěpánka o jeho cestě po Libanonu.  
– Setkání dětské spisovatelky Kláry Smolíkové s prvňáčky v programu „Medvídek 

Lup“. 
– Nově se také rozběhla pravidelná čtvrteční výuka angličtiny pro děti i dospělé. 
– Velmi příjemná byla i návštěva členek ze Svazu žen s posezením nad knižními 

novinkami. 
– Koncem roku se už tradičně knihovna ve spolupráci s Mateřskou školou zapojuje 

do charitativního projektu nadace Šance. 

V rámci výkonu regionálních funkcí se knihovna stará o 6 knihoven s dobrovolnými 
knihovníky. 
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Bystřička -  2 besedy pro ZŠ a 2 pro MŠ, knihovnice v době uzavření knihovny 
v nouzovém stavu zajišťovala donášku knih, při uvolnění podmínek fungovalo i „výdejní 
okénko“. Fungoval prodej vyřazených knih za dobrovolný poplatek v místních obchodech, 
za obdržené finance byla nakoupena část nových knih. Knižní fond byl rozšířen o cca 180 
nových knih - dary recenzních výtisků z nakladatelství. Knihovnice získala ocenění 
Nejlepší knihovnice Zlínského kraje za rok 2021. 
Mikulůvka – fungovalo výdejní okénko, návštěva dětí z družiny ZŠ v knihovně, 2x 
navštívily knihovnu děti z letních kempů při ZŠ.  
 
 
 
SK Rožnov pod Radhoštěm 
 
V rámci výkonu regionálních funkcí se knihovna stará o 7 knihoven s dobrovolnými 
knihovníky. 
  
Dolní Bečva – aktivní spolupráce s klubem seniorů na DB, beseda se Z. Maléřovou, 
oslavy 100 let od založení knihovny s výstavou dobových fotografií, vyhlášení výherců 
soutěže Lovci perel (účast 24 dětí). 
Hutisko – Solanec - beseda se Z. Maléřovou, vyhlášení výherců soutěže Lovci perel 
(účast 10 dětí). 
Prostřední Bečva – besedy s MŠ, vyhlášení výherců soutěže Lovci perel, besedy s místní 
a regionální tématikou – o knize Jiskřičky naděje, s Vandou Vrlovou. Pro děti 3. ročník 
letních divadélek v šindelovém domečku na návsi (4x), dále Deskohraní, Broučci jako 
lampionový průvod a Mikulášská hledačka na návsi s čertovskou tematikou. V šindelovém 
domečku na návsi byly uspořádány 3 výstavy pro občany obce (komiks, regionální 
tematika).  Nadále je nabízena donášková služba pro čtenáře. 
Valašská Bystřice - výtvarné a literární soutěže, sbírka na charitativní projekt Liga proti 
rakovině, komiksová noc, akce Noc plná her, cestovatelská beseda o Himalájích. 
Vigantice – dlouholetá paní knihovnice odchází, ke konci roku se zaučovala nová paní 
knihovnice.  
Vidče - knihovnice uspořádala akce a soutěže pro děti a spolupracuje se školní družinou  
a výrazně i s MŠ. V knihovně probíhal další ročník celoroční soutěže Lovci perel. Knihovna 
se pravidelně účastní soutěže O poklad strýca Juráša. V prostorách knihovny jsou 
pořádány výstavy prací žáků MŠ. Knihovnice velice aktivně nabízí čtenářům službu MVS. 
Společná čtení a dramatizace knih – se školní družinou, Můj domácí mazlíček – mazlíčci 
živí, plyšoví i ti knižní, Odpoledne s deskovými hrami, Hmyzí pohádky z květinové 
zahrádky – beseda s Rostislavem Poláčkem, Opylovači užitečný hmyz – povídání s  
R. Poláčkem a výroba hmyzích domečků společně s dětmi, Co by každá hospodyňka…   
- setkání s Vandou Vrlovou nad její knihou, Japonsko – Márovi, Korálková minidílna, 
Vánoce a vánoční tvoření …. Den Země – společná zábavně vzdělávací akce v zahradě  
a prostorách knihovny. 
Pohádkovník videčských dětí – zdobení stromu na zahradě obrázky na téma „moje 
nejmilejší pohádková postavička“ 
Besedy – Kdo přečte ježečkovi pohádku,Jak se myška ztratila. 
Střítež nad Bečvou – kurs pečení kváskového chleba. 
 
Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny s Knížkou pro prvňáčka – ve všech 
knihovnách střediska mimo Střítež n/B. 
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SK Valašské Meziříčí  
 
V rámci výkonu regionálních funkcí se knihovna stará o 16 knihoven s dobrovolnými 
knihovníky. 
 
Police – Trénování paměti,  přednáška Valašsko – tady jsem doma.     
Krhová –   1x exkurze pro ZŠ Krhová. 
Velká Lhota – Tábor pro děti, Podzimní putování s Broučky, Výroba adventních věnců  
a svícnů. 
Zašová – Autorské čtení s Alenou Mornštajnovou, Cestománie: Hedvábná stezka, 
Austrálie a Tasmánie, Kapské město, Valašsko – Tady jsem doma 
                 
      
       
SK Vsetín  
 
V rámci výkonu regionálních funkcí se knihovna stará o 15 knihoven s dobrovolnými 
knihovníky. 
 
Huslenky – Služba Knihovníkem ve své knihovně je nadále využívána, Jarní výzva – 
Huslenky v pohybu, Jarní tvoření – on – line, Jak na učení bez mučení, beseda O lásce 
k cestování, Den dětí, 4 tvořivé prázdninové pondělky (např. Malování na kamínky), 
Maškarní z pokojíčku - dětský maškarní karneval – on – line, Heligónky na rybníčku, křest 
knihobudky, Adventní věnce, Výstavka andělíčků. 
Janová – setkání s dětmi z MŠ Janová, začal cyklus cestovatelských přednášek  
Mgr. Jana Husáka. 
Liptál – pasování žáků na čtenáře knihovny 
Lužná – proběhla beseda pro MŠ, Pasovaní prvňáčků a Promítání pro děti. 
Pozděchov – Pasování prvňáčků. 
Ratiboř - velikonoční hra – geolokační soutěž, které se zúčastnilo asi 145 účastníků (první 
stezka byla Mycáček a druhá Kuřátko). 
Valašská Polanka - proběhly besedy pro školní děti i pro dospělé, Ochutnávka 
svatomartinských vín, Zdobení vánočního stromku, účast dětí ZŠ Val. Pol. v soutěži  
O poklad strýca Juráša – 44 zaslaných prací, 14 postupujících.  

 
 
 

8.5. Samostatné profesionální knihovny 
 
 
Halenkov 
 

 Pasování prvňáčků na čtenáře Knihovny - 18. ročník bez rautu kvůli Covidu 
(balíček s sebou). 

 Beseda pro MŠ – Jezevec Chrujda bojuje s Coronavirem. 
 Dětský den. 
 Spolupráce – škola – knihovna – probíhá výuka literatury ČJ v knihovně 

několikrát do měsíce – děti jsou nadšené. 
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Hovězí 
 

- Pasování prvňáčků na čtenáře s Knížkou pro prvňáčka (s M. Fišarovou a M. 
Rielem). 

- On-line besedy – První pomoc u dětí, Karpaty: Křížem krážem (J. Husák), Gruzie 
(M. Štěpánek), Ivona Březinová – 2x on-line setkání se žáky 4. tříd ZŠ. 

- Znovu se nadechnout – s fyzioterapeutkou. 
- Kamčatka J. Husák. 

 
 
Horní Bečva 

 
- Kurz kreslení, vždy v pondělí pokud to covidová situace dovolila. 
- Pasování prvňáčků na čtenáře. 
- Přednáška - O měsíčku lékařském.  
- Výstava obrazů malířek z kurzu spojená s vernisáží. 

 
V knihovně je zároveň i informační turistické centrum. 
 
 
Karolinka   
                                                                                              

 Pro děti – pasování prvňáčků s divadélkem Bubu, Jak vyzrát na komiksy –  
K. Smolíková, Velikáni za zrcadlem – M. Bittnerová. 

 Večerní akce pro dospělé -  cestopisné přednášky R. Bazika – Jemen,  
M. Štěpánek – Libanon. 

 
 
Kelč -  besedy – 2. třída ZŠ a OÚ Kelč.  
 
 
Nový Hrozenkov 
 
 Pasování prvňáčků,  
 Knihovnická lekce pro 6. třídu ZŠ, 2 vzdělávací lekce pro 2. a 3. třídu ZŠ o dětských 

ilustrátorech, návštěva MŠ. 
 Beseda s Marinou Bittnerovou pro děti 8. a 9. třídy ZŠ, knihovnická lekce pro 5. třídu 

ZŠ 
 Bookstart 2021 – Vítání občánků proběhlo  pod širým nebem u památníku antonína 

Strnadela, v rámci Klubu maminek pak byly plněny podmínky projektu – práce 
s rodinami – čtenářská gramotnost. 

 Cestopisná beseda R. Bazikou. 
 

 
 
Velké Karlovice 
 
 Charitativní akce společně s dobrovolnými hasiči Podťaté – zajištění dětské obuvi – 

kroksy – pro dětské oddělení Vsetínské nemocnice. 
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 Akce pro děti z halenkovské základní školy – O zakleté kněžně aneb jak to bylo za 
starých časů. 

 Mezinárodní outdoorový festival. 
 Započalo cvičení jógy v knihovně. 
 Fungovala donášková služba. 
 V době covidové fungovalo výdejní okénko.  
 Proběhl výprodej knih. 
 Krabice od bot – naše knihovna se opět zapojila do akce Diakonie – krabice od 

bot…spolu s našimi čtenáři jsme připravili a do vsetínské Diakonie dopravili na 15 
krabic od bot – tedy 15 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. 

 Komiksová beseda a „dílna“ pro žáky základní školy. 
 Pasování na čtenáře. 

 
 
 
Zubří 
 

– K výročí 100 let od založení knihovny v Zubří se ve spolupráci s Muzeem připravila 
letní expozice Analfabeta Negramotná a další hrdinové z knih a na podzim pak 
byla otevřena výstava Století zuberské knihovny. 

– Ke 100 letům byla vyhlášena soutěž O nejlepší záložku, vyhlášení proběhlo na 
Den města. Záložky byly použity k propagačním účelům knihovny. 

– Den města 2021 byl věnovaný výročí knihovny. Pro děti bylo připraveno 
knihomolské putování, které doprovázely pohádkové postavy. Děti za splnění úkolů 
získaly drobné odměny a následně byly ještě zahrnuty do knihomilské tomboly. 

– Virtuální univerzita 3. věku probíhala částečně distančně. 
– Zapojení do květnové akce Ukliďme Česko – Ukliďme Zubří. 
– Proběhl již tradiční Piknik s pohádkou, tentokrát na koupališti. 
– Pasování prvňáčků na čtenáře. 
– V projektu Bookstart, proběhlo několikrát předání setů na Vítání občánků. 
– Od podzimu opět  projek Promítej i ty.  

 
 
 
 
 
 
Vsetín 22. 2. 2022 
 
 
Zpracovala:   
Ing. Věra Pelcová 
středisko regionálních knihovnických služeb 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín 


