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Úvod  

Rok 2014 přinesl Masarykově veřejné knihovně nejvyšší ocenění, jakého může knihovna 
v České republice dosáhnout: 
Byli jsme vyhodnoceni jako „Městská knihovna roku 2014“! 
 
Z tiskové zprávy: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a společnost Skanska a.s. 
vyhlásily již popáté soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku 2014. Záštitu nad soutěží 
převzal Svaz měst a obcí ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou 
provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných 
knihovnických a informačních služeb. Vítěz soutěže získává částku 70 000 Kč, kterou 
věnuje společnost Skanska a.s. Do soutěže se přihlásilo 34 městských knihoven. 
Vyhodnocení soutěže probíhá ve dvou kolech. V prvním kole jsou knihovny hodnoceny 
metodou benchmarkingu. Celkem je hodnoceno devatenáct výkonových indikátorů, 
například počet nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet 
registrovaných uživatelů, počet stanic připojených k internetu. Hodnocení se provádí 
v pěti velikostních kategoriích měst dle počtu obyvatel.  
 
Městskou knihovnou roku 2014 se stala Masarykova veřejná knihovna Vsetín…  
 
S oceněním byl spojen finanční dar 70 000 Kč od firmy SKANSKA, který byl použit na 
nákup výpočetní techniky. 
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MVK v roce 2014 a její působnost 

Působnost MVK zahrnuje kromě města Vsetína také správní obvod okresu Vsetín. 
Masarykova veřejná knihovna poskytuje odbornou pomoc (tzv. regionální funkce) 79 
knihovnám okresu Vsetín. V tomto smyslu je pověřenou knihovnou na základě smlouvy 
s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a s Krajským úřadem. Tato činnost je 
financována z krajské dotace. Dotace v roce 2014 činila 2 250 000 Kč. 
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Knihovna v číslech 

  2013 2014 

Velikost obsluhované populace 
úbytek oproti roku 2013 o 167 

26 788 26 621 

Registrovaní uživatelé 
nárůst oproti roku 2013 o 295 

6 561 6 856 

- z toho do 15 let 1 487 1 540 

Počet návštěvníků 
nárůst oproti roku 2013 o 13 452 

224 118 237 570 

- z toho fyzické návštěvy 162 868 171 184 
- knihovny 132 611 139 446 
- internetu 18 670 17 063 
- kulturních akcí 10 969 13 913 
- vzdělávacích akcí 618 862 

- z toho on-line návštěvy 61 250 66 386 

Akce v knihovně 
nárůst oproti roku 2013 o 149 

530 679 

- kulturní akce  505 647 
- vzdělávací akce 25 32 

Výpůjčky 
zvýšení oproti roku 2013 o 6 002 

393 823 399 825 

- knihy 298 891 309 122 
- periodika 85 174 81 617 
- zvukové 7 671 7 505 
- ostatní 2 087 1 581 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2014 
nárůst oproti roku 2013 o 2 240 

111 525 113 765 

Přírůstek knihovního fondu 7 638 7 531 

Úbytek knihovního fondu 6 017 5 291 

Počet výměnných souborů pro knihovny okresu 
nárůst oproti roku 2013 o 71 

157 228 

- počet svazků v souborech 19 042 21 684 
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Knihovna a novinky 

Soutěž o získání titulu Městská knihovna roku 2014 – soutěže o nejlepší Městskou 
knihovnu roku 2014, kterou vyhlašuje SKIP ve spolupráci s firmou Skanka, se v roce 2014 
zúčastnilo 34 knihoven. Soutěž byla dvoukolová a soutěžilo se v 5 kategoriích dle počtu 
obyvatel. V prvním kole byly knihovny hodnoceny podle 19 indikátorů používaných pro 
porovnávání knihoven v projektu Benchmarking knihoven. Vítězové z každé kategorie 
postoupili do druhého kola. Tyto knihovny byly navštíveny odbornou komisí. 
Předmětem hodnocení bylo především společenské a komunitní působení knihovny ve 
městě a úroveň prostředí knihovny (interiér, exteriér, prostor apod.) i významné akce 
minulého období. Naše knihovna byla ohodnocena nejlépe. Slavnostní předání ceny 
Městská knihovna roku 2014 se uskutečnilo v Praze v Zrcadlové kapli Klementina. 
Úprava centrální půjčovny – centrální půjčovna byla doplněna novými regály na knihy 
a mobilními „hrabadly“, která jsou umístěna na různých místech půjčovny. Došlo 
k rozvolnění fondu a tím také k většímu zpřehlednění pro čtenáře. Současně došlo 
k výraznému označení regálů s naučnou literaturou tematickými nápisy a popiskami, 
které pomáhá čtenářům v jednoduché orientaci při vyhledávání knih. Interiér byl 
doplněn novými křesílky, stojací lampou, květinami. Kolega Martin Kubík vyzdobil stěnu 
v části naučné literatury hesly, která korespondují s tematickými celky.  
Výměna křesílek v K klubu – uživatelé K klubu ocenili nová křesílka v prostorách celé 
půjčovny. Použila se starší  křesílka, která zůstala ještě z knihovny na Trávníkách. 
Nová verze Integrovaného knihovního systému Verbis – na přelomu července a srpna 
byla knihovna 5 dnů uzavřena a byl uskutečněn přechod na novou verzi knihovního 
systému (financováno z projektu MKČR).  
Nový webový katalog Portaro – kromě knihovního systému došlo také k modernizaci 
webového katalogu. Moderní prvky aplikované v knihovním elektronickém katalogu 
Portaro nabízejí uživatelům příjemné uživatelské prostředí, jednoduchou orientaci 
a mimo jiné i možnost komunikovat a spolupracovat s ostatními členy čtenářské 
komunity i s knihovníky samotnými při vytváření a doplňování informací k jednotlivým 
záznamům katalogu (financováno z projektu MKČR). 
Půjčování e-knih – Masarykova veřejná knihovna Vsetín zahájila půjčování e-knih online. 
Díky této službě mají čtenáři přístup k nejnovějším titulům ze současné produkce 
českých nakladatelů. Tento typ služby je možný díky spolupráci s portálem eReading.cz. 
Zakoupení elektronických čteček – zahájením půjčování e-knih vyvstala nutnost doplnit 
stav čteček o typy, které umožňují stahování půjčených knih. Tyto čtečky jsou uloženy 
v centrální půjčovně a je možné si je vypůjčit. 
Pořízení tabletů – dětské knihovny i K klub byly vybaveny novými tablety, které jsou 
využívány jak při vzdělávacích akcích, tak čtenáři.   
Půjčování společenských her v centrální půjčovně – v roce 2014 došlo k rozšíření nabídky 
v půjčování her. Doposud se hry půjčovaly v dětských knihovnách a v K klubu a pro 
rostoucí zájem jsme zakoupili hry i do centrální půjčovny. Služba byla našimi čtenáři 
přivítána velmi kladně a má vzestupný charakter.   
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Nové tematické kufříky a baťůžky – v centrální půjčovně byly zcela obměněny kufříky, 
které nabízejí čtenářům možnost zapůjčit si tituly zaměřené na určitou tematiku 
(svatební kufřík, severská krimi, zdravý životní styl, povinná četba atd.). Kufříky nabízejí 
jak beletristické tituly, tak tituly naučné. Jsou doplněny společenskými hrami, CD apod. 
Ideální jsou například na dovolenou. 
Dětské knihovny půjčují tematické baťůžky, které byly v roce 2014 nově vytvořeny. Na 
své si přijdou chlapci (auta, kouzelníci…) i děvčata (princezny, farma…). 
Stálý výprodej knih – našim návštěvníkům jsme v roce 2014 celoročně nabízeli možnost 
zakoupit si za drobný poplatek starší tituly knih, které pravidelně z knihovního fondu 
vyřazujeme. Tento malý výprodej  je umístěn na chodbě před centrální půjčovnou a je 
o něj ze strany návštěvníků zájem. 
Čteme a doporučujeme – čtenáři i knihovníci doporučují své oblíbené nebo zajímavé 
tituly prostřednictvím záložek, které vkládají do knih. Doporučení jsou i na webu. 
Nabídka školám – v roce 2014 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. 
Úprava Knihovního řádu a nový Ceník – po několika letech jsme přistoupili k aktualizaci 
Knihovního řádu. V platnost vstoupil 1. 10. 2014. V souvislosti se zdražováním 
poštovného i dalších služeb jsme byli nuceni přistoupit ke změně v ceníku. Změny cen se 
týkaly především smluvních pokut, poplatku za meziknihovní výpůjční službu, tisk 
a kopírování. 
Bleskovka (objednávka knih) – služba, díky které si může čtenář prostřednictvím 
elektronického katalogu objednat knihu, která je v katalogu uvedena jako volná, a to 
v centrální půjčovně nebo v dětských knihovnách. Pracovníci půjčoven do druhého dne 
ode dne objednání dokumenty nachystají a čtenář si je může vyzvednout kdykoliv 
v průběhu výpůjční doby po dobu následujících 48 hodin.  
Nové webové stránky Turistického informačního centra – v lednu 2014 byly oficiálně 
spuštěny nové webové stránky TIC Vsetín, které poskytují zájemcům, návštěvníkům, 
turistům a jiným příjemné uživatelské prostředí s jednoduchou a rychlou orientací 
s maximálním množstvím aktuálních údajů ze Vsetína a okolí. 
Rozšíření nabídky vstupenkových portálů – ke čtyřem již zavedeným portálům 
(TICKETPRO, TICKET ART, TICKET PORTAL, EVENTIM) jsme přidali i portál TICKETSTREAM. 
Tímto je pokryta téměř veškerá nabídka vstupenek na akce konané v ČR i mimo ni, což 
je veřejností velmi kladně hodnoceno. 
Den pro dětskou knihu aneb Rodinná sobota v knihovně – celorepubliková předvánoční 
akce spojená se zábavou, čtením a prodejem převážně dětských knih.  
Mikuláš  – v roce 2014 jsme poprvé v knihovně přivítali Mikuláše a anděly. Dětem se 
návštěva Mikuláše líbila a určitě v této tradici budeme pokračovat i v dalších letech. 
Děkujeme pracovníkům Alceda. 
Český Ježíšek – rovněž jsme se poprvé zapojili do celorepublikového projektu Český 
Ježíšek a díky vsetínské veřejnosti jsme přispěli k překonání rekordu z roku 2008 v počtu 
vypuštěných balónků s vánočními přáníčky, které vzlétly k nebi v jednom okamžiku 
v celé zemi. Před Masarykovou knihovnou Vsetín bylo vypuštěno 110 balónků a v České 
republice se číslo zastavilo na počtu 103 738 balónků. 
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Výběr nejúspěšnějších akcí 

Večerní besedy 

PhDr. Tomáš Baletka, PhD. a Mgr. Zdeněk Pomkla: Vsetínští židé a Holocaust   
(90 návštěvníků) 
Eva Hurtová: Fytoterapie aneb Jak využít léčivou sílu rostlin (80 návštěvníků) 
Rudolf Desenský: Pes – přítel člověka (190 návštěvníků) 
Libor Bureš: Arménie – nádherná země pod posvátným Araratem (110 návštěvníků) 
Jana Rokytová: Co v archívu nenajdete V. 
Setkání s regionálními autory: Pavel Kotrla, Jiří Miček, Robert Goláň,  
Vladimíra Klimecká: beseda s autorkou Druhý život Marýny G. 
Komponovaný program k významnému výročí vsetínského rodáka: Pocta Josefu 
Sousedíkovi 
 

Ostatní akce pro veřejnost 

Kabelkový jarmark  
Vycházky s Milanem Drlíkem – poznávání zajímavých turistických tras v blízkosti Vsetína 
Cyklovyjížďky s Dušanem Andělem – senioři vyjížděli na kolech po okolí Vsetína. 
Komiksmánie – prázdniny začínaly s komiksem – taneční vystoupení, tvůrčí komiksové 
dílny, koncert, a to vše na náměstí před MVK Vsetín. 
Letní čtení na střeše – čtení vybraných textů, hudba, básník Jiří Měsíc a vsetínští 
divadelníci na netradičním místě. 
Prázdninová knihovna – čtení, tvoření v dětských knihovnách i K klubu v době letních 
prázdnin. 
Literární jaro – přehlídka zajímavých literárních osobností konaná ve spolupráci s Nadací 
Masarykova gymnázia Vsetín. 
Valašské Vánoce a Valašské Velikonoce – podpora lidových tradic. 
V knihovně proběhlo také několik úspěšných výstav (např. Brazílie očima dětí), koncertů 
nebo sbírek, o kterých se dočtete dále v textu.  
 

Soutěže a hry 

O poklad strýca Juráša – již 13. ročník dětské literární soutěže.  
Lovci perel – celostátní hra pro děti o nejvíce přečtených knih.  
 

Vzdělávání (děti) 

Lekce informačního vzdělávání – zaměstnanci MVK Vsetín byli díky projektu „Barevný 
svět poznávání“ proškoleni v oblasti informačního vzdělávání, vzniklo 13 metodik.  
 

Vzdělávání (dospělí) 

Virtuální univerzita 3. věku, Akademický rok (nejen) pro seniory – Mozek a trénování 
paměti, Zdravý životní styl v každém věku, kurzy pro veřejnost (Práce s počítačem, 
Tablety, Digitální fotografie, Angličtina…) 
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 Projekty 

Masarykova veřejná knihovna Vsetín se účastní grantových programů vyhlášených 
v rámci fondů EU, Ministerstva kultury ČR, Městem Vsetín, Zlínským krajem i nadacemi. 
 
 

Projekty 2014  Kč 

Knihovna bez bariér XII 
Knihovna 21. století (Ministerstva kultury ČR) 

 
12 000,00 

 
O poklad strýca Juráša – Nejmoudřejší je číslo  
Knihovna 21. století (Ministerstva kultury ČR) 

 5 000,00 

Komiksmánie ve vsetínské knihovně 
Knihovna 21. století (Ministerstva kultury ČR) 

10 000,00 

Česká knihovna 
Moravská zemská knihovna v Brně z pověření Ministerstva 
kultury ČR 

6 100,00 

Harmonizace národních autorit 
VISK 9 (Ministerstvo kultury ČR) 

69 000,00 

Cizojazyčná literatura – pilotní projekt určený vybraným 
veřejným profesionálním knihovnám na podporu 
cizojazyčné literatury. Nákup knih v hodnotě 30 000 Kč.  

     30 000,00 

Projekt „Barevný svět poznávání – Informačním 
vzděláváním k rozvoji regionů“    
Fond mikroprojektů – Region Bílé Karpaty 

   407 060,41 
     
 

Přechod na nový knihovní systém v MVK Vsetín 
(Ministerstvo kultury ČR) 

 242 000,00 

 
Partnerství MVK v projektu Regionálne cennosti, jehož předkladatelem je 
Hornonitrianská knižnica v Prievidzi – Přeshraniční spolupráce. 
 
Podrobné informace o projektech najdete v příloze č. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

 



 29 

 
 
 
 
 

Služby 
 



 30 



 31 

 Služby  

Centrální půjčovna 

 

Počet výpůjček 231 992 

Počet registrovaných čtenářů 3 497 

Počet registrovaných čtenářů do 15 let 153 

Počet návštěvníků 56 397 

 
V půjčovně se kromě klasických dokumentů půjčují bestsellery, deštníky, brýle, 
společenské hry, tematické kufříky, elektronické čtečky.  
Pracovníci půjčovny v roce 2014 zodpověděli 5 369 dotazů. 
Donáškovou službu, kterou centrální půjčovna nabízí, začaly od listopadu 2014 využívat 
3 uživatelky domova důchodců – zapůjčeno jim bylo 30 knih. Také vsetínská nemocnice, 
konkrétně oddělení LDN, projevilo zájem o tuto službu a pacientům bylo zapůjčeno ve 
druhém pololetí 2014 180 knih. Soubory knih jsou zapůjčovány také do Rodinného 
a mateřského centra Sluníčko. 
Vyřízeno bylo 277 požadavků na meziknihovní výpůjční službu obdržených z jiných 
knihoven a 215 požadavků zaslaných jiným knihovnám (Hana Malá). 
Pracovnice centrální půjčovny Irma Zajíčková se věnuje vedení kroniky knihovny 
a Jaroslav Sochora se podílí na tvorbě plakátů.  
Za technický stav půjčovny zodpovídá Petra Románková. 
 
 

K klub (čítárna, hudební oddělení, komiksový klub, zvuková knihovna) 

 

Počet výpůjček 61 513 

Počet návštěvníků 22 230 

Počet kulturních a vzdělávacích akcí 225 

 
Uživatelé K klubu mají k dispozici 200 titulů periodik, 4 300 zvukových dokumentů a 48 
společenských her. Kromě toho mohou využívat 3 počítače s přístupem na internet, 
klávesy, noty, relaxační prostor k odpočinku. Uvařit si mohou nechat kvalitní kávu. 
Probíhá zde celá řada akcí, např. Čteme pro radost – hlasité čtení, tvůrčí dílny, besedy 
pro školy, večerní besedy s literární tematikou.  
Problém, s kterým se K klub potýká, je zvýšená hlučnost díky častým návštěvám Romů. 
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Besedy a lekce informačního vzdělávání pro školy 
Počet akcí 56 

ZŠ 
Počet účastníků  1 174 

Počet akcí 9 
SŠ 

Počet účastníků  189 

 
Exkurze 

Počet akcí 56 
ZŠ 

Počet účastníků  1 174 

Počet akcí 9 
SŠ 

Počet účastníků  189 

 
Hlasité čtení 

Počet akcí 56 
ZŠ 

Počet účastníků  1 174 

Počet akcí 9 
SŠ 

Počet účastníků  189 

 
Tvůrčí dílny 
Počet akcí 7 

Počet účastníků  132 

 
Ostatní kulturní akce 
Počet akcí 65 

Počet účastníků  1 599 

 
K klub – Komiksový klub U Mouchy CC 
Milovníkům komiksů v roce 2014 přibylo 185 nových komiksových titulů. V rámci klubu, 
který je samozřejmě volně přístupný všem zájemcům, byly zorganizovány 3 workshopy. 
Kreslily se komiksy, stripy, vyráběly se placky. Výstupem byly práce, které jsme umístili 
v prostorách určených pro výstavy.  
Pod hlavičkou komiksového klubu a pod názvem „Jsi na tahu“ proběhlo také 11 setkání 
nad společenskými hrami (Jana Machalová ve spolupráci s p. Česnekem). 
 
K klub – Zvuková knihovna a handicapovaní 
Počet výpůjček 4 284 

Počet registrovaných čtenářů 48 

Počet akcí 10 

 
Zvuková knihovna se těší přízni svých pravidelných i příležitostných uživatelů již 23 let. 
V roce 2014 si mohli vybírat z 1 145 titulů zvukových knih. Z toho 99 bylo zcela nových. 
Pravidelných setkání, která se konala 1× měsíčně, se účastnilo v průměru 12 uživatelů. 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín se i díky Zvukové knihovně připojila 
k celorepublikové sbírce pro Světlušku. Sbírka byla odstartována charitativním 
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odpolednem plným her a zábavy. Jako hosté vystoupili žákyně a žáci ZŠ Huslenky 
s divadelním představením. 
Kromě setkání uživatelů zvukové knihovny se uskutečnila 3 setkání s handicapovanými 
uživateli občanského sdružení Naděje. 
Za spolupráci se zdravotně postiženými zodpovídá Lucie Strbačková. 
 
 

Studovna a regionální oddělení 

 

Počet titulů v regionálním oddělení 2 425 

Počet titulů ve studovně 3 687 

 
V oddělení studovny a regionální literatury jsou čtenářům tituly půjčovány pouze 
prezenčně. Kromě toho studovna poskytuje rešeršní služby. Za rok 2014 bylo 
zpracováno 7 rešerší.  
 
Pracovníci (Jana Machalová a Antonín Kovář) provádějí excerpce regionálních periodik 
a doplňují je do článkové databáze. Využívají Jalovec, Vsetínské noviny, Valašský deník, 
Valašsko-vlastivědnou revue, Východní Moravu a Zvuk. 

Počet článků v článkové databázi 9 812 

Počet nových článků za rok 2014 688 

 
Pokračuje také budování databáze regionálních osobností, která slouží především 
veřejnosti, ale také například jsou podle ní vyhledávány osobnosti s kulatým výročím 
(Jana Machalová). 

Počet osobností v databázi 483 

Počet upravených osobností 86 

Počet nově zpracovaných osobností 2 

Počet osobností připravených na 
zpracování 

121 

 
Studovna zajišťuje a nabízí i bibliograficko-informační služby. Čerpáme ze dvou 
placených databází – Anopress a Aspi. Kromě toho jsme v roce 2014 využili zkušební 
přístupy k databázím Annual Reviews a AAAS Science. 
 
 

Dětské knihovny 

Počet výpůjček 88 554 

Počet registrovaných čtenářů 1 882 

Počet registrovaných čtenářů do 15 let 1387 

Počet návštěvníků 50 137 

Počet akcí 454 

 
Pracovnice 3 dětských knihoven (Ludmila Holbíková, Pavla Panovcová, Jana Krajčová, 
Ivana Hlaváčová) připravily v roce 2014 pro školky, školy i širokou dětskou veřejnost 
spoustu besed, tvůrčích dílen, zábavných programů, hlasitých čtení. 
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Společně se sešly jak na Tříkrálovém karnevale, tak u Pasování prvňáčků a odpasovaly 
s pomocí vedení města 253 žáků ze 14 prvních tříd ze 7 vsetínských základních škol. 
V knihovně přivítaly 34 dětí na Noci s Andersenem a setkaly se s 50 návštěvníky při 
pořádání akce Den pro dětskou knihu aneb Rodinná sobota v knihovně. Zorganizovaly 
slavnostní předávání cen vítězům městského i okresního kola literární soutěže O poklad 
strýca Juráša a vítězům hry Lovci perel.  
Ve všech dětských knihovnách v průběhu celého roku probíhalo hlasité čtení dětem a to 
pod názvem 20 minut s dětskou knihou. 
V době školních prázdnin (jarních, letních i podzimních) dětské knihovnice připravily 
Prázdninovou knihovnu – speciální nabídku akcí pro děti i jejich doprovod – tvoření, 
malování, kvízy. Úspěch mělo Prázdninové čtení, kdy dětem četli ředitelé ZŠ (Ivana 
Bednáriková, Libor Slováček…) i další osobnosti Vsetína, knihovníci, dobrovolníci. 
Lekce informačního vzdělávání – zaměstnanci MVK Vsetín byli díky projektu „Barevný 
svět poznávání“ odborně a velmi důkladně proškoleni v oblasti informačního vzdělávání. 
Vzniklo 13 metodik pro všechny stupně základních i středních škol. Při výuce jsou 
využívány moderní metody kreativního myšlení, myšlenkové mapy, prezentace, 
analytické myšlení atd. Lekce jsou školami hodnoceny velmi kladně. Od září do prosince 
2014 v knihovně proběhlo 29 lekcí a zúčastnilo se jich 645 žáků a studentů.  
 
Soutěže a hry 
O poklad strýca Juráša – v roce 2014 proběhl již 13. ročník dětské literární soutěže. 
Soutěžilo se v próze, poezii a komiksu v pěti věkových kategoriích. V městském kole se 
na prvních místech umístili: Jaroslav Kotrla, Ela Pazdírková, Jan Čablík, Lukáš Koňařík, 
Ondřej Polách, Michal Gerža, Markéta Hurtová, Tereza Phamová, Alžběta Fialová, Jakub 
Krhovják, Patrik Machala. 
Lovci perel – celostátní hra pro děti o nejvíce přečtených knih. Za každou knihu čtenář 
získal perlu. Hra si získala velkou oblibu a knihovna se díky svým čtenářům umístila na 
prvním místě v celostátním měřítku. Ve Vsetíně se do soutěže zapojilo 222 dětských 
čtenářů a celkem nasbírali 1 674 perel. V celé ČR se do soutěže zapojilo 4 461 dětí 
a nasbíráno bylo 36 023 perel. 12 vsetínských dětí se dostalo mezi 
„superlovce“ (v celostátním měřítku) a na svou šňůrku nasbíraly více než 30 perel. 
Nejlepší vsetínští lovci byli Markéta Hurtová (148 perel), Kryštof Borusík (110 perel) 
a Klára Hurtová (107 perel). 
 
Dětská knihovna Dolní náměstí 
Besedy a akce pro MŠ 

Počet akcí 9 

Počet účastníků na akcích 183 

 
Besedy a akce pro ZŠ 

Počet akcí 96 

Počet účastníků na akcích 2 112 

 
Akce pro školní družiny 

Počet akcí 3 

Počet účastníků na akcích 31 
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Ostatní akce (výtvarné dílny, čtení, kvízy, soutěže) 

Počet akcí 30 

Počet účastníků na akcích 595 

 
Dětská knihovna Luh 
Besedy a akce pro MŠ 

Počet akcí 13 

Počet účastníků na akcích 294 

 
Besedy a akce pro ZŠ 

Počet akcí 74 

Počet účastníků na akcích 1 544 

 
Akce pro školní družiny 

Počet akcí 59 

Počet účastníků na akcích 1 079 

 
Ostatní akce (výtvarné dílny, čtení, kvízy, soutěže) 

Počet akcí 61 

Počet účastníků na akcích 841 

 
V knihovně v Luhu se také pravidelně setkávají seniorky ze spolku Tilia a knihovnický 
kroužek Knížátka. 
 
Dětská knihovna Rokytnice 
Besedy a akce pro MŠ 

Počet akcí 21 

Počet účastníků na akcích 395 

 
Besedy a akce pro ZŠ 

Počet akcí 72 

Počet účastníků na akcích 1 349 

 
Akce pro školní družiny 

Počet akcí 2 

Počet účastníků na akcích 32 

 
Ostatní akce (výtvarné dílny, čtení, kvízy, soutěže) 

Počet akcí 14 

Počet účastníků na akcích 231 

 

 

Společenský sál  

Sál je využíván na konání celé řady kulturních i vzdělávacích akcí pro veřejnost, školy 
i knihovníky, které organizuje Masarykova veřejná knihovna Vsetín.  
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Je rovněž pronajímán různým organizacím na pořádání vzdělávacích akcí, konferencí, 
seminářů. 
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Turistické informační 
centrum 
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 Turistické informační centrum 

Funkcí Turistického informačního centra Vsetín je poskytovat řadu informací z oblasti 
turistické, občanské i obecné, a to formou ústní, telefonickou, prostřednictvím e-mailu 
nebo formou písemnou. Turistům jsou půjčována kola i trekingové hole.  
Široké veřejnosti slouží 5 vstupenkových portálů, prostřednictvím kterých je možné 
zakoupit vstupenky na akce konané v ČR i mimo ni. 
Zájem ze strany veřejnosti je i o upomínkové předměty většinou regionálního 
charakteru, kterých je k dispozici neuvěřitelných 357 druhů. Nové webové stránky se 
výborně osvědčily a také facebook je pravidelně aktualizován. 
Nemalou část činnosti tvoří také částečná knihovnická činnost. Jedná se především 
o půjčování denního tisku, vracení knih, prodloužení výpůjční doby, vyhledání informací 
o konkrétním titulu, dále pak tisk, kopírování, případné placení upomínek a provedení 
jednorázové registrace. 

Počet výpůjček 17 766 

Počet registrovaných čtenářů 1 477 

Počet návštěvníků 42 420 

 
V Turistickém informačním centru probíhají také akce jako Valašské Vánoce, Valašské 
Velikonoce, Kabelkový jarmark, jednorázové výprodeje knih, sbírky regionálního 
i celostátního charakteru. 
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Provoz Turistického informačního centra  
Turistické informační centrum je nedílnou součástí MVK. Propojení obou provozů do 
jedné organizační struktury se jeví jako výhodné (společné informační zázemí, důraz na 
regionální znalosti, zástupy z MVK v TIC). 
 

 Provoz TIC   

Náklady Kč  

Hrubé mzdy zaměstnanců 486 613,00  

Sociální pojištění + ostatní sociální náklady 179 690,45  

Vnitřní dovybavení a úpravy TIC, materiálové 
náklady 

48 253,44  

Cestovné zaměstnanců 28 649,00  

Nákup drobných propagačních předmětů 173 130,88  

Spotřeba energií – prostory 119 072,00  

Opravy a údržba – DDHM, prostory  10 471,25  

Služby – PR, internet, telefonické poplatky, úklid 
apod. 

90 987,89  

Odpisy – DHM 41 221,15  

Celkem 1 178 089,06  

Výnosy Kč  

Prodej drobných propagačních předmětů 206 420,00  

Provizní prodej – vstupenkové portály 34 995,37  

Ostatní příjmy – půjčovna kol a trekingových holí, 
tisky apod. 

25 358,50  

Příspěvek od zřizovatele – poměrná část 914 901,00  

Celkem 178 089,06  
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Kulturní akce 

 
Vzdělávání  

  

 
 
 
 



 44 



 45 

 Kulturní akce 

Večerní besedy 
Počet besed 29 

Počet účastníků  1 621 

 
Ostatní kulturní akce  
(koncerty, Hrabalovský den, Noc literatury, Kabelkový jarmark atd.) 

Počet akcí 65 

Počet účastníků  1 599 

 
Výstavy  
V roce 2014 proběhlo v Masarykově veřejné knihovně Vsetín 11 výstav. 9 bylo umístěno 
do výstavních prostor na chodbě knihovny a 2 do K klubu. Mezi vystavovatele patřili Jan 
Evják, Alena Miková, Nemocnice Vsetín a.s., Masarykovo gymnázium Vsetín, Základní 
umělecká škola Vsetín, Policie ČR, obec Seninka.  
 
Koncerty  
Komiksmánie – přivítání prázdnin: All These Memories – rock/pop Opava, Ptakustik – 
Tom Ptak – acoustic – alternative Valašské Meziříčí 
Noc literatury – NOCA U Tří opic 
Benefiční koncert v K klubu ve spolupráci se ZŠ Luh 
Hudební doprovody u akcí – Marie Davidová, Aleš Mrnuštík, Dušan Trličík, cimbálová 
muzika Jasénka a další 
 
Podrobnější informace najdete v příloze č. 3. 
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 Vzdělávání pro veřejnost 

Vzdělávací akce byly určeny všem generacím, zejména dětem a seniorům. Vzrostl počet 
účastníků 50+. 
Vzdělávací akce pro děti jsou organizovány ve spolupráci se školami a je o ně velký 
zájem. Velký posun sledujeme zejména v zájmu o lekce informačního vzdělávání, 
navazujícího na školní rámcové vzdělávací programy. 
Vzdělávání určené seniorům jsme museli přesunout do odpoledních až podvečerních 
hodin, kdy se mohou účastnit i pracující (zejména věková skupina 50+). Vzrůstající zájem 
vykazují všechny kurzy, zejména pak VU3V. 
 
Kurzy pro veřejnost 
Počet kurzů pořádaných MVK Vsetín 8 

Počet účastníků 128 

 
Akademický rok (nejen) pro seniory 

Počet modulů 2 

Počet setkání 8 

Počet účastníků 60 

 
Virtuální univerzita 3. věku 

Počet modulů 2 

Počet setkání 12 

Počet účastníků 85 

 
Podrobnější informace najdete v příloze č. 4. 
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Knihovní fondy 
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 Knihovní fondy 

Nákup knihovního fondu MVK 

  

Složení přírůstku Celkem 
Cirkulace 
pro knihovny okresu 

Město 
Vsetín 

Naučná literatura 2 336 744 1 592 

Krásná literatura 4 562       1 589 2 973 

Ostatní dokumenty   633  117    516 

Celkem 7 531 2 450 5 081 

 
 

 
 

Složení úbytku Celkem 

Naučná literatura 3 337 

Krásná literatura 1 936 

Ostatní dokumenty     18 

Celkem 5 291    

 

MVK přírůstky 2013 - 2014 

Tematická skupina 2014 2013 

N 1 878 1 956 

B 2 663 2 941 

MN 448 461 

MB 1 899 1 753 

K 10 16 

el. dok. 1 6 

zvuk. dok. 628 501 

hudebniny 0 0 

obr. zvuk. dok. 4 4 

Celkem 7 531 7 638 
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MVK – úbytky 2013–2014 
Tematická skupina 2014 2013 

N 3 091 1 461 

B 1 284  2 316 

MN 245  179 

MB 652  2 045 

K 1 2 

el. dok. 0 0 

zvuk. dok. 1  13 

hudebniny 17 1 

obr. zvuk. dok. 0 0 

Celkem 5 291 6 017 

 
Částka na nákup knihovního fondu pro město Vsetín 
Knihy 976 503 Kč; časopisy 191 846 Kč; ostatní dokumenty 91 744  Kč; celkem 1 260 093 
Kč, tj.  47,33 Kč na 1 obyvatele.  
Přírůstek beletrie proti minulému roku – 132 knihovních jednotek, naučná literatura – 
97 knihovních jednotek, ostatní + 122 knihovních jednotek.  
Přírůstek celkem proti minulému roku + 107 knihovních jednotek.  
Celková částka na nákup knihovního fondu na obyvatele byla proti roku 2013 vyšší 
o 0,74 Kč.  
Úbytek oproti minulému roku – 726 knihovních jednotek. 
 

MVK – částka na nákup knihovního fondu  
na 1 obyvatele v roce 2013 a 2014 

 2014 2013 

Vsetín 47,33 46,59 
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Tisk čárových kódů a samolepek 

Tisk čárových kódů a samolepek na stavění knihovního fondu byl zajišťován na základě 
požadavků jednotlivých knihoven a půjčoven, a to na jednotlivé druhy dokumentů (nové 
přírůstky i retro), na čtenářské legitimace a stavění knihovního fondu celkový počet 
natištěných čárových kódů činil: 
rok 2013    33 191 kusů  
rok 2014    28 236 kusů. 
 

Katalogizace a tisk katalogizačních lístků 

V roce 2013 bylo zpracováno 5 354 záznamů na knihovní jednotky v počítačové podobě, 
tisk knižních lístků pro okres 4 230. 
V roce 2014 bylo zpracováno 5 408 záznamů na knihovní jednotky v počítačové podobě, 
tisk knižních lístků pro okres 5 956. 
Expedice nově zpracovaných knih probíhala průběžně. Nové tituly se dostávaly 
k uživateli v rozmezí 10–15 dnů.  
 

Komentář k nákupu a zpracování knihovních fondů  a činnosti oddělení 
katalogizace a akvizice 

Přidělen grant z VISK 9, název projektu Harmonizace národních autorit s lokálními 
autoritami MVK Vsetín a kontrola duplicit národních a lokálních autorit. Práce proběhly 
podle plánu, bylo zharmonizováno 5 112 jmenných autorit v databázi knih a ostatních 
druhů dokumentů. 
 
Průběžně byla čištěna databáze monografií, tj. kontrolovány neúplné záznamy, záznamy, 
které byly převedeny z dětských poboček a záznamy, které neměly odpovídající status 4, 
záznamy byly doplněny a aktualizovány, případně sloučeny. 
 
V srpnu 2014 přechod na vyšší verzi knihovnického systému Verbis, zapracování, 
doladění a podrobné seznámení se všemi moduly.  
 
Na webových stránkách knihovny pokračovala 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. 
 
Na webových stránkách knihovny pokračovala pravidelná rubrika Čteme 
a doporučujeme, která je tvořena z příspěvků zaměstnanců MVK a jejímž 
prostřednictvím jsou uživatelé informováni o zajímavých titulech, které jsou v knihovně 
k dispozici, návštěvnost této rubriky je vysoká. 
 
Výběr titulů a propagace knihovního fondu knihovny prostřednictvím upoutávek na 
stránce knihovny v rámci sociální sítě Facebook s pozitivní reakcí a účastí fanoušků 
knihovny. 
 
Průběžně probíhala aktualizace a vyřazování knihovního fondu z jednotlivých půjčoven. 
 



 54 

Byl organizován letní a zimní výprodej opotřebovaných a vyřazených titulů z knihovního 
fondu MVK, zejména prázdninový výprodej se setkal s velkým ohlasem. 
 
Pokračovala pravidelná spolupráce se Souborným katalogem České republiky a zasílání 
záznamů vytvořených v oddělení katalogizace prostřednictvím protokolu OAI-PMH, za 
rok 2014 přijato 6 225 záznamů. 
 
Byly poskytovány konzultace k problematice knihovního fondu ostatním knihovnám 
v okrese. 
 
Nákup knihovního fondu probíhal v místních knihkupectvích, prostřednictvím internetu, 
dealerů a objednávek. 
 
Knihy byly evidovány a odborně zpracovány v knihovnickém programu KP-Win SQL 1.1 
a od srpna v programu Verbis a následně technicky zpracovány. 
 
Další činnosti: 
Úprava, tisk, řezání a vřazování katalogizačních lístků podle seznamů. 
Akvizice, evidence a zpracování audio-vizuálních dokumentů. 
Evidence a katalogizace knihovního fondu pro středisko Vsetín. 
Evidence, katalogizace a technické zpracování cirkulačních souborů. 
Pravidelná kontrola autoritních záznamů, stahování přes protokol Z39.50, opravy, 
slučování. 
Konzultace k stahování autoritních záznamů přes klienta Z39.50 pro městské 
a profesionální střediskové knihovny okresu Vsetín. 
Průběžně řešeny připomínky k provozu knihovnického programu, KP-Win SQL a Verbis. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

MVK – počet přijatých záznamů do Souborného katalogu ČR v roce 2013 
a 2014 

 2014 2013 

Katalogizace 6 225 7 919 
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MVK – aktuality (publikace dočasného významu)  
v roce 2013 a 2014 

 2014 2013 

Aktuality  693 718 
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Knihovny okresu 
Vsetín 
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Středisko regionálních knihovnických služeb  

Základním cílem programu a očekávaným přínosem regionálních funkcí je zajištění 
srovnatelné úrovně poskytovaných veřejných knihovnických  
a informačních služeb občanům v rámci celého okresu Vsetín 
 

Knihovny okresu Vsetín 

Středisko regionálních knihovnických služeb poskytuje služby knihovnám v okrese Vsetín.  
Obecní úřady i knihovny oceňují zejména přísun nových knih v cirkulačních souborech, 
poradenskou pomoc se zaváděním výpočetní techniky a knihovnického programu, 
s knihovnickou legislativou a projekty (VISK3).  
 
Knihovny okresu Vsetín: 
MVK Vsetín – pobočky – Luh, Rokytnice  
Knihovny střediska Vsetín: Hošťálková, Huslenky, Janová, Kateřinice, Leskovec, Lhota u 
Vsetína, Liptál, Lužná, Pozděchov, Prlov, Ratiboř, Seninka, Ústí, Zděchov 
 
Obecní knihovna Horní Lideč 
Knihovny střediska Horní Lideč: Francova Lhota, Lačnov, Lidečko, Střelná, Študlov, 
Valašská Senice 
 
Základní knihovna Jablůnka 
Knihovny střediska Jablůnka: Bystřička, Malá Bystřice, Mikulůvka, Oznice, Pržno, Růžďka 
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm 
 
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm 
Knihovny střediska Rožnov pod Radhoštěm (včetně poboček): Dolní Bečva, Hážovice, 
Horní Paseky, Hutisko-Solanec, Prostřední Bečva, Střítež nad Bečvou, Tylovice, Valašská 
Bystřice, Vidče, Vigantice 
 
Městská knihovna Valašské Meziříčí 
Knihovny střediska Valašské Meziříčí (včetně poboček): Branky, Hrachovec, Choryně, 
Jarcová, Jasenice, Juřinka, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Lhota u Choryně, Loučka, 
Perná, Podlesí, Podolí, Police, Poličná, Valašské Meziříčí-Pod Oborou, Valašské Meziříčí-
Vyhlídka, Velká Lhota, Veselá, Zašová 
 
Městská knihovna Kelč – pobočky – Babice, Komárovice, Lhota u Kelče, Němetice,  
Místní knihovna Zubří – pobočka – Staré Zubří 
Obecní knihovna v Halenkově 
Místní knihovna Horní Bečva 
Veřejná knihovna Hovězí 
Městská knihovna Karolinka 
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Obecní knihovna Nový Hrozenkov 
Obecní knihovna Valašská Polanka 
Místní knihovna ve Velkých Karlovicích 
 
Celkový počet knihoven okresu Vsetín je 79. 
Z tohoto počtu je :  
14 profesionálních knihoven   
46 knihoven s neprofesionálním knihovníkem 
19 poboček 
 

Výkon regionálních funkcí v okrese Vsetín  

Regionální funkce v okrese Vsetín jsou zajišťovány Masarykovou veřejnou knihovnou 
Vsetín na základě písemné smlouvy s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně 
a Krajským úřadem. Masarykova veřejná knihovna, jako pověřená knihovna, má 
s provozovateli vybraných profesionálních knihoven uzavřeny smlouvy o poskytování 
regionálních služeb základním knihovnám. V okrese Vsetín je touto činností pověřeno 5 
knihoven (Obecní knihovna Horní Lideč, Základní knihovna Jablůnka, Městská knihovna 
Rožnov pod Radhoštěm, Městská knihovna Valašské Meziříčí a Masarykova veřejná 
knihovna Vsetín). Knihovnické služby jsou konkrétně definovány v objednávce služeb, 
které byly s provozovateli jednotlivých knihoven podepsány v lednu 2014. Vykonaná 
práce je proplácena čtvrtletně na základě faktury, která je vystavena provozovatelem 
knihovny. Masarykova veřejná knihovna Vsetín obsluhuje ve svém regionu 78 knihoven. 
Pro základní knihovny jsou zajišťovány tyto služby: poradenská a konzultační činnost, 
vzdělávání knihovníků, pořádání seminářů a porad, tvorba, distribuce a oběh 
výměnných fondů, pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů, zpracování statistiky 
o činnosti základních knihoven, pomoc při akvizici, zpracování a distribuci knihovních 
fondů, pořízených z prostředků obcí, základní servis informačních a komunikačních 
technologií, další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a veřejných 
knihovnických a informačních služeb. 
V roce 2014 byla okresu Vsetín na financování regionálních funkcí přidělena finanční 
dotace ve výši 2 250 000 Kč.  
Na výkonu regionálních funkcí se Masarykova veřejná knihovna podílí 4 pracovními 
úvazky.  
Středisko regionálních knihovnických služeb čtvrtletně zpracovává Statistické výkazy 
výkonu regionálních funkcí (dodávané knihovnami, které se podílejí na výkonu 
regionálních funkcí), pololetně pak statistiky k činnosti knihoven okresu za rok 2014. 
Podrobně popsáno v příloze č. 10. 
 
Jednotlivé standardy regionálních funkcí a číselné ukazatele plnění v okrese Vsetín 2014 
  

Poradenská a konzultační činnost 

V roce 2014 bylo uskutečněno celkem 841 akcí, tj. 297 metodických návštěv, z toho 101 
jednání s provozovateli knihoven. Dále bylo poskytnuto 544 konzultací.  Obslouženo 
bylo 78 knihoven. 
Vykazované číselné údaje zahrnují metodické návštěvy v jednotlivých knihovnách, které 
byly zaměřeny na organizační záležitosti týkající se retrokonverze knihovních fondů, 
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evidenci a zpracování knihovních fondů zakoupených z finančních prostředků 
provozovatelů knihoven, revizi a aktualizaci knihovních fondů, práci s výměnným 
fondem, vykazování výkonu regionálních funkcí, problematiku programu VISK 3, 
počítačové a interiérové vybavení knihoven, webové stránky atd.  
 

Statistika a vykazování knihovnických činností 

V lednu a únoru se zpracovávala celoroční statistika za r. 2013, celkem 62 statistických 
výkazů o činnosti knihoven, z toho 3 sumáře KULT (MK) V 12 – 01 pro NIPOS (Národní 
informační a poradenské středisko pro kulturu). Čtvrtletně se rovněž zpracovávají 
výkazy k výkonu regionálních funkcí. Jejich sumáře za r. 2014 a pololetí 2014 včetně 
komentářů se poskytují Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Za 1. pololetí roku 
2014 proběhl sběr údajů o činnosti 46 neprofesionálních knihoven pro kontrolu jejich 
činnosti. 
 

Vzdělávání, semináře 

Vzdělávání pro knihovníky okresu Vsetín, které zajišťovala Masarykova veřejná knihovna 
Vsetín:  
V březnu proběhlo setkání knihovníků a starostů okresu Vsetín. Součástí tohoto setkání 
byla mimo jiné také přednáška RNDr. Tomáše Řeháka z Městské knihovny v Praze – Quo 
vadis knihovno a za kolik? Počet účastníků byl 56. 
V dubnu proběhla Odborná exkurze do pěti knihoven Zlínského kraje (Veselá u Zlína, 
Slušovice, Pozlovice, Slavičín, Horní Lideč) – 15 účastníků z 9 knihoven. 
V květnu se zúčastnilo 13 knihovníků vzdělávání na téma – Zálohování dat, www OPAC, 
editační OPAc – Mgr. M. Kovář, Knihovny v Rakousku přednesla PhDr. H. Gajdušková.  
V září proběhla přednáška Mgr. Jany Machalové – Databáze regionálních osobností 
(21 účastníků) a v listopadu přednáška Bc. Ludmily Holbíkové na téma – Regionální 
periodika Vsetínska (20 účastníků) 
Knihovníkům okresu jsou nabízeny i další vzdělávací aktivity (např. pořádané KKFB ve 
Zlíně) a pozvánky na další vzdělávací akce pořádané MVK Vsetín. Například v r. 2014 to 
byly semináře k informačnímu vzdělávání uživatelů a literární besedy se spisovateli. 
 

Porady 

Bylo uspořádáno 5 porad pro knihovníky. Obslouženo bylo 22 knihoven a zúčastnilo se 
jich 85 osob. Jednu poradu z tohoto počtu uspořádala středisková knihovnice Rožnova 
pod Radhoštěm pro neprofesionální knihovníky svého střediska. Náplní porad bylo 
seznámení knihovníků s výsledky statistiky knihovnických činností profesionálních 
knihoven a hodnocením výkonu regionálních funkcí za rok 2013, plnění standardu VKIS 
v knihovnách okresu Vsetín v roce 2013, financování regionálních funkcí v roce 2014, 
vykazování knihovnických výkonů regionálních služeb, VISK 3, problematika 
automatizace knihoven, informace z porad pověřených knihoven, cirkulace, atd. 
Knihovníci obecních knihoven informovali pověřenou knihovnu o činnosti, provozu 
a o problematice  jednotlivých knihoven.  
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Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů 

Pomoc byla poskytnuta 25 knihovnám. Bylo zrevidováno 31 437 knihovních jednotek 
v 8 knihovnách. Revize probíhaly dle stanoveného plánu revizí na aktuální rok.  V 23 
knihovnách byla provedena aktualizace knihovního fondu. Zaktualizováno bylo 54 135 
knihovních jednotek. Vyřazeno bylo 6 881 knihovních jednotek v 17 knihovnách. 
Revize KF se uskutečnila v knihovnách – Valašská Bystřice (středisko Rožnov pod 
Radhoštěm), Choryně, Kladeruby, Loučka (středisko Valašské Meziříčí), Kateřinice, Lhota 
u Vsetína, Ratiboř (středisko Vsetín), Francova Lhota (středisko Horní Lideč). 
 

Nákup a zpracování knihovních fondů (KF) z prostředků obcí 

Z finančních prostředků obcí bylo v roce 2014 nakoupeno do 36 knihoven 1 677 knih. 
Nákup knih ve většině případů provádí knihovníci obsluhovaných knihoven ve spolupráci 
s pracovnicemi střediskových knihoven. 
Zpracováno bylo 4 086 knihovních jednotek pro 47 knihoven.  
Vykázané číselné hodnoty zahrnují: evidenci v přírůstkových seznamech v elektronické 
i klasické knižní podobě, technické zpracování KF – razítkování, značení, balení, 
vypracování seznamů a katalogizačních lístků, vedení katalogů. 
 

Výměnný fond a cirkulace knihovních fondů 

Stav výměnného fondu v MVK ke dni 31. 12. 2013 byl 21 954 KJ. 
Stav výměnného fondu v MVK ke dni 31. 12. 2014 byl 24 278 KJ. 
Přírůstek v roce 2014, ke dni 31. 12. 2014 činil 2 450 KJ.  
Vyřazeno bylo 126 KJ. 
Začátkem roku 2014 byl do knihoven rozvezen nový cirkulační soubor, který je pro 
knihovny třetím v pořadí – označen je žlutým proužkem na hřbetu knih. Na jaře 
proběhla cirkulace výměnných souborů s červeným označením. Na podzim došlo 
k výměně souboru, který má modré označení. Soubory jsou knihovnám zapůjčeny na 
dobu 12 měsíců. Rozvezeno bylo celkem 228 výměnných souborů. Z toho je 214 
souborů z knih a 14 souborů sestavených z mluveného slova na CD nosičích. Soubory 
knih obsahují od 110 do 135 KJ. V souborech s CD nosiči je kolem 25 titulů.  Počet 
knihovních jednotek ve žlutých souborech je zatím kolem 35. Počet svazků v těchto 
rozvezených souborech je celkem 21 684.   
 

Servis výpočetní techniky a knihovnický program 

Podporu automatizovaného systému zajišťuje MVK Vsetín pro 66 knihoven v okrese.  
Bylo provedeno 60 servisních zásahů. Do této činnosti je zahrnuto generování 
a aktualizace souborného katalogu v knihovnách okresu Vsetín, instalace a údržba 
knihovnických programů, servis SW, příprava výpočetní techniky a instalace SW 
a programu pro evidenci a cirkulaci výměnného fondu. Instalace databází pro evidenci 
knihovního fondu z prostředků obcí.  
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Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí 

Pro 78 obsloužených knihoven bylo najeto 5 571 km v rámci výkonu regionálních funkcí. 
Jednalo se především o rozvoz výměnných souborů, opravených a přebalených knih, 
revize, metodické návštěvy a jednání se zřizovateli obsluhovaných knihoven. 
 

Elektronické služby 

AKS má celkem 66 knihoven z celkového počtu 79 knihoven (včetně MVK Vsetín). 
Editační www OPAC má 30 knihoven, z toho 1 pobočka obecní knihovny, Kpwin SQL –  
36 knihoven – z toho 4 pobočky profi knihoven. 
Všechny knihovny mají svoji vlastní webovou stránku 
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 Technika, automatizace, knihovnický systém  

Technika  

Nákup 10 tabletů z projektu Barevný svět poznání (informační vzdělávání). 
Nákup nových PC, 6x služební (katalogizace, metodika, účtárna, studovna) 3 pro 
veřejnost (Luh, Rokytnice, dětské oddělení). 
3 nové tiskárny (metodika, účtárna, Luh). 
 

Automatizovaný knihovnický systém 

Realizace projektu VISK3 – Přechod na nový knihovní systém v MVK Vsetín. Nákup 
a instalace nového serveru, serverové UPS, instalace nového knihovního systému Verbis 
a webového katalogu Portaro. 
 

Půjčování e knih  

Zavedení půjčování e-knih ve spolupráci s firmou E Reading. Uzavřena smlouva. Novinka! 
 

Webový katalog  

Nainstalována podpora e-výpůjček v katalogu Portaro a od prosince zavedení služby. 
 

Počítače v MVK 

  

Počítače v MVK 

 služební veřejnost celkem 

TIC 2 6 8 

Galerie 1 12 13 

Cent. Půjčovna 3 8 11 

K-klub 2 3 5 

Studovna 1 2 3 

Kanceláře 15  15 

Celkem hlavní budova 24 31 55 

Luh 1 4 5 

Rokytnice 1 4 5 

Trávníky 1 4 5 

Celkem pobočky 3 13 15 

Celkem MVK 27 43 70 
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Public relations  

Titul „Městská knihovna roku 2014“ 
Letáky usnadňující orientaci v knihovně – 11 typů barevných letáků 
Leták k nabídce informačního vzdělávání 
Kabelkový jarmark 
Piktogramy 
Spolupráce s TV Beskyd, Český rozhlas, rádio Čas, rádio Valašsko 
Tiskové zprávy do regionálního tisku o akcích knihovny (Vsetínské noviny, Valašský deník, 
Jalovec, Mladá fronta Dnes – příloha Východní Morava)  
Zpravodaj Masarykovy veřejné knihovny Vsetín – každý měsíc 
Letáky, plakáty akcí  
Webové stránky www.mvk.cz a další informační weby (TV Beskyd, web Valašský Deník, 
web Regionální televize, Valašské internetové noviny, La Cultura, Klub knihomolů, web 
a FB města Vsetín) 
MVK na Facebooku 
Drobný příležitostný tisk 
Měsíční přehledy akcí 
Příspěvky do odborného tisku (Čtenář, Ikaros) 
Propagace celonárodních akcí (Magnesia Litera, Řekni mi co čteš, Knížka pro prvňáčka...) 
Nástěnky před MÚ Vsetín a v prostorách knihovny 
Prezentace knihovny v rámci konferencí, seminářů, celoměstských akcí aj.  
Předávání zkušeností knihovnám při individuálních konzultacích 
Propagace v rámci projektu SenSen Konta Bariéry  
Venkovní akce – happening na Dolním náměstí – Komiksmánie 
Hrabalovský den v knihovně 
Znáte tyhle čtečky? – prezentace čteček v CP 
Letní a vánoční výprodej knih 
Logo „Městská knihovna roku 2014“ 
 

Prezentace  

Trénování paměti – H. Gajdušková, březen 2014 
Rakouské knihovny – H. Gajdušková 
Konference Kniha ve 21. století (Opava) – K. Janošková 
Informační vzdělávání v MVK (Brno, KJM) – K. Janošková 
Prezentace MVK – konference „Místní agenda ve Vsetíně“ – H. Gajdušková 
Prezentace v rámci „Městská knihovna roku 2014“ – K. Janošková 
Prezentace na konferenci Regionálne cennosti v Prievidzi: 
Databáze regionálních osobností – J. Machalová 
Dokáď hudci hudú dobre je – M. Kovář 
Josef Sousedík – Edison z Moravy – Z. Haplová 
Lidové pohádky a pověsti na Vsetínsku – L. Strbačková 
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Regionální oddělení MVK – D. Riedlová 
Regionální periodika Vsetínska – L. Holbíková 
Z Valašska na Slovensko co by kameněm dohodíl – H. Malá 

Web  

Cílem webu je aktuálně oslovovat stávající i potenciální uživatele Masarykovy veřejné 
knihovny Vsetín, představit jim komplexní nabídku knihovny a informovat je o aktuálním 
dění v knihovně.  
Knihovna používá své webové stánky jako jeden z efektivních komunikačních nástrojů se 
svými uživateli, proto je prioritou webu přehlednost a aktuálnost.  
 
Na hlavní stránce najdou uživatelé základní informace o knihovně spolu s odkazy do 
důležitých sekcí: O knihovně, Služby, Katalogy, Akce a odkaz na měsíční Zpravodaj 
knihovny.  
Hlavní stránka obsahuje rubriku „Co se děje v knihovně“, kam jsou díky kvalitnímu 
redakčnímu systému průběžně vkládány aktuality o veškerých novinkách v knihovně, což 
přispívá k dynamice webu.  
Z hlavní stránky se uživatelé snadno dostanou na Facebook knihovny. Facebooková 
stránka má přes 1240 fanoušků a je s webem knihovny úzce propojena.  
Hlavní stránka nabízí odkazy také na projekty knihovny, celorepublikové knihovnické 
akce (Bibliohelp, Čtesyrád, Ptejte se knihovny, Magnesia Litera, Celé Česko čte dětem a 
další) či partnery (jsou zde i odkazy na instituce veřejné správy).  
 
Webové stránky umožňují zmenšení a zvětšení písma dle potřeb uživatelů.  
 
Orientace na stránkách je jednoduchá a uživatelé se mohou pohodlně dostat do sekcí, 
které je právě zajímají.  
V oddílu O knihovně naleznou spoustu užitečných informací o provozním řádu a cenách, 
projektech a partnerstvích knihovny, publikační činnosti či historii knihovny. Získají zde 
kontakty na všechny zaměstnance a mohou nahlédnout do fotogalerie.  
Sekce Služby nabízí exkurzi do jednotlivých půjčoven a oddělení knihovny včetně 
podrobného seznámení s tím, co jednotlivé půjčovny nabízejí. Čtenáři mohou pomocí 
odkazu vstupovat do svého čtenářského konta, kde najdou přehled o výpůjčkách, 
mohou zde rezervovat a prodlužovat knihy.  
V sekci Služby je vytvořen odkaz zajišťující informační servis pro knihovny okresu.  
V rámci webu knihovny je přístupný Souborný katalog knihoven okresu Vsetín, souborný 
katalog regionální literatury a přehled regionálních osobností. Katalog je interaktivní 
s možností sdílení odkazů na dokument v rámci sociálních sítí a každý titul má svůj QR 
kód.  
 
Uživatelé jsou upozorňováni na novinky ve fondu, mohou se inspirovat tipy od 
knihovníků v rubrice Čteme a doporučujeme nebo mají možnost navrhovat doplnění 
knihovního fondu prostřednictvím on-line formuláře. V nabídce fondů jsou vypíchnuty 
seznamy periodik, CD, tematických kufříků atd. a přístup do on-line informačních 
databází. Novinkou je možnost půjčování e-knih.  
Záložka Akce je pozvánkou na aktivity (besedy, semináře, kurzy atd.), které knihovna 
připravuje. Na vybrané akce je možnost přihlásit se on-line.  
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Web je spravován správcem sítě, má však vytvořeno uživatelské rozhraní, pomocí 
kterého jej spravují i ostatní zaměstnanci knihovny (Co se děje v knihovně, Akce, 
Fotogalerie, Valašské kalendárium, Regionální osobnosti a další).  
 
V roce 2012 přešel souborný katalog knihovny na novou verzi v rámci pravidel Web 2.0, 
který poskytuje větší možnosti uživatelům při práci s knižním fondem a propojení 
s katalogy knihoven Vsetínska. 
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 Konference, semináře, kampaně  

Semináře k informačnímu vzdělávání s Dagmar Chytkovou – Barevný svět poznávání 
(únor a březen – dvoudenní) 
Konference Barevný svět poznávání – září  
Účast v kampaních města – Den Země, Dny bez bariér 
Účast na Valašském záření 
Účast v porotě recitační soutěže pro děti v Alcedu 

 Exkurze a konzultace 

Návštěvy v MVK– především konzultace  a předávání zkušeností  
Exkurze Hornonitrianská knižnica Prievidza v rámci projektu Regionálne cennosti (MVK 
v Prievidzi i Prievidza v MVK) 
Exkurze v německých knihovnách 
Exkurze Městská knihovna Ostrava, Karviná, Český Těšín (NOIVA)  
Exkurze v nové knihovně v Třinci 

 Dotazníková šetření 

Dotazníky spokojenosti u projektových akcí  
Stručné dotazníky ke zhodnocení každé vzdělávací akce MVK – hodnocení pozitivní 
Dotazník o spokojenosti uživatelů (vyhodnocení v roce 2015) 
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 Ediční činnost  

Výroční zpráva 2013 
Soubor letáků o službách MVK 
Sborník prací O poklad strýca Juráša  
Metodické opory k informačnímu vzdělávání (CZ, SK) v rámci projektu Rozmanitost nás 
spojuje 
Účast na sborníku z projektu Regionálne cennosti 

 Výstavní činnost  

V roce 2014 proběhlo v Masarykově veřejné knihovně Vsetín 11 výstav. 9 bylo umístěno 
do výstavních prostor na chodbě knihovny a 2 do K klubu.  
 
Výstavy na schodišti: 
Exkurze do mikrosvěta – Nemocnice Vsetín a.s. 
Komiksové tvoření – práce dětí vzniklé při komikové dílně 
Svět kolem nás – Masarykovo gymnázium Vsetín 
Nový Zéland – Alena Miková 
Střední Amerika – Jan Evják 
Vartovna – obec Seninka, výstava spojená s vernisáží fotografií 
Železnice (ne)hezká a (ne)bezpečná – Policie ČR 
ZUŠ Vsetín – práce dětí 
Antonín Dvořák – putovní komiksová výstava 
Výstavy v K Klubu 
Brazílie očima dětí – práce žáků ZŠ 
Valašsko – Matěj Kadlčák, 10 let, Zvíkov 

 Sbírky  

Sbírka mobilů – výtěžek byl určen Charitě Vsetín a dětskému domovu v Liptále a činil  
7 555 Kč. Sbírku vypsala firma Kovošrot Kubík s. r. o. 
 
Probíhající sbírky   
Obnova objektu Libušín na Pustevnách – veřejná sbírka 
Sbírka na služby pro nevidomé a slabozraké – SONS ČR 
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 Koncerty, hudební programy  

Koncert – pěvecký sbor Masarykova gymnázia Vsetín – SONG – pod vedením PaedDr. 
Heleny Kaločové (zvuková knihovna Dolní náměstí) 
All These Memories – rock/pop Opava 
Ptakustik – Tom Ptak – acoustic – alternative Valašské Meziříčí 
All Style Unit – taneční skupina Vsetín 
Benefiční koncert ve spolupráci se ZŠ Luh – hráli a zpívali Tomáš Žamboch a Kamila 
Polonyová – výtěžek byl věnován na nákup speciálních pomůcek určených k výuce pro 
zdravotně handicapované děti ze ZŠ Luh 
Noc literatury – kapela NOCA 
Hudební doprovod při besedách a programech (Marie Davidová, Aleš Mrnuštík, Dušan 
Trličík, cimbálová muzika Jasénka ad.) 
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 Partneři, spolupráce  

MVK je členem SKIPu (Svazu knihovníků a informačních pracovníků). 
Turistické informační centrum je členem ATIC. 
Zástupci MVK se účastní projektů, které organizuje město Vsetín a neziskový sektor 
(komunitní plánování sociálních služeb atd.). 
Ředitelka MVK je členkou kulturní komise města, členkou VV SKIP ČR. 
D. Riedlová – v komisi VISK (MK ČR). 
 
V roce 2014 knihovna spolupracovala: 
s veřejnou správou – MěÚ Vsetín, KÚ Zlín (Odbor školství, mládeže a sportu, Odbor 
kultury), obecní úřady okresu Vsetín, MK ČR, Úřad práce Vsetín 
s institucemi – Dům kultury Vsetín, Muzeum regionu Valašsko, Vsetínská nemocnice, 
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, metodici prevence PPP – okres Vsetín, 
Vsetínská sportovní a.s. 
s komerční sférou – Cestovní kancelář VSACAN TOUR, bar U tří opic, Vertikon Zlín  
s neziskovým sektorem a profesními organizacemi – Vzdělávací a komunitní centrum 
Integra Vsetín, Rodinné a mateřské centrum, Charita, ALCEDO, A.T.I.C., občanská 
sdružení SONS, KOS, Život a zdraví, Pěvecký sbor MG Vsetín, MŠ, ZŠ, SŠ, Diakonie 
a církve, ČMOS  
s knihovnami různého zaměření i velikosti v celé České republice. 
 
Turistické informační centrum Vsetín spolupracuje s: 
MěÚ Vsetín – odbor kultury a cestovního ruchu 
turistickými informačními centry celé ČR 
Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. 
Českou centrálou cestovního ruchu – Czech Tourism 
Asociací turistických informačních center – A.T.I.C. 
Magistrátem města Zlína 
výrobci tradičních řemeslných výrobků Valašska – Vsetínska 
Mikroregionem Valašsko – Horní Vsacko 
Mikroregionem Valašskomeziříčsko – Kelečsko 
Sdružením Mikroregion Rožnovsko 
Sdružením obcí Hornolidečska 
Regionální agenturou pro cestovní ruch – Beskydy – Valašsko 
 
Mediální partneři: TV Beskyd, Regionální televize, Vsetínské noviny, Český rozhlas a další 
 
Poskytování prostor ke vzdělávání – Diakonie ČCE Vsetín, Auxilium, Sbor Církve bratrské 
ve Vsetíně a další 
 
Praktikanti a dobrovolníci v MVK  
Praktikantky – rok 2014 
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Daniela Hrňová 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  
Fakulta managementu a ekonomiky 
MVK – TIC 
14. 7. – 25. 7. 2014, 80 hodin 
 
Ivana Kopecká 
Slezská univerzita v Opavě 
Filosoficko-přírodovědná fakulta, obor Lázeňství a turismus 
MVK – TIC 
6. – 4. 7. 2014, 120 hodin 
 
Jessica Exnerová 
Masarykova univerzita Brno 
Informační studia a knihovnictví 
MVK – všechna oddělení 
13. 1. – 24. 1. 2014, 80 hodin 
 
Petra Zaunstöcková 
Slezská univerzita v Opavě 
MVK – centrální půjčovna a K klub 
27. 1. – 7. 2. 2014, 80 hodin 
 
Daniela Riedlová 
Masarykova univerzita Brno 
Informační studia a knihovnictví 
MVK – centrální půjčovna, K klub, dětská oddělení 
7. 7. – 25. 7. 2014, 120 hodin 
 
Dobrovolníci ve spolupráci s o. s. Adorea 
Vykonávání dobrovolné práce : 
Veronika Zbránková              
nepravidelně 
Marie Hořáková 
15. 10. 2006 - současnost 
Jiří Zbránek – čtení v MŠ      
03. 04. 2012 – současnost 
   
Mezinárodní spolupráce 
Projektové partnerství s Turčianskou knižnicou v Martině. V letech 2011–2012 společný 
projekt, navazující projekt Barevný svět poznání (2014) zaměřený na informační 
vzdělávání 
Spolupráce s Hornonitrianskou knižnicou v Prievidzi – projekt Regionálne cennosti 
Ľubovnianská knižnica ve Staré Lubovni – již před 10 lety byla navázána přátelská 
spolupráce s LK ve Staré Lubovni. 
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 Organizační a řídící činnost  

Počet seminářů, odborných porad a konzultací pro knihovny okresu Vsetín – 620.  
Z toho porady  městských, střediskových a profesionálních knihoven –  5.  
Porady vedení: 2x měsíčně. 
Porady služeb: 1x měsíčně. 
Individuální poradenská, konzultační a metodická činnost. Zaměření převážného počtu  
návštěv: jednání s městskými a obecními úřady, konzultace ohledně rozpočtu 
a rozpočtových opatření, konzultace ohledně úprav a stěhování knihoven, uzavírání  
smluv s obecními úřady a s knihovnami, cirkulace KF, pomoc místním knihovnám, 
metodika, organizační  záležitosti, kontrolní činnost, pomoc s psaním grantů, řešení 
problémů  s automatizací, provádění besed apod. 

 Kontrolní činnost  

Finanční úřad pro Zlínský kraj 
kontrola provedená dne 18. 3. 2014 
kontrola skutečností rozhodných pro stanovení povinnosti odvodu za porušení  
rozpočtové kázně – kontrolovány následující dotační tituly:  
Dotace poskytnutá v roce 2012 MK ČR – Rozhodnutí č.j. 845/2012 SOLK 
Dotace poskytnutá v roce 2013 MK ČR – Rozhodnutí č.j. 2104/2013 OULK- 
OLK 
kontrolní orgán neshledal žádné nedostatky či pochybení a neudělil žádná  
nápravná opatření 
 
Asociace turistických center České republiky 
kontrola provedená dne  3. 9. 2014 
kontrola a certifikace TIC v Jednotné klasifikaci turistických a informačních center  
kontrola a certifikace standardů a rozsahu činností TIC Vsetín, definovaných v klasifikaci 
profesní organizace A.T.I.C ČR, doplněných o požadavky agentury CzechTourism  
kontrolní orgán závěrem stanovil, že TIC Vsetín splněné podmínky certifikace a vystavil 
certifikační protokol s platností na 2 roky 
 
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 
kontrola provedená dne 4. 11. 2014 
kontrola zaměřená na výkon a vykazování regionálních funkcí v Masarykově veřejné 
knihovně Vsetín v r. 2014 
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kontrolní orgán závěrem stanovil, že při výkonu a vykazování regionálních služeb 
v okrese Vsetín jsou standardy regionálních funkcí beze zbytku naplňovány a neudělil 
žádná nápravná opatření 
 
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 
kontrola provedená dne 4. 11. 2014 
kontrola hospodaření s veřejnými prostředky – kontrolovány následující dotační tituly:  
Dotace poskytnutá v roce 2013 MK ČR – Rozhodnutí č.j. 2-28 MK-S 
4385/2013 OULK 
Dotace poskytnutá v roce 2012 MK ČR – Rozhodnutí č.j. 157/MK-S 
5194/2012 SOLK 
kontrolní orgán neshledal žádné nedostatky či pochybení a neudělil žádná nápravná 
opatření 
 
Město Vsetín – ekologický audit 
kontrola provedená dne 18. 11. 2014 
kontrola zaměřená na provozně technickou oblast, odpadové hospodářství (způsob 
nakládání s odpady), environmentální osvětu a vztah MKV k aktivitám města 
kontrolní orgán neshledal žádné nedostatky či pochybení a neudělil žádná nápravná 
opatření 
 
Jitka Novosadová - OZO 
kontrola provedená dne 25. 11. 2014 
kontrola pracoviště zaměřená na pracovně lékařské služby (kategorizace a periodicita 
prohlídek k zajištění zdravotní způsobilosti k práci, ochranné pracovní prostředky, 
ergonomie pracovního prostředí, hodnocení rizik...) 
kontrolní orgán závěrem stanovil, že nebyly shledány větší závady na pracovišti na 
Dolním náměstí a v Rokytnici, ale označil osvětlení v dětské knihovně Luh za 
nedostatečně svítící  
 
Jitka Novosadová - OZO 
kontrola provedená dne 25. 11. 2014 
roční prověrka BOZP a požární prohlídka všech pracovišť MVK Vsetín (dokumentace, 
kontrola prostředků k poskytnutí první pomoci, školení zaměstnanců BOZP a PO, 
ochranné pracovní prostředky, požární preventivní prohlídka, hodnocení rizik...) 
kontrolní orgán závěrem stanovil, že nebyly shledány větší závady na pracovišti na 
Dolním náměstí a v Rokytnici, ale opětovně označil za nevyhovující stav regálů na knihy 
v dětské knihovně Luh 
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Personální agenda  

Pracovníci MVK 

Počet pracovníků k 31. 12. 2014:  27 pracovníků  + 3 pracovnice na MD 
 
Zaměstnankyně na mateřské a rodičovské dovolené 2014: 
Kašparová Petra, MgA     pokračování 
Křenková Martina, Bc.      pokračování 
Baďurová Veronika, DiS.   nástup 28. 6. 2014 
 
Nástup do pracovního poměru: 
Zbránková Veronika                2. 5. 2014 
Pěntáková Michaela, Mgr.      1. 7. 2014 (dotace z ÚP) 
Románková Petra, Bc.             1. 10. 2014  (návrat z RD) 
 
Ukončení pracovního poměru:  
Zbránková  Veronika     k 30. 9. 2014    
Hlaváčová Ivana             k 31. 12. 2014           
 
Zaměstnanci ke dni 31. 12. 2014: 
Divínová Daniela, Ing. 
Gajdušková Helena, PhDr. 
Galda Vítězslav 
Haplová Zdenka, Bc. 
Hlaváčová Ivana 
Holbíková Ludmila, Bc. 
Hošek Otakar 
Janošková Kateřina, Mgr. 
Klodová Věra 
Kovář Antonín 
Kovář Michal, Mgr. 
Tvarůžková Jana  
Kubík Martin 
Machalová Jana, Mgr. 
Malá Hana 
Panovcová Havlíková Pavlína 
Pelcová Věra, Ing. 
Pekárková Hana, Ing. 
Pěntáková Michaela, Mgr. (od 1. 7. 2014 dotace z ÚP) 
Pišťák Bedřich, Bc. 
Riedlová Dana, PhDr. 
Románková Petra, Bc. (od 1. 10. 2014 návrat z RD) 
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Sochora Jaroslav 
Strbačková Lucie, DiS.    
Švecová Karolína, Bc. 
Turpišová Radka 
Zajíčková Irma 
Zbránková Veronika (od 2. 5. do 30. 9. 2014) 
 
 
 

Vzdělávání pracovníků  

Vybrané vzdělávací akce v MVK: 
školení požární ochrany – vzdělávání proběhlo v MVK Vsetín 
školení řidičů – vzdělávání proběhlo v MVK Vsetín 
PR pro knihovny jako vzdělávací instituce 
Informační vzdělávání v knihovnách  
Regionálne cennosti  
Kurz angličtiny  
Školení bezpečnosti práce 
Seminář pracovníků profesionálních knihoven ZK 
Cyklus besed Literární jaro 
Besedy se spisovateli                       
V rámci celoživotního vzdělávání se pracovníci MVK a TIC účastní večerních akcí 
knihovny – setkání s významnými kulturními, regionálními osobnostmi, literární besedy. 
 
Odborné vzdělávání 
Pracovníci se účastnili školení a seminářů pořádaných Svazem knihovníků 
a informačních pracovníků, Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně, Moravskou 
zemskou knihovnou Brno a tematických seminářů pro ředitele i ostatní pracovníky 
knihoven pořádaných Národní knihovnou ČR. 
Pracovníci knihovny měli možnost účasti na odborných konferencích a seminářích 
pořádaných v MVK Vsetín.  
Knihovníci se pravidelně účastní knižního veletrhu v Praze, knihovnického happeningu 
v Týdnu knihoven. 
Pracovníci Informačního centra se účastní veletrhů cestovního ruchu. 
Pracovníci ekonomického oddělení se  pravidelně účastní školení s ekonomickým 
zaměřením. 
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Hospodaření a provoz 

Masarykova veřejná knihovna Vsetín konsolidovala v roce 2014 tři základní interní 
rozpočty: 
rozpočet města – MVK 
rozpočet regionálních funkcí knihoven 
rozpočet projektu Barevný svět poznávání (Fond mikroprojektů) 
dary 
 
Dotace, příspěvky a dary – obdržené v r. 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotace, příspěvky a dary 2014                                                         Kč 

Město Vsetín  

Neinvestiční příspěvek na provoz   12 198 677,00 

Zlínský kraj  

Neinvestiční příspěvek na regionální funkce knihoven 
 2 250 000,00 

Ministerstvo kultury 338 000,00 

Fond mikroprojektů 407 060,41 

Dar   

(věcný) – Altissimo s. r. o., Zlín: 
věcný dar na soutěž „Lovci perel“ 1 270,00 
(finanční) – Technické služby Vsetín, s. r. o.: 
finanční dar pro rozvoj hlavní činnosti 4 000,00 

Celkem 15 130 007,41 
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Nákupy MVK Vsetín 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Provoz  MVK 
 
01/14 oprava stolů (Kč  9 015,00)  
02/14 opravy PC (Kč 3 078,00) 
02/14 oprava služebního vozidla (Kč 2 675,00) 
03/14 sanitace výdejníků vody na půjčovnách (Kč 1 815,00) 
03/14 opravy PC a tiskárny (Kč 5 435,00) 
04/14 jarní servis VZT (Kč 21 500,00) 
04/14 oprava služebního vozidla – výměna pneu (Kč 4 701,00) 
05/14 oprava EZS (Kč 3 503,00) 
06/14 revize hasících přístrojů (Kč 2 550,00) 
06/14 oprava služebního vozidla (Kč 10 546,00) 
08/14 oprava kávovaru (Kč 1 531,00) 
08/14 oprava EZS (Kč 7 107,00) 
08/14 čištění koberců v KKlubu a společenském sále (Kč 24 700,00) 
08/14 oprava VZT v dětské knihovně v Rokytnici (Kč 5 750,00) 
08/14 výměna koberce v dětské knihovně v Luhu (Kč 4 123,00) 
08/14 sanitace výdejníků vody na půjčovnách (Kč 1 815,00) 
09/14 oprava služebního vozidla (Kč 7 985,00) 
09/14 sanace a čištění PVC v centrální půjčovně (Kč 81 923,00) 
10/14 oprava tiskárny a laminátovačky (Kč 1 622,00) 
10/14 podzimní servis VZT + klimatizace (Kč 24 300,00) 
11/14 oprava služebního vozidla + výměna pneu (Kč 9 857,00) 
11/14 oprava zámku ve spojovacích dveřích knihovny (Kč 3 307,00) 
12/14 oprava výdejníku vody a kopírky (Kč 1 295,00) 
12/14 oprava obslužného pultu na centrální půjčovně (7 139,00) 

Dotace, příspěvky a dary 2014                                                         Kč 

dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 000,00)  

3M de/aktivátor 68 970,00 

server 70 199,00 

dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 000,00)  

AKS „Verbis“ 211 000,00 

drobný hmotný majetek (500,00 – 40 000,00 Kč) 482 211,00      

VISK 9 – notebook  

VISK 3 – UPS  

FMP – 10 tabletů pro dětské 
půjčovny, tiskárna, laminátor A3  

dětská knihovna v Rokytnici – bezpečnostní kamery, 
chladnička  

centrální půjčovna – 5 hrabadel na knihy, 9 ks PC  

KKlub – křesílka pro poslechová místa, klopový mikrofon  

drobný nehmotný majetek (500,00 – 60 000,00 Kč) 31 000,00      

VISK 3 – software Portaro  
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Rozpočet  

Hospodářský výsledek roku 2014 

Náklady 
celkem       16 274 768,68 

1. Osobní náklady   9 691 945,00  
  Mzdové náklady 7 097 222,00   
  Zákonné soc. pojištění 2 310 232,00   
  Zákonné soc. náklady  284 491,00   

2. Materiál, energie, prod. zboží   3 600 985,44  
  Materiál    2 174 750,76   
  Prodané zboží 177 630,88   
  Energie   1 248 603,80   

3. Služby     2 057 434,14  
  Opravy a udržování  274 884,00   
  Cestovné   180 121,40   
  Náklady na reprezentaci 48 099,00   

  Služby ostatní (vč. HČ) 
       1 554 

329,74   

4. Jiné ostatní náklady   593 888,10  
  Odvody autorským spol. 4 609,70   
  Náklady z drobného dlouhod. naj. 513 211,00   
  Pojištění, ost. poplatky 76 067,40   

5. Odpisy DHM      330 516,00  

Příjmy celkem     16 346 250,82  

1. Provozní dotace   15 138 316,41  

  Dotace MěÚ   
12 198 
677,00   

  Dotace na RF  2 250 000,00   
 Příspěvek ÚP  155 579,00  
  Granty, projekty   534 060,41   
          z toho : MK ČR 127 000,00   
    FMP 407 060,41   

2. Vlastní činnost   1 207 934,41  

  
Tržby z vlastní 
činnosti   1 045 595,37   

          z toho : Zápisné 413 650,00   

    
Upomínky, ztráty, 
MVS 152 193,00   

    Kopírování 44 731,00   
    Prodej IC 206 420,00   
    Kurzy pro veřejnost 64 175,00   
    Ostatní 164 426,37   
  Zúčtování fondů + ost. výnosy 48 353,16   

  
Hospodářská 
činnost   113 944,00   

  Úroky   41,88   
Hospodá řský výsledek   71 482,14  
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Metodika hospodaření a vedení účetnictví v MVK Vsetín 

Rada města Vsetín schválila příspěvkovým organizacím zřízeným městem Vsetín (což je 
i Masarykova veřejná knihovna Vsetín) od 1. 1. 2010 vedení účetnictví ve 
zjednodušeném rozsahu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 
znění a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb. 
MVK odepisuje DM v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem.  
MVK Vsetín, jako příspěvkové organizace, která vede účetnictví ve zjednodušeném 
rozsahu a) neoceňuje majetek a závazky reálnou hodnotou podle § 27 zákona a b) 
nepoužije ustanovení § 59 až 64 v rozsahu, v jakém upravují oceňování majetku 
a závazků reálnou hodnotou. A dále nesestavuje přehled o peněžních tocích a přehled 
o změnách vlastního kapitálu. 
MVK Vsetín náklady (výdaje) a výnosy (příjmy) zachycuje podle těchto zásad: a) náklady 
a výnosy se zachycují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí, b) opravy 
nákladů nebo výnosů minulých účetních období se zachycují na položkách nákladů 
a výnosů, kterých se týkají, c) náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období 
se zachycují do výnosů běžného účetního období, d) náklady a výdaje, které se týkají 
budoucích období, časově rozlišuje ve formě 1. nákladů příštích období, 2. výdajů 
příštích období, e) výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, časově rozlišuje ve 
formě 1. výnosů příštích období, 2. příjmů příštích období.  
MVK Vsetín v roce 2014 účtuje na podrozvahových účtech pouze významné operace 
týkající se přijatých dotací se spolufinancováním ze zdrojů EU.  
Informace o provedené odchylce od účetních metod: MVK Vsetín se rozhodla z důvodu 
dosažení lepší vypovídací schopnosti účetní závěrky porušit ustanovení ČÚS 708, bod 
8.3., a namísto rozpouštění investičního transferu do výnosů zápisem MD 403 / Dal 672, 
zaúčtovala rozpuštění rozvahově zápisem MD 403 / Dal 401. Důvodem této odchylky je 
snaha o sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci 
majetku, kdy investiční fond je vytvářen v plné výši odpisů. V účetním období bylo takto 
zaúčtováno Kč 25 062,43. 
 
Fondy MVK Vsetín 
 
FKSP: 
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2014: Kč 11 176,86 
Tvorba fondu: Kč 65 720,00 
Základní příděl: Kč 65 720,00 
Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992: Kč 0,00  
Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému 
z fondu: Kč 0,00  
Peněžní a jiné dary určené do fondu: Kč 0,00  
Ostatní tvorba fondu: Kč 0,00  
 
Čerpání fondu: Kč 67 521,00 
Půjčky na bytové účely: Kč 0,00  
Stravování : Kč 59 961,00 
Rekreace: Kč 0,00  
Kultura, tělovýchova a sport: Kč 3 560,00   
Sociální výpomoci a půjčky: Kč 0,00  
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Poskytnuté peněžní dary: Kč 0,00  
Úhrada příspěvku na penzijní připojištění: Kč 0,00 
Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění: Kč 0,00 
Ostatní užití fond: Kč 4 000,00 
Konečný stav fondu: Kč 9 375,86 
 
Rezervní fond: 
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2014: Kč 8 915,81 
Tvorba fondu: Kč 7 109,68 
Zlepšený výsledek hospodaření: Kč 3 109,68 
Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie: Kč 0,00  
Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv: Kč 0,00  
Peněžní dary – účelové: Kč 0,00  
Peněžní dary – neúčelové: Kč 4 000,00 
Ostatní tvorba: Kč 0,00  
 
Čerpání fondu: Kč 4 000,00 
Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření: Kč 0,00 
Úhrada sankcí: Kč 0,00  
Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele: Kč 0,00  
Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady: Kč 0,00  
Ostatní čerpání: Kč 4 000,00 
Konečný stav fondu: Kč 12 025,49  
 
Investiční fond: 
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2041: Kč 646,03 
Tvorba fondu: Kč 681 516,00 
Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku: Kč 330 516,00 
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele: Kč 140 000,00 
Investiční příspěvky ze státních fondu: Kč 211 000,00 
Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku: Kč 0,00  
Dary a příspěvky od jiných subjektů: Kč 0,00  
Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace: Kč 0,00  
Převody z rezervního fondu: Kč 0,00 
 
Čerpání fondu: Kč 680 169,00 
Financování investičních výdajů: Kč 350 169,00 
Úhrada investičních úvěrů nebo půjček: Kč 0,00  
Odvod do rozpočtu zřizovatele: Kč 330 000,00 
Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku: Kč 0,00         
Konečný stav fondu: Kč 1 993,03  
Účetně byla ověřena finanční rezerva na krytí konečného zůstatku IF. 
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 Závěr  

V roce 2014 byla Masarykova veřejná knihovna oceněna titulem „Knihovna roku 2014“. 
Nejčastější otázkou novinářů při této příležitosti bylo: Co zejména rozhodlo o tom, že 
jste se stali knihovnou roku? Jaká je tedy odpověď na tuto otázku? V prvním kole 
rozhodly statistické ukazatele – počet čtenářů, návštěvníků, výpůjček a akcí. A ve 
druhém kole nás navštívila komise, která zjišťovala, jaké máme prostory, zda se u nás 
čtenářům líbí, jak se chová celý tým knihovny, jaký je charakter akcí, které pro veřejnost 
děláme, zda se účastníme kampaní a celostátních akcí, které každoročně vyhlašuje SKIP, 
zda je náš provoz dostatečně úsporný, šetrný, ekologický…  
Nelze tedy říci, že bychom vyhráli pro nějaký jednoznačný velký jednorázový čin, ale 
spíše proto, že jsme dlouhodobě pro čtenáře „dobrou službou“, místem, bez kterého si 
mnohdy svůj život neumějí představit – zkrátka jsme komunitní knihovnou, „obývákem 
města“, místem setkání, informací a vzdělání, což oceňuje stále více čtenářů 
i návštěvníků. 
Moc si tohoto úspěchu vážíme, zároveň jej vnímáme jako veliký závazek ve službě 
veřejnosti i v následujících letech. 
Z tohoto hlediska je pak nutno mluvit také o ohroženích, negativech, která se začínají 
stále více projevovat: 
Knihovna je vnímána jako výborně pracující organizace, která však na rozdíl od ostatních 
subjektů je relativně „nová“, a tudíž „nic nepotřebuje“.  Po 10 letech intenzivního 
provozu prostory i vybavení dosluhují. Jedná se zejména o automobil, podlahová krytina 
v K klubu (vysoká návštěvnost Romů), nestabilní nebezpečné regály v dětské knihovně 
Luh, výpočetní technika, nedostatečná údržba (malování, čištění textilií apod.). 
Nechceme-li navyšovat vnitřní dluh, do něhož se knihovna po úsporných opatřeních 
(výrazné a setrvalé snížení rozpočtu již od roku 2012, nařízení odvodu odpisů) a po 
vyčerpání investičního i rezervního fondu dostává, bude nutno v současnosti i v letech 
příštích ekonomickou stabilitu knihovny posílit, aby nedošlo postupnou devastací 
prostor knihovny k snížení její atraktivity v očích uživatelů a tím k poklesu zájmu o její 
služby. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Městská knihovna roku 2014 

Cena SKIP a Skanska: Městská knihovna roku 2014  
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a společnost Skanska a.s. vyhlásily již 
popáté soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku 2014. Záštitu nad soutěží převzal Svaz 
měst a obcí ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány 
či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických 
a informačních služeb. Vítěz soutěže získává částku 70 000 Kč, kterou věnuje společnost 
Skanska a.s. Do soutěže se přihlásilo 34 městských knihoven. Vyhodnocení soutěže 
probíhá ve dvou kolech. V prvním kole jsou knihovny hodnoceny metodou 
benchmarkingu. Celkem je hodnoceno devatenáct výkonových indikátorů, například 
počet nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet 
registrovaných uživatelů, počet stanic připojených k internetu. Hodnocení se provádí 
v pěti velikostních kategoriích měst dle počtu obyvatel.  
Městskou knihovnou roku 2014 se stala Masarykova veřejná knihovna Vsetín.  
  
Z tiskové zprávy 
Na prvních místech se v jednotlivých kategoriích umístily 
 

Městská knihovna Nová Včelnice 
Jihočeský 
kraj 

Města do 3000 
obyvatel 

Centrum celoživotního vzdělávání 
s knihovnou manželů Tomanových 
Rožmitál pod Třemšínem 

Středočeský 
kraj 

Města do 5000 
obyvatel 

Městská knihovna Sedlčany 
Středočeský 
kraj 

Města do 10 000 
obyvatel 

Městská knihovna Ostrov nad Ohří 
Karlovarský 
kraj 

Města do 20 000 
obyvatel 

Masarykova veřejná knihovna Vsetín Zlínský kraj 
Města nad 20 000 
obyvatel 

 
Tyto knihovny byly ve druhém kole navštíveny a hodnoceny odbornou komisí. 
Předmětem hodnocení na místě bylo především společenské a komunitní působení 
knihovny pro obyvatele města a úroveň prostředí knihovny, celkový dojem, ochota 
pracovníků atd. 
 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín 
Již 93 let je Masarykova veřejná knihovna Vsetín významnou součástí kulturního života 
města. O vzniku knihovny rozhodlo zastupitelstvo 7. 3. 1920 v rámci oslav 70. výročí 
narozenin T.G. Masaryka. Knihovna od té doby prošla mnoha proměnami. 
Nejvýznamnější z nich bylo přestěhování do nově rekonstruovaných prostor v centru 
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města na Dolním náměstí, což umožnilo plně rozvinout funkce knihovny jako 
informačního, vzdělávacího a komunitního centra města. Všem občanům města 
i přilehlého okolí nabízí širokou nabídku služeb, využití moderní techniky, příjemné 
prostředí, vzdělávací, volnočasové a komunitní aktivity, usměvavý a profesionální tým. 
Knihovna se angažuje v celé řadě projektů, například „Virtuální univerzita 3. věku“, „Celý 
Vsetín čte,“„Barevný svět poznávání – Informačním vzděláváním k rozvoji 
regionů,“ „Komunitní knihovna ve Vsetíně jako centrum dalšího vzdělávání,“ „SenSen 
klub ve Vsetíně,“ „Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín.“ Knihovna 
svými výsledky a činností patří dlouhodobě k nejlepším knihovnám v České republice. 
Statistické ukazatele za rok 2013: 
Počet obyvatel: 26 788 
Knihovní fond: 111 525 knihovních jednotek 
Výpůjčky: 393 823 
Čtenáři: 6 561 
Návštěvníci: 162 868 
Jak se hodnotila Městská knihovna roku 2014? 
Soutěže o nejlepší Městskou knihovnu roku 2014, kterou vyhlašuje SKIP ve spolupráci 
s firmou Skanka se v letošním roce zúčastnilo 34 knihoven. Pro hodnocení v prvním kole 
jsme vybrali celkem 19 indikátorů používaných pro porovnávání knihoven v projektu 
Benchmarking knihoven. Stávající počet indikátorů byl v letošním roce rozšířen o tři 
nové indikátory: Počet zaměstnanců (úvazků) na 1000 obyvatel, Procento čistých 
provozních nákladů na celkovém rozpočtu a Procento osobních nákladů na celkovém 
rozpočtu. Zatímco u většiny indikátorů platí, že čím větší hodnotu indikátoru určitá 
knihovna dosahuje, tím je její hodnocení lepší, u třech nových údajů je naopak 
preferována nižší hodnota, tj.  menší počet pracovníků, nižší podíl provozních 
a personálních výdajů na celkových výdajích knihovny. 
Základem pro porovnávání se stala hodnota mediánu (viz níže, co je medián), který byl 
určen pro každý indikátor zvlášť. Hodnota mediánu byla určena ze všech knihoven, které 
se zúčastnili v roce 2013 benchmarkingu, nikoliv tedy pouze z knihoven, které se 
přihlásily do soutěže. Za rok 2013 uložilo do benchmarkové databáze celkem 294 
knihoven z Česka a Slovenska. 
Hodnota mediánu byla započítána jako 100 % (bodů). Jestliže určitá knihovna dosáhla 
vyššího indikátoru, než činí hodnota mediánu, byl proveden přepočet na procenta, tj. 
knihovna mohla dosáhnout například hodnoty 120 % (bodů). Pokud byl indikátor nižší 
než medián, knihovna dosahovala hodnoty nižší, než 100 %, např. 70 % (bodů). 
Každý indikátor byl ještě ohodnocen určitou váhou, podle významu, který v rámci 
celkového hodnocení představoval. Přidělené váhy se pohybovaly v rozmezí od 0,5 do 3. 
Například indikátoru „Rozsah knihovního fondu na 1000 obyvatel“ byla přidělena váha 0, 
5. Naopak indikátor „Roční provozní doba na 1000 obyvatel“ získal váhu 3. 
Získané hodnoty byly vynásobeny stanovenou váhou. Potom byl proveden součet všech 
dosažených hodnot. Pro snadnější čitelnost a hodnocení takto získaných výsledků byla 
ještě jednou provedena standardizace. Tj. ze všech získaných součtů jednotlivých 
indikátoru byl opět vybrán medián, tomu byla přiřazena hodnota 100 % a proveden 
přepočet všech získaných hodnot na procenta (body). 
Knihovny byly potom seřazeny podle velikostních kategorií dle počtu obyvatel a uvnitř 
těchto kategorií byly seřazeny sestupně podle dosaženého počtu bodů. Tak bylo 
sestaveno pořadí v každé kategorii. 
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Indikátor  Váha 

Objem knihovního fondu na 1000 obyvatel 0,5 
% obnovy knižního fondu 1,5 
Objem přírůstků na 1000 obyvatel 1,5 
Počet exemplářů docházejících periodik na 1000 obyvatel 1,5 
Počet internetových stanic na 1000 obyvatel 1 
Plocha knihovny pro uživatele v m2 na 1000 obyvatel 2 
Počet studijních míst na 1000 obyvatel 1 
Počet zaměstnanců (úvazků) na 1000 obyvatel 1 
Roční provozní doba na 1000 obyvatel 3 
Registrovaní čtenáři – % z obsluhované populace 2,5 
Registrovaní čtenáři do 15 let – % z obsluhované populace mládeže do 15 
let 3 
Počet návštěv na jednoho obyvatele 1,5 
Počet výpůjček na obyvatele 2 
Kulturní a vzdělávací akce na 1000 obyvatel 2 
Internetové služby – webová stránka, OPAC, interaktivní funkce, soubor 
odkazů, virtuální informační služba, elektronické informační zdroje, pro-
aktivní informační služby (email, SMS, newsletter) 3 
Náklady na pořízení knihovního fondu (tradiční dokumenty) v přepočtu na 
jednoho obyvatele 2 
Náklady na nákup licencí na el. informační zdroje v přepočtu na jednoho 
obyvatele 1 
Procento čistých provozních nákladů na celkovém rozpočtu 1 
Procento osobních nákladů na celkovém rozpočtu 1 
 
Do druhého kola soutěže Městská knihovna roku 2014 postoupily městské knihovny 
z těchto měst: 
 
Nová Včelnice Města do 3000 obyvatel 
Rožmitál pod Třemšínem Města do 5000 obyvatel 
Sedlčany Města do 10 000 obyvatel 
Ostrov nad Ohří Města do 20 000 obyvatel 
Vsetín Města nad 20 000 obyvatel 
 
Druhé kolo soutěže  
Knihovny, které se umístily na prvních místech jednotlivých velikostních kategorií, byly 
navštíveny a hodnoceny komisí. Předmětem hodnocení na místě je především 
společenské a komunitní působení knihovny ve městě a úroveň prostředí knihovny 
(interiér, exteriér, prostor apod.) i významné akce minulého období. Návštěvy knihoven 
se uskutečnily ve dnech 22. a 23. září 2014. Slavnostní předání ceny Městská knihovna 
roku 2014 se uskutečnilo v pátek 10. 10. 2014 v Zrcadlové kapli Klementina. 
 
Základní pravidla a podmínky soutěže: 
Cíl soutěže: motivovat městské knihovny a jejich zřizovatele k rozvoji knihovnických a 
informačních služeb veřejnosti. 
Vyhlašovatelem soutěže je SKIP a Skanska. 
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Příloha č. 2: Projekty  

 
Projekt „Barevný svět poznávání – Informačním vzděláváním k rozvoji regionů 
Fond mikroprojektů – Region Bílé Karpaty – přeshraniční spolupráce 
 
Informační gramotnost – schopnost efektivně vyhledávat informace na dané téma, 
zpracovávat je a hodnotit, využívat důvěryhodné zdroje, vytvořit text, schopnost 
pracovat s informacemi bezpečně, nepodléhat manipulaci, umět argumentovat, 
formálně upravovat a také prezentovat. To je jen stručný výpis dovedností informačně 
gramotného člověka, dovedností, které v dnešní informačně přehlcené době ocení 
všichni - od malých dětí až po seniory. Učit především mladé lidi – žáky a studenty, 
informační gramotnosti atraktivním a efektivním způsobem si dala za cíl i vsetínská 
knihovna v novém projektu Barevný svět poznávání – Informačním vzděláváním k 
rozvoji regionů. 
Cílem projektu bylo proškolit knihovníky pracující s mládeží a připravit je k tomu, aby 
mohli metodicky vést tzv. lekce informačního vzdělávání pro školy. Do projektu byli 
zapojeni také knihovníci z Turčianské knižnice v Martině, kteří nabyté zkušenosti mohli 
praktikovat doma na Slovensku. 
 
Aktivity: 
Dvoudenní vzdělávací seminář a setkání pro české i slovenské knihovníky, včetně 
školních knihovníků – Jak na lekce informačního vzdělávání (březen) – 35 účastníků z SK 
a CZ 
Jednodenní seminář, jehož cílem bylo zhodnotit výstupy projektu, prakticky představit 
zpracované a vydané metodické opory k lekcím informačního vzdělávání a prezentovat 
lekce informačního vzdělávání (září) 
Třídenní stáže pro pracovníky TK Martin a MVK Vsetín – vedení lekcí informačního 
vzdělávání s třídami (2x v ČR a 2x v SK – duben, květen, červen, září) 
Metodická opora pro 1. – 9. ročník ZŠ a 1. – 4. ročník SŠ – využitelné pro české 
i slovenské knihovny (i s překladem do slovenštiny) 13 opor 
Harmonogram: 1. 2. 2014 – 30. 9. 2014 
 
 
Projekty Ministerstva kultury ČR 
 
Dotační řízení: Knihovna 21. století 
Projekt: Knihovna bez bariér  
Výše dotace: 12 000 Kč 
Cíl projektu: Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb fondů pro občany se 
zdravotním postižením 
Aktivity: nákup knihovního fondu pro nevidomé a slabozraké (MP3 a CD nosiče) 
Harmonogram: leden – prosinec 2014 
 
Projekt: O pokad strýca Juráša – Nejmoudřejší je číslo 
Výše dotace: 5 000 Kč 
Cíl projektu: Trvale udržovat zájem dětí a mladých lidí o čtení a literaturu a podpořit 
vlastní literární tvorbu dětí s možností publikace textů 



 114 

Aktivity: Příprava a organizace slavnostního vyhodnocení, ocenění autorů, vydání 
sborníku pro okresní kolo soutěže 
Harmonogram: duben 2014 
 
Projekt Komiksmánie ve vsetínské knihovně 
Výše dotace: 10 000 Kč 
Cíl projektu: zefektivnit práci s dětmi a mladými uživateli v Masarykově veřejné 
knihovně Vsetín formou nabídky programů v komiksovém klubu Comics Club U Mouchy 
CC 
Aktivity: Komiksová tvůrčí dílna, happening na náměstí s kulturním programem, 
tvořivými dílnami (All style Unite, koncert); výstava v knihovně 
Harmonogram: leden – prosinec 2014 
 
Dotační řízení VISK 9  
Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit. Název projektu: 
Harmonizace národních autorit s lokálními autoritami MVK Vsetín a kontrola duplicit 
národních a lokálních autorit. Obdrženo 69 000 Kč. Účelem je kooperativní tvorba 
a využívání souboru národních autorit. 
 
Česká knihovna  
Výběr knih v hodnotě 6 100 Kč. Podpora nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl 
české literatury. 
 
Cizojazyčná literatura  
Výběr knih v hodnotě 30 000 Kč. Pilotní projekt určený vybraným veřejným 
profesionálním knihovnám na podporu doplňování cizojazyčné literatury. 
 
 
Nadace Charty 77/ Konta BARIÉRY 
 
SenSen klub Vsetín 
Senioři zapojení do klubu SenSen se podílejí na spoluvytváření „Národní kroniky", tedy 
největšího archívu malých i větších událostí osobního, místního i celospolečenského 
významu. Díky této celorepublikové síti přispěvovatelů z celé ČR budou příspěvky 
uloženy navěky na pevný nosič pro informaci, poučení i pobavení potomků a jako 
badatelský zdroj pro období nejnovější historie.  
Partnerem projektu je Národní muzeum a Microsoft ČR. 
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Příloha č. 3: Kulturní akce  

 
Večerní besedy 
Leden 
Arménie – nádherná země pod posvátným Araratem – Libor Bureš 
Pánevní dno, držení těla, prevence inkontinence – Mgr. Pavlína Matějčková 
Vsetínští Židé a holocaust – PhDr. Tomáš Baletka, PhD. a Mgr. Zdeněk Pomkla 
Nová právní úprava a společenství vlastníků jednotek – ing. Naděžda Klainová 
Únor 
Fytoterapie aneb Jak využít léčivou sílu rostlin – Eva Hurtová 
Prostě Havaj – MUDr. Ondřej Ondrášek 
Pes – přítel člověka – Rudolf Desenský 
Mauritius-Réunion – dvě perly uprostřed Indického oceánu – Libor Bureš 
Březen 
Co v archivech nenajdete (V.) – Jana Rokytová 
Jak se z rozhlasové reportérky…. – Michaela Vetešková 
Asistovaná reprodukce včera, dnes a zítra – MUDr. Milan Kovalčik 
Pavel Rankov – literární beseda 
Duben 
Národní galerie v Praze a práce ze slovanského jihu – PhDr. Šárka Leubnerová 
Ukrajina – od pravoslavných klášterů do pionýrského tábora Artěk – Libor Bureš 
Valašské Velikonoce – tradice, zvyky 
Poruchy štítní žlázy – MUDr. Helena Vávrová 
Květen 
Valaši, nedajme sa – Blanka Andělová 
Pavel Kotrla – setkání s regionálním autorem 
Září 
Venezuelovu křížem krážem – RNDr. Dušan Trávníček 
Žilní problematika – MUDr. Petr Povýšil 
Jiří Miček – setkání s regionálním autorem 
Říjen 
Zaměřeno na prsa – MUDr. Zdeněk Mutina 
Vladimíra Klimecká – literární beseda 
Pohybová aktivita dětí – začínáme již od narození – Mgr. Pavlína Matějčková, Bc. Tereza 
Houžvová 
Robert Goláň – setkání s regionálním autorem 
Putování po řekách divoké Kanady aneb Keele River 2014 – Vladan Panovec 
Listopad 
Za půlnočním sluncem do Laponska – MUDr. Martin Ondráček 
Ortopedie – současné možnosti ve světě a ve Vsetíně – MUDr. Ladislav Šťavina, MUDr. 
Tomáš Vrátník 
Pocta Josefu Sousedíkovi – Bc. Zdena Haplová 
Valašské Vánoce – zvyky, tradice 
 
Ostatní kulturní akce, venkovní akce, PR akce 
Kabelkový jarmark aneb Jaro chce změnu 
Noc literatury 
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Výprodej knih 
Valašský prázdninový knihotoč 
Knížkometr 
Letní čtení na střeše 
Týden knihoven 
Křest knihy Metúdovy vojenské lapályje 
Čteme z novinek 
Den Bible v knihovně 
Čteme z novinek 
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Příloha č. 4: Vzdělávací aktivity pro veřejnost 

 
Kurz Má kniha života 
Datum konání: 26. 2. –  9. 4. 2014 
Kurz využívá prvky práce se vzpomínkami (reminiscenční terapie) a Vašeho životního 
příběhu (biografie). V rámci kurzu si účastníci mohli vytvořit „Knihu života" sestavenou 
z fotografií a Vašeho vyprávění. Do své Knihy života zachytili všechny důležité okamžiky, 
které je provázejí. 
Lektorka: Mgr. Lenka Vráželová, sociální pracovnice 
Absolventi si vytvořili svou "knihu života", kterou mohou využít i pro komunikaci 
s rodinou, se sociálními pracovníky, trénují si mozek, tvořivost atd. 
Počet účastníků: 12 
Mozkocvična aneb dá se paměť trénovat? 
Datum konání: 11. 3. 2014 
Beseda o trénování paměti v rámci Národního týdne trénování paměti 
Lektorka PhDr. Helena Gajdušková 
Počet účastníků: 19 
Vodafone akademie – Začínáme s tabletem 
Datum konání: 20. 3. 2014 
„SenSen – Senzační senior“ 
Co je to tablet, jaké jsou typy, výuka práce s dotykovým displejem, email - konfigurace 
a používání. 
Počet účastníků: 15 osob 
Dáme práci DAMEPRACI.CZ – inovativní aplikace pro uchazeče i zaměstnavatele  
Datum konání: 29. 4. 2014 
Seminář Univerzity Karlovy v Praze, kde se účastníci naučili pracovat s aplikací Dáme 
práci. 
Aplikace má za cíl lépe propojit zájemce o práci a zaměstnavatele. 
Počet účastníků: 10 osob 
Kurz Základy zpracování digitální fotografie  
Datum konání: 15. 9. – 24. 9. 2014 
Osnova:  
Zásady správného fotografování, základní pojmy, programy pro úpravu fotografií, 
základní úpravy - jas, kontrast, barvy, oříznutí, perspektiva, pokročilejší úpravy – efekty, 
retušování, koláž, fotomontáž. 
Hodinová dotace: 12 hodin 
Termíny kurzu: 15., 17., 22., 24. 9. 2014 od 16.00 do 19.00 hodin (pondělky a středy) 
Lektor: Petra Románková  
Cena: 600 Kč  
Cíl: Seznámit účastníky s jednoduchými i pokročilejšími možnostmi úpravy fotografií v PC.  
Vstupní předpoklady: dobrá znalost základů práce na PC (znalost systému Windows; 
práce se složkami, soubory, vyměnitelnými disky; znalost práce s internetem) – přinést 
si svůj přístroj s kabelem 
Počet účastníků: 12 
Kurz Internet prakticky 
Datum konání: 13. 10. – 22. 10. 2014 
Osnova:  
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Hledáme na internetu, nakupování na internetu (hledání zboží, porovnávání cen, 
internetový bazar, registrace, koupě, bezpečnost a rizika - každý je zodpovědný sám za 
sebe), Internetové bankovnictví, Vytvoření fotoalba na internetu. 
Termíny kurzu: 13., 15., 20., 22. 10. 2014 (pondělky a středy) od 17:00 do 19:00 hodin 
Hodinová dotace: 8 hodin  
Lektor: Irma Zajíčková  
Cena: 400 Kč  
Cíl: Praktické využití internetu pro každodenní potřebu  
Vstupní předpoklady: Základní práce s počítačem (práce se složkami), základní práce 
s fotoaparátem, přinést si svůj přístroj s kabelem 
Počet účastníků: 8 
Kurz Práce s tabletem 
Datum konání:  6. a 8. 10. 2014 
Osnova: 
Obecné informace o tabletech a srovnání s jinými technickými zařízeními jako mobil, PC 
(notebook), seznámení s druhy operačních systémů, základy ovládání, aplikace – 
přehled nejzajímavější aplikací a jejich možností a praktického využití (počasí, spoje, 
videa, čtení ad.), praktický nácvik, možnost vyzkoušet si. 
Lektor: Jana Machalová  
Zdarma: v rámci Týdne knihoven – bonusová akce 
Kapacita: 10 osob  
Cíl: Seznámení posluchačů s touto technologickou novinkou, a to po stránce teoretické, 
ale hlavně po stránce praktické - uživatel by měl být schopen pracovat s různými typy 
zařízení s operačním systémem Android a využívat základní aplikace.  
Vstupní předpoklady: Základy internetu 
Počet účastníků: 12 
Kurz Mozek a trénování paměti – Akademický rok (nejen) pro seniory 
Datum konání: 11. 11. – 19. 11. 2014 
Osnova: 
Proč trénovat paměť, Paměťové techniky, Jak si zapamatovat tváře a jména, Nemám 
paměť na čísla, Technika číselných řad, Myšlenkové mapy 
Cena: registrovaní členové knihovny – vstup zdarma, bez registrace v knihovně – 100 Kč  
počet účastníků: 40 
Kurz Zdravý životní styl v každém věku – Akademický rok (nejen) pro seniory 
Datum konání: 24. 11. –  3. 12. 2014 
Cvičení a možnosti rehabilitace 
s fyzioterapeutkou Martinou Malovanou – protahovací cvičení, zdravý spánek, správný 
sed, relaxace, možnosti rehabilitace (přijďte v pohodlném oblečení umožňujícím cvičení) 
Výživa seniorů 
s nutriční terapeutkou Mgr. Ivanou Dvořákovou - fyziologické změny, poruchy výživy, 
diabetes mellitus, praktické rady, diení systém 
Bylinky 
s Radkou Turpišovou – vše o zdraví a zdravé výživě s bylinkami 
Interní onemocnění 
s prim. MUDr. Vlastimilem Kozielem, MUDr. Janou Vařechovou, MUDr. Petrou 
Čechovou – zásady správného užívání léčiv, onemocnění srdce, osteoporóza, 
onemocnění ledvin (příznaky, léčba), diabetes 
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mellitus (komplikace, léčba) 
Cena: registrovaní členové knihovny – vstup zdarma, bez registrace v knihovně – 100 Kč  
počet účastníků: 30 
Virtuální univerzita 3. věku 
Konzultační středisko České zemědělské univerzity v Praze 
Videopřednášky v knihovně za přítomnosti moderátora doplněné samostudiem. 
Kurz Život a dílo Michelangela Buonarroti: 5. 2. – 16. 4. 2014 
Počet účastníků: 35 
Kurz Umění rané renesance v Itálii: 1. 10. – 10. 12. 2014 
Počet účastníků: 50 
 
Vzdělávání ve spolupráci s dalšími subjekty 
Komentovaná prohlídka k výstavě Exkurze do mikrosvěta s primářem oddělení 
patologické anatomie Vsetínské nemocnice a.s. MUDr. Petrem Mičulkou a další besedy 
ve spolupráci se Vsetínskou nemocnicí a.s. 
Muzeum Brněnska, p.o. a Památník písemnictví na Moravě – seminář „Tvůrčí psaní“  
Zahrádkáři – Valašské Meziříčí 
Česká zemědělská univerzita v Praze – Virtuální univerzita třetího věku (viz příloha) 
Společné čtení v Charitě Vsetín 
Dny duševního zdraví – Charita Vsetín 
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Příloha č. 5: Výsledky činnosti Turistického informačního centra 

 

Výsledky činnosti turistického informačního centra v období 2012 - 2014 

    

Informační činnost - srovnání 2012 - 2014 

    

  2012 2013 2014 

návštěvy, informace ústní 24074 22466 26445 

návštěvy cizinci 1144 991 1337 

internet 6769 7942 7754 

internet cizinci 242 232 203 

telefonické informace 2478 2253 3152 

půjčování novin - neregistrovaní 
uživatelé 

4591 4323 4264 

Family point 2447 2156 2384 

    

Prodejní činnost - srovnání 2012 - 2014 

    

  2012 2013 2014 

prodej turistických a jiných předmětů    144 200 Kč     179 795 Kč     206 420 Kč  

    

Tržby za poskytnuté knihovnické služby 

    

  2012 2013 2014 

jednorázová registrace/ostatní služby      42 878 Kč       52 675 Kč       48 887 Kč  

tisk z internetu      13 365 Kč       15 384 Kč       20 250 Kč  

platby za upomínky           705 Kč            800 Kč            910 Kč  

kopírování        5 071 Kč         4 512 Kč         4 613 Kč  

půjčování kol a turistických holí        7 300 Kč         9 550 Kč         4 225 Kč  

 



 121 

Příloha č. 6: Akce pro děti, rodiny, školy 

 
Leden 
Tříkrálový karneval 
Únor 
Moucha CC slaví 1. narozeniny 
O Poklad strýca Juráša – vyhodnocení městského kola 
Pasování prvňáčků 
Březen 
Týden čtení 
Prázdninová knihovna 
Jsi na tahu! 
20 minut s dětskou knihou 
Lovci perel – vyhlášení hry na podporu čtení 
Hrabalovský den v knihovně 
Duben 
O Poklad strýca Juráša – vyhodnocení okresního kola 
Den zdraví pro čtenáře knihovny 
20 minut s dětskou knihou 
Jsi na tahu! 
Noc s Andersenem 
Valašské velikonoce 
Květen 
Jsi na tahu! 
20 minut s dětskou knihou 
Vypravěč příběhů – Martin Hak 
Červen 
Dětský den v knihovně 
20 minut s dětskou knihou 
Jsi na tahu! 
Komiksmánie 
Červenec – srpen 
Jsi na tahu! 
Prázdninová knihovna 
Září 
Jsi na tahu! 
Říjen 
20 minut s dětskou knihou 
Jsi na tahu! 
Tvůrčí dílny 
Listopad 
Plackování 
Loutkování 
Jsi na tahu! 
Den pro dětskou knihu 
Výprodej knih 
Valašské Vánoce 
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Prosinec 
Jsi na tahu! 
Možná přijde i Mikuláš… 
Lovci perel – vyhlášení hry o nejlepšího čtenáře 
Vypouštění balónků s přáním pod stromeček aneb Český Ježíšek 
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Příloha č. 7: Masarykova veřejná knihovna Vsetín a senioři 

 
Pravidelné schůzky seniorského dobrovolnického týmu knihovny (Alena Zubková, Eliška 
Tkáčová, Mgr. Milan Drlík, Ing. Dušan Anděl, Jana Rokytová, zemřel dlouholetý 
spolupracovník Ing. Josef Pelc) a individuální konzultace v rámci plánování a organizace 
jednotlivých aktivit knihovny. 
Senioři dobrovolnického týmu se podílejí během celého roku na aktivitách zajišťujících 
podporu čtenářství a aktivizaci seniorů. 
 
Vycházky s Milanem Drlíkem a Vyjížďky s Dušanem Andělem – účastní se i 20 a více osob 
Duben 
Naučná stezka T. G. M. 
Končiny 
Semetín – cyklo 
Ploština, Vařákovy paseky, Trubiska – cyklo 
Píšková – cyklo 
Květen 
Putýrka 
Oškerovy paseky 
Liptál – cyklo 
Čubův kopec, Dešná – cyklo 
Červen 
Búřov 
Miloňová i turisté i cyklo 
Zděchov, Huslenky – cyklo 
Září 
Oškerovy paseky 
Radošov 
Oznice 
Jahodný 
Francova Lhota – cyklo 
Soláň, Vsacká Tanečnice – cyklo 
Říjen 
Čerňanská Kyčera – cyklo 
Pulčinské skály – cyklo 
Listopad 
Foto vzpomínky na vycházky s MD a vyjížďky  
Ohlédnutí za turistickými vycházkami a cyklovyjížďkami 2014 fotografiemi a videem – 
cca 50 účastníků. 
 
Tilia – Klubové setkávání žen-seniorek v dětské knihovně v Luhu  
Výtvarné a kreativní práce – 9 setkání 
 
Den seniorů aneb Rok na Valašsku  
1. 10. 2014 proběhl 11. ročník tradiční akce pro aktivní seniory tentokrát ve valašském 
duchu a za doprovodu Pěveckého sboru SONG MG Vsetín. Partnerem byla Charita 
Vsetín a akce se konala v Podnikatelském inkubátoru na Maštaliskách. 
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Jak na „šmejdy“ aneb Jak přežít předváděcí akci 
O úskalích a nebezpečích předváděcích akci, jak se bránit agresivním metodám a co 
dělat v případě nechtěného nákupu. (Nejlépe na ně nechodit.) 
Přednášející: Mgr. Jiří Neuman, Česká obchodní inspekce  
 
Akademický rok (nejen) pro seniory – viz příloha „Vzdělávání“ 
 
Virtuální univerzita třetího věku ve vsetínské knihovně viz příloha „Vzdělávání“ 
 
SenSen klub Vsetín – Nadace Charty 77/ Konta BARIÉRY viz příloha „Projekty“ 
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Příloha č. 8: Uživatelé se specifickými potřebami 

 
Zrakově postižení 
K dispozici je jim zvuková knihovna, kromě půjčování probíhá setkání uživatelů zvukové 
knihovny: 
Setkání uživatelů zvukové knihovny 
Zdraví a bylinky (Radka Turpišová) 
Setkání se zástupci města Vsetín 
Cestopisná beseda s Aloisem Štrbíkem – Vídeň 
Jarní koncert pro zvukovou knihovnu – sbor Masarykovy veřejné knihovny 
Konec Druhé světové války na Valašsku 
Odpoledne plné novinek a hudby  
Co sa na Hovězí prv nosilo, v čem sa chodilo a co ostalo - povídání nad novou knihou 
s Aloisem Štrbíkem 
Mezi námi knihami – společné hlasité čtení (R. Trličíková a M. Goláňová) 
Nové audioknihy 
Dú Valaši, dú – Vánoce s Malou Jasénkou 
V září Světlušky září – spolupráce se Světluškou, vystoupení ZŠ Huslenky, prodej 
suvenýrů – ve prospěch Světlušky  
 
Pro sluchově postižené byl zakoupen na jejich žádost časopis Gong 
Spolupracujeme také s dalšími subjekty, zejména občanskými sdruženími, která pracují 
se zdravotně znevýhodněnými občany (Auxilium,Charita, Diakonie…) 
Kromě setkání uživatelů zvukové knihovny se uskutečnila 3 setkání s handicapovanými 
uživateli občanského sdružení Naděje. 
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Příloha č. 9: Výkon regionálních funkcí v okrese Vsetín  

 
Regionální funkce v okrese Vsetín jsou zajišťovány Masarykovou veřejnou knihovnou 
Vsetín na základě písemné smlouvy s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně. 
Masarykova veřejná knihovna, jako pověřená knihovna, má s provozovateli vybraných 
profesionálních knihoven uzavřeny smlouvy o poskytování regionálních služeb 
základním knihovnám. V okrese Vsetín je touto činností pověřeno 5 knihoven (Obecní 
knihovna Horní Lideč, Základní knihovna Jablůnka, Městská knihovna Rožnov pod 
Radhoštěm, Městská knihovna Valašské Meziříčí a Masarykova veřejná knihovna Vsetín). 
Knihovnické služby jsou konkrétně definovány v objednávce služeb, které byly 
s provozovateli jednotlivých knihoven podepsány v lednu 2014. Vykonaná práce je 
proplácena čtvrtletně na základě faktury, která je vystavena provozovatelem knihovny. 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín obsluhuje ve svém regionu 78 knihoven. 
Pro základní knihovny jsou zajišťovány tyto služby: poradenská a konzultační činnost, 
vzdělávání knihovníků, pořádání seminářů a porad, tvorba, distribuce a oběh 
výměnných fondů, pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů, zpracování statistiky 
o činnosti základních knihoven, pomoc při akvizici, zpracování a distribuci knihovních 
fondů, pořízených z prostředků obcí, základní servis informačních a komunikačních 
technologií, další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a veřejných 
knihovnických a informačních služeb. 
V roce 2014 byla okresu Vsetín na financování regionálních funkcí přidělena finanční 
dotace ve výši 2 250 000 Kč.  
Na výkonu regionálních funkcí se Masarykova veřejná knihovna podílí 4 pracovními 
úvazky.  
V první polovině roku 2014 proběhla personální změna, kdy 28. 6. 2014 odešla na 
mateřskou dovolenou pracovnice katalogizace Veronika Baďurová a na její místo 
nastoupil Bedřich Pišťák. 
Středisko regionálních knihovnických služeb čtvrtletně zpracovává Statistické výkazy 
výkonu regionálních funkcí (dodávané knihovnami, které se podílejí na výkonu 
regionálních funkcí), pololetně pak statistiky k činnosti knihoven okresu za rok 2014. 
V objednávkách služeb pro rok 2014 bylo uvedeno, ve kterých základních knihovnách 
proběhne revize knihovního fondu.  
V projektu VISK 3 v roce 2014 uspělo celkem 10 obcí a knihoven. Z dotace bylo hrazeno 
zpřístupnění katalogu knihovny na internetu – on-line katalog v knihovně Valašské 
Polanka. Na zavedení vyšší verze knihovního programu a www OPAC katalogu (Verbis 
a Portaro) získaly dotaci Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm a MVK Vsetín.  
Neprofesionální knihovny v obcích Velká Lhota, Poličná, Krhová, Loučka, Jarcová, 
a Branky získaly dotaci na editační OPAC, který umožní zavést v těchto knihovnách 
automatizovaný výpůjční systém. Městská knihovna Valašské Meziříčí získala v tomto 
dotačním programu prostředky na obnovu počítačových stanic za účelem zkvalitnění 
služeb pro uživatele knihovny. 
V grantovém programu Knihovna 21. století uspěly 3 knihovny – Masarykova veřejná 
knihovna Vsetín se 3 projekty. Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm a Městská 
knihovna Valašské Meziříčí s 1 projektem. 
Byla vyhodnocena soutěž O nejlepší knihovnici/knihovníka okresu Vsetín. Hlavní kritéria 
hodnocení vychází z celoročních statistických výsledků. Uzávěrka soutěže za rok 2013 
byla 31. 12. 2013. V březnu 2014 na Setkání knihovníků a starostů okresu Vsetín 
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proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů. V kategorii profesionálních knihovnic zvítězila paní 
Mgr. Marcela Šuláková z Obecní knihovny v Halenkově, v kategorii dobrovolných 
knihovníků 1. místo obsadila paní Mgr. Marie Fajkusová z Obecní Karasovy knihovny 
v Hutisku – Solanci. 
V celostátní soutěži Knihovna roku 2014 v kategorii základní knihovna zvítězila Obecní 
knihovna Horní Lideč, ocenění převzala z rukou ministra kultury paní knihovnice Věra 
Povalačová 16. 10. 2014 v Zrcadlové kapli Klementina v Praze. 
V roce 2014 došlo v knihovnách k těmto změnám: 
V knihovně v Jablůnce proběhlo malování, natírání stolečků a krytů na radiátory, byl 
zakoupen a položen nový koberec a stohovatelné židle. Pro nejmenší děti byl zakoupen 
stoleček a dvě židličky, doplněny byly hračky, hrací koberec, polštářky a taburetky na 
sezení, hry, stavebnice a dokonce i skluzavka, která je velmi využívaná. 
V knihovně v Pržně je nová knihovnice a byly provedeny úpravy, které knihovně velmi 
prospěly. Byly natřeny regály, některé vyměněny za nové, bylo barevně vymalováno, 
pořízen sedací nábytek, stolky  a zřízeno posezení pro čtenáře, nový výpůjční pult 
a žaluzie do oken, stolky pod PC. 
Ve Stříteži nad Bečvou proběhla v knihovně velká rekonstrukce. Byl pořízen kompletní 
nový nábytek (regály, stoly, sedací nábytek, sedací vaky do dětského koutku), nový 
koberec a světla. V knihovně bylo vymalováno a pořízeny 2 nové monitory k PC. 
Knihovna poprvé ve spolupráci s místní školkou organizovala Noc s Andersenem 
a dokonce zde proběhlo i první autorské čtení a beseda s regionální spisovatelkou 
Alenou Mornštajnovou.  
V knihovně Dolní Bečva byl pořízen nový PC pro knihovníka, nové podložky na psaní 
k využití na vzdělávacích lekcích. 
Také v knihovně ve Viganticích byl pořízen nový PC pro knihovníka.  
V knihovně v Hutisku – Solanci přibyly nové židle a tři stoly, nový flipchart na besedy 
a IVU lekce, 2 nové počítače pro veřejnost a venkovní informační skříňka. 
Knihovna Valašská Bystřice pořídila nový flipchart a podložky na psaní na IVU lekce. 
Stolek do dětského oddělení, nové židle a nástěnky k propagaci . 
Také v knihovně ve Vidči byl pořízen nový flipcard k využití na IVU lekce, 2 nové PC pro 
uživatele, 1 kopírka. Proběhla výměna některých regálů  a došlo ke změna dispozice 
stávajících regálů, pořízen byl nový výpůjční pult, a jedna nová židle. Od srpna je zde 
nová knihovnice. 
V knihovně ve Lhotě u Vsetína bylo po výměně elektrických rozvodů a oken nově 
vymalováno. V knihovně v Ratiboři pracuje od května nová knihovnice. Nově je zde pro 
uživatele knihovny možnost připojení na WIFI. 
Také v knihovně v Pozděchově nastoupila nová knihovnice. 
Knihovna Zděchov byla jeden měsíc uzavřena z důvodu opravy vstupu a schodiště do 
budovy. 
Obec Hošťálková získala  Oranžovou stuhu v soutěži Obec roku. Oceněna byla nejen 
v rámci kraje, ale obhájila titul i v republikové soutěži. 
Obec Kateřinice získala Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole soutěže Obec roku 
a postoupila do kola celostátního, kde získala první místo a titul Obec roku. Knihovny 
z těchto obcí mají na tomto výsledku nemalou zásluhu.  
V Huslenkách došlo z důvodu dlouhodobé nemoci knihovnice ke snížení výpůjční doby 
a funguje zde zástup. 
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Knihovna Zašová byla uzavřena od 19. 2. do 31. 5. 2014 z důvodu vystěhování knihovny 
ze stávajících prostor a přípravy nové knihovny. Od 2. 6. 2014 bylo zahájeno půjčování 
v budově nového kulturního domu, kde byla knihovna nově otevřena. Je vybavena 
novým nábytkem, novými regály, výpůjčním pultem, počítačovým pracovištěm, sedacím 
nábytkem a dětským koutkem. Nastoupila zde nová knihovnice. 
V knihovně v Choryni byla zkrácena výpůjční doba z 12 na 8 hodin za týden. 
V knihovně v Poličné bylo vymalováno, vyměněno topení a vyměněna okna za plastová, 
byly přidány dvě retro křesílka. 
V Krhové byl dovybaven dětský koutek, byly přidány regály na knihovní fond a zařízen 
koutek s internetem. 
V knihovně v Jarcové OÚ zajistil výměnu oken za plastová a zateplení budovy. 
V knihovně v Horní Lidči byly dokončeny komiksové obrázky na stěnách a dokoupen 
sedací nábytek pro nejmenší děti. Byla pořízena výkonnější kopírka.  
Ve Valašské Senici došlo ke změně knihovnice. 
V knihovně v Lidečku a ve Střelné začali nově půjčovat deskové stolní hry. 
V knihovně Velké Karlovice je od dubna v pracovní neschopnosti paní knihovnice. Po 
dobu zástupu došlo v knihovně k přeskládání knihovního fondu, k velkému vyřazování 
zastaralého KF a také založení facebookového profilu knihovny, kde se dozvědí čtenáři 
nejnovější zprávy z knihovny. 
V knihovně Horní Bečva je také paní knihovnice vážně nemocná. Funguje zde zástup 
a půjčuje se podle výpůjční doby. Přes prázdniny je v knihovně Horní Bečva rozšířena 
výpůjční doba, neboť knihovna slouží i jako informační centrum pro turisty. 
V městské knihovně v Kelči bylo vymalováno. 
Knihovna Valašská Polanka byla přestěhována a zahájila půjčování v náhradních 
prostorách, do doby, než bude zrekonstruována knihovna původní. Prostorově je 
knihovna menší a umístění daleko od školy, kde byla knihovna doposud, není ideální. 
Škoda. 
V knihovně v Rožnově pod Radhoštěm byl pořízen do studovny nový data-projektor, 
tablety pro veřejnost a laminátor, velkoformátová TV byla umístěna do dětského 
oddělení. Na pobočce Horní Paseky bylo vybudováno nové WC. 
V knihovně v Zubří byly zakoupeny čtyři počítače pro uživatele a byly vyměněny za již 
nevyhovující. 
V knihovně ve Valašském Meziříčí proběhla rekonstrukce vstupních prostor dětského 
oddělení – výměna podlahové krytiny, malování a výzdoba stěn dětskými motivy. Byl 
opraven nábytek na sezení. V pobočce knihovny v Juřince bylo vymalováno.  
 
 
 
Zpracovala Helena Gajdušková a kolektiv pracovníků Masarykovy veřejné knihovny Vsetín 
 


