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Ohlížíme-li se za rokem 2016, máme dojem, že se běh času 
ještě více zrychlil… Zřejmě proto, že jsme si po celý rok 
připomínali dvě významná výročí – a to 95. výročí založení  
městské veřejné knihovny (2.2.1921) a již desáté výročí 
přestěhování knihovny ze Svárova na Dolní náměstí (září 
2006)… 
 
Jaká byla cesta knihovny od jejího založení až k dnešku?  
Od 700 svazků, které daroval vzdělávací spolek Snaha 
 v roce 1921, uložených v zasedací síni radnice až  
k dnešním 119.000 svazkům v jedné centrální budově  
a dvou pobočkách? – To jsme se snažili ukázat 
prostřednictvím výstavy, kde jsme s humorem i nadhledem 
seznámili veřejnost s důležitými mezníky života/fungování 
knihovny. Byl také vydán dvojlist ve Valašském deníku, kde 
byly použity dobové fotografie i výňatky z kronik a sborník  
o knihovně. Zájem veřejnosti o výstavu i ediční počiny 
předčil naše očekávání. 
 
Významná výročí obvykle vedou člověka k zamyšlení,  
k hodnocení: 
Jací jsou lidé v knihovně? Knihovníci, čtenáři, návštěvníci? 
Jsou služby knihovny opravdu hodnotné? Přinášejí 
obyvatelům na Valašsku, kde je každá vzdělávací iniciativa 
velmi žádoucí, do života skutečnou hodnotu? Pomáhají 
lidem zvýšit kvalitu jejich života? 
 
Jsem přesvědčena, že tomu tak skutečně je – a věřím, že 
předložená výroční zpráva to dokazuje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úvod 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helena Gajdušková 
ředitelka knihovny 
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MVK v roce 2016 a její působnost 
Působnost MVK jako příspěvkové organizace zřízené městem Vsetín zahrnuje kromě města 
Vsetína také správní obvod okresu Vsetín. Masarykova veřejná knihovna Vsetín poskytuje 
odbornou pomoc (tzv. regionální funkce) 77 knihovnám okresu Vsetín. V tomto smyslu je 
pověřenou knihovnou na základě smlouvy s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně  
a s Krajským úřadem ve Zlíně. Tato činnost je financována z krajské dotace. 
Součástí MVK Vsetín je také Turistické informační centrum Vsetín (TIC). 
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Knihovna v číslech  
 

  2014 2015 2016 

Velikost obsluhované populace 26 621 26 488 26 662 

Registrovaní uživatelé 6 856 6 978 7 051 

- z toho do 15 let 1 540 1 596 1 649 

Počet návštěvníků 237 570 255 855 256 028 

- z toho fyzické návštěvy 171 184 171 714 173 329 
- knihovny 139 446 137 339 136 765 
- internetu 17 063 19 789 20 817 
- kulturních akcí 13 913 12 250 13 572 
- vzdělávacích akcí 862 2 336 2 175 

- z toho on-line návštěvy 66 386 84 141 82 699  

Akce v knihovně 679 635 665 

- kulturní akce  647 517 562 
- vzdělávací akce 32 118 103 

Výpůjčky 399 825 392 840 388 968 

- knihy 309 122 305807 291 915 
- periodika 81 617 78 486 89 001 
- zvukové 7 505 7 203 6 249 
- ostatní 1 581 1 344 1 803 

Stav knihovního fondu  113 765 115 962 118 655 

Přírůstek knihovního fondu 7 531 7 346 7 643 

Úbytek knihovního fondu 5 291 5 149 4 950 

Počet výměnných souborů pro knihovny 
okresu 

228 226 217 

- počet svazků v souborech 21 684 23 955 24 752 

 
Prioritou knihovny je činnost zaměřená na rozvoj komunity, celoživotního vzdělávání  
a vytváření místního partnerství. Komunitní a projektová činnost vychází z dobře nastavených 
a realizovaných knihovnických a informačních služeb. 
Vsetínská knihovna v rámci komunitní činnosti  klade velký důraz na podporu čtení  
a čtenářství, zvlášť pak dětského čtenářství. Knihovna je zapojena do několika 
celorepublikových kampaní a projektů Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). 
Významná je i podpora čtenářství od představitelů místní samosprávy, kteří se aktivně zapojují 
do akcí v komunitní knihovně. Také knihovníci se pravidelně zapojují do akcí pořádaných 
městem Vsetín a dalšími partnerskými organizacemi. 
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Novinky  
 
Magické vsetínské osmičky – nový vycházkový okruh městem, jehož trasa lemuje 18. poledník 
protínající město Vsetín. O každém z osmi zastavení se návštěvník dozví z informačního letáku, 
který vydala MVK (zpracovali pracovníci turistického informačního centra). Po splnění okruhu 
získá návštěvník „certifikát“ o překročení 18. poledníku východní délky. 
 
Dětský web – zhruba rok funguje dětský web, který informuje o dění v dětských půjčovnách, o 
knižních novinkách, soutěžích a akcích pro děti a mládež. Za rok 2016 evidujeme 12 983 
návštěvníků webu, což je v průměru 1 046 návštěvníků měsíčně.  
 
Nejlepší čtenářská třída – 1. ročník soutěže pro 2. – 5. třídy v rámci celorepublikové kampaně 
„Březen – měsíc čtenářů“.  
 
Nocování v dětské knihovně v Luhu – program pro třídu družiny, která pravidelně dochází do 
půjčovny v Luhu. V programu nechybělo ani předčítání a společné čtení vybraných knížek. 
Druhé nocování pak zažily děti ze čtenářského kroužku Knížátka. 
 
Vsetínská noc 2016 – zapojili jsme se do akce Vsetínská noc 2016, kterou spolupořádalo Město 
Vsetín, Dům kultury a Muzeum regionu Valašsko. Návštěvníci tvořili komiksy na téma Pravěk a 
také se mohli zvěčnit ve fotokoutku s kulisami ze světa dinosaurů.  
 
Velký letní knižní bazar - 20.7.2016 - Dolní náměstí před knihovnou; prodej bestsellerů i 
vyřazených knih z knihovny - již od 10 Kč; na prodejních pultech ve stanu na náměstí se 
nashromáždilo 515 knih. Zájem o ně byl obrovský. Výtěžek z akce putoval do vsetínských 
dětských knihoven na nákup knížek a her pro školkáčky; partnerka akce: Olga Biernátová. 
 
Stojan na kola v TIC – potěšující je letos zvýšený zájem o službu půjčování kol. Před zahájením 
sezóny zakoupila MVK (vnitřní) stojan pro 6 kol. Zpřehlednily se rezervace, pro pracovníky TIC i 
návštěvníky je teď výdej kol jednodušší a zázemí v infocentru je uspořádanější.  
 
Knížky na koupaliště – MVK má poličku s vyřazenými knihami přes léto na vsetínském 
koupališti. 
 
Pohádkový den – v rámci Prázdninové knihovny připravily knihovnice novinku: Pohádkový den, 
který proběhl 4. srpna, byl vlastně vycházkou s nabitým programem. Trasa vedla z Dušné do 
Vsetína a po cestě čekalo děti plnění úkolů a luštění záhad ze světa pohádkových příběhů a 
postav.  
 
Moje ID - od 1.1.2016 se knihovna stala validačním místem služby Moje ID. 
 
Citace PRO  - uživatelům jsme v roce 2016 nově nabídli možnost zpracování citací podle 
citačního manažeru Citace PRO. Oceňují jej zejména studenti, pro něž pravidla citování jsou 
obvykle velkou neznámou. 
 
Knihovník doporučuje – nově jsme v regálech s novinkami a zajímavostmi instalovali stojánky s 
osobním doporučením vybraných 12 top titulů od knihovnic a knihovníků. Čtenáři sledují tipy 



 6 

od pracovníků centrální půjčovny a zvyšují se tak výpůjčky nejen těchto doporučených knih. 
Posiluje se tím i vztah mezi knihovníky a návštěvníky - čtenáři. 
 
Doplnění informačního systému  – pro zpřehlednění knižního fondu pro čtenáře a návštěvníky 
knihovny byly v centrální půjčovně umístěny stojánky s informacemi o umístění počítačů s 
katalogem MVK. Díky nově instalovaným stojanům v regálech s naučnou literaturou, které 
odkazují návštěvníky na možnost půjčování časopisů a dalších periodik dle tématického 
zaměření (psychologie, vzdělávání dětí, zdraví, bydlení a zahrada, cestování, vaření…), se 
podařilo více provázat centrální půjčovnu s čítárnou ve 3. patře. 
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Akce 
Akce k 95. výročí založení městské veřejné knihovny 

• Celodenní program v den výročí 9. února „Zažijte knihovnu jinak“ pod záštitou starosty a 
senátora Jiřího Čunka 

o výlet do historie – knihovníci i knihovna se vrátili do roku 1921 (kostýmy z 20. let) 
o ocenění nejvěrnějších čtenářů, veřejné čtení v půjčovnách, hry a soutěže o ceny, 

kvízy, kolo štěstí 
o večer pro přátele knihovny v K klubu s muzikou Jasénka a amatérským divadelním 

představením z dílny vsetínských knihovníků  
o řetěz přátelství (lidé přidávali od února 2016 články řetězu, kterým obtočili při 

knihovnickém happeningu v říjnu knihovnu – délka řetězu: 158 m) 
o příloha novin – Valašský deník 
o sborník 95/10 - v rámci výročí byl vydán sborník, který zahrnuje milníky z historie 

knihovny a představil knihovnu v podtitulu "knihovna a její lidé"... 
o videoprůvodce knihovnou / spot „Neposedná záložka“ – dostupný na www.mvk.cz 

– na natáčení se podíleli knihovníci, dobrovolníci a partneři knihovny 
o interaktivní mapa „Kde všude byla na Vsetíně knihovna“ 

 
Akce k 10. výročí stěhování knihovny na Dolní náměstí 

byla spojena s Knihovnickým happeningem (setkání knihovníků z celé ČR, které se v 
roce 2016 konalo na Vsetíně). 
• České knihovny hledají talent aneb knihovnický happening 30. září, Dolní náměstí 
před knihovnou 

• talentová show, ve které se představili knihovníci a knihovnice ze všech koutů 
naší republiky – vystoupení knihovnických týmů hodnocená porotou, porotu 
tvořili:  

Vít Richter, Národní knihovna ČR, Zlata Houšková, SKIP ČR, Jiří Čunek, starosta 
města Vsetína 

• hudební doprovod Bolka Vjaclovského  
• videomapping (Bylo, nebylo – příběhy knižních hrdinů ožily na budově knihovny) 

a koncert kapely Dareband  
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Kulturní akce 
 
Večerní besedy 

Počet besed 30 

Počet účastníků  1 492 

 
Ostatní kulturní akce (koncerty, Noc literatury, atd.)  
Počet akcí 21 

Počet účastníků  1 474 

 
 
Večerní besedy  
 
Cyklus besed s Českým rozhlasem Brno – Jak se dělá rozhlas, Toulky českou minulostí, Morava 
– země neznámá (protagonisté Jaromír Ostrý, Josef Veselý, Jiří Kokmotos, Hana Ondryášová, 
Miloš Šenkýř ) 
 
Cestopisné besedy s Liborem Burešem 
Historie turistiky a lyžování na Valašsku, Východní Kanada, S knížkou kolem světa – 
cestovatelé a cestopisy  
 
Cestopisné besedy mladých cestovatelů 
Asie v ponožkách, Ekvádor a Kolumbie, Srí Lanka  
 
Besedy na regionální téma 
Podnebí Vsetína, Lidová architektura na Valašsku, Jak znáš svůj kraj a kroj  
 
Besedy a autorská čtení s regionálními autory 
Radomír Jančář – Bojovali za císaře pána, Zuzana Maléřová – Dopisy Cyranovi, Josef Holcman 
– Cena facky, Osobní poplach, Zdeněk Lysý – Mezi nomády  
 
Besedy se spisovateli oceněnými prestižní cenou Magnesia Litera 
básník a prozaik Marek Šindelka (držitel ceny ML),  spisovatelka Iva Pekárková (nominace na 
ML) – besedy v rámci celorepublikové kampaně Týden knihoven 2016 
 
Populárně naučné besedy 
Fenologie – jak počasí ovlivňuje rostliny, Rekordy a extrémy počasí - meteorolog Ing. Pavel 
Lipina , Císařský řez – MUDr. Martin Janáč (20 návštěvníků), Bosenské pyramidy - R. Kubla), 
Kouzlo známkové tvorby aneb jak se dělá známka – grafik a rytec Jaroslav Tvrdoň  
 
Beseda se zajímavými osobnostmi 
Krvavé jahody s pamětnicí gulagu Věrou Sosnarovou  
Život ve tmě s nevidomou písničkářkou Irenou Kratochvílovou  
Člověk v drsné přírodě - beseda s polárníkem Jaroslavem Pavlíčkem  
 
Besedy v rámci celonárodních kampaní  
Pitná voda na Valašsku - Týden pro zemi 
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Trénování paměti – Národní týden trénování paměti 
Lepší život ve městě – Evropský týden bez aut 
 
Akce s valašskou tematikou 
Valašské Velikonoce  
Valašské Vánoce  
Vzpomínkový večer na Helenu Mičkalovou – hostem ženský pěvecký sbor Karlovjanky a pan 
Jiří Mičkal  
 
Další besedy v partnerství 
Pěstounská péče – odbor sociálních věcí MěÚ Vsetín 
Pěstování aktinidií a méně známého ovoce – Český zahrádkářský svaz ÚS ČZS Vsetín 
Jan Bubela – zapomenutá osobnost? – Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí 
Spiritualita a zdraví – Vladimír Smékal a Jiří Adamec – Charita Vsetín 
 
Ostatní významné akce pro veřejnost 
Březen měsíc čtenářů – celý měsíc v knihovně probíhaly akce na podporu čtení a čtenářství – 
připojili jsme se k Týdnu čtení. Na každé dětské půjčovně proběhlo čtení pro děti a rodiče 
(Pohádkové čtení, Veselé čtení, Zábavné čtení) četlo se seniorům (Denní stacionář Charity, 
Domov Harmonie Diakonie),  knihovnice četly na dětském oddělení a LDN Vsetínské 
nemocnice, četlo se v K klubu, četlo se i anglicky. 
 
Kabelkový jarmark – výprodejem kabelek knihovna získala 4.400,- Kč na nákup dětských knih a 
stolních her do dětských půjčoven (duben). 
 
Den zdraví – ve spolupráci se Vsetínskou nemocnicí v Centrální půjčovně. Ukázka masáží v 
knihovně ve spolupráci se SONS (duben). 
 
Noc literatury – čtení na netradičních místech. V roce 2016 se četlo v městském parku, na 
oddělení patologie Vsetínské nemocnice, u výslechové místnosti Policie ČR a v hudebním 
klubu Tři opice, hudební doprovod Beata Bocek (květen). 
 
Festival Literární jaro – přehlídka zajímavých literárních osobností konaná ve spolupráci s 
Nadací Masarykova gymnázia Vsetín. Letos se měla možnost vsetínská veřejnost a studenti 
setkat např. se Zuzanou Maléřovou, Terezou Brdečkovou, Martinem Hilským, Michaelem 
Londesboroughem nebo Josefem Holcmanem a dalšími (březen – květen). 
 
Komiksmánie–graffiti show – prázdniny začínaly s komiksem – ukázky skatingu a 
„fingerskatingu“, grafitti show, tvůrčí komiksové dílny, koncert dětské kapely Docela, a to vše 
na náměstí před MVK Vsetín (červen).  
 
Čtení na střeše - akce každoročně získává na oblibě, letos se jí zúčastnilo kolem osmdesáti 
posluchačů. Ukázky z knih již tradičně vybíral literární kritik Pavel Kotrla a jejich interpretace 
se na výbornou zhostili vsetínští divadelníci Renata Trličíková, Dagmar Pavloušková, Pavel 
Rejman, Mirka Kocůnová, Robert Goláň. Jednu z ukázek přečetl knihovník Michal Kovář, další 
pak hudebnice Marie Davidová. Ta se postarala i o skvělou hudební atmosféru spolu s Ivanou 
Kašparovou, Radkou Karolovou a Monikou Hrdinovou v uskupení Spolek Vdolek (srpen). 
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Týden knihoven byl jako obvykle nabitý akcemi: První týden v říjnu jsme zahájili vyhlášením 
soutěží: O poklad strýca Juráša a O nejlepší čtenářskou třídu. Pozvání k autorskému čtení 
přijali spisovatelé Marek Šindelka (držitel ceny Magnesia Litera) a Iva Pekárková (nominace na 
cenu Magnesia Litera). Program pro uživatele Zvukové knihovny představil nové knižní tipy, 
které knihovna nabízí jako audioknihy. Pro veřejnost jsme uspořádali bezplatný vzdělávací 
kurz Práce s tabletem (říjen). 
 
Živá knihovna  - mluvte se svou knihou – v roce 2016 proběhlo už třetí setkání se živými 
knihami, kterými jsou osobnosti se zajímavým životním příběhem. Pozvaní žáci, ale i veřejnost 
si mohli popovídat a zeptat se hostů na všechno, co je zajímalo. Živými knihami byly: Irena 
Kratochvílová - nevidomá zpěvačka z Hodonína. Mistryně republiky v psaní na Pichtově stroji, 
hráčka na klávesy a harmoniku vypráví o svém přístupu k životu. Sunčica Novakovic – mladá 
žena původem ze Srbska, která jako malé dítě uprchla s rodinou před válkou. Mgr. Šárka 
Vaculíková – vedoucí Poradny pro rodinu seznámila posluchače s životními příběhy lidí, kteří 
využili služeb Azylového domu pro ženy a matky s dětmi. Partnery akce byl Azylový dům pro 
ženy a matky s dětmi Vsetín a Charita Olomouc (prosinec). 
 
Akce pro děti  
Tříkrálový karneval s Bobem a Bobkem - partneři: ZŠ Integra, Salesiánské sdružení Vsetín 
(leden) 
Pasování prvňáčků – celkem 293 žáků ze 7 vsetínských základních škol, divadelní představení 
Klaun Pepe a Šašek Franta -Pierot Uherské Hradiště (únor) 
Noc s Andersenem – nocování v knihovně se zúčastnilo 30 dětí – tentokrát na téma 
„Voda“ (březen) 
Knížka pro prvňáčka – předání knih vsetínským prvňáčkům (červen) 
Prázdninová knihovna – čtení a tvoření na dětských půjčovnách (červenec – srpen) 
Pohádkový den – vycházka knihovnic a dětí s nabitým programem (srpen) 
Exkurze pro nové čtenáře – žáky základních škol (od září) - prošly všechny vsetínské ZŠ SŠ MŠ 
V hrsti – komiksový workshop pro děti 6. tříd (prosinec) 
Vzdělávání pro žáky a studenty (besedy, informační lekce) – viz kapitola „Vzdělávání“ 
 
Soutěže a hry 
O poklad strýca Juráša – 15. ročník dětské literární soutěže – próza, poezie, komiks. Hlavní 
téma  - 700. výročí narození Karla IV., soutěž nesla název „Jak je to s králem“. Počet 
odevzdaných prací: celkem 145 prací z 5 vsetínských základních škol. Absolutním vítězem pak 
byl Michal Gerža ze ZŠ Rokytnice, který postoupil do Prahy a v rámci slavnostního vyhlášení 
vítězů byl pasován na „Rytíře krásného slova“. Soutěž je součástí celostátní akce „Kde končí 
svět“, kterou vyhlásil SKIP ČR. MVK realizovala vyhodnocení městského a krajského kola. 
Jsi na tahu! - proběhlo 15 setkání za rok se stále oblíbenějším hraním deskových her,  úspěšně 
pokračoval druhý ročník večerního hraní s názvem Noc her. 
Lovci perel – celorepubliková celoroční hra o nejaktivnějšího čtenáře spojená s vyhodnocením 
nejlepšího čtenáře. 
Nejlepší čtenářská třída – 1. ročník soutěže pro 2. – 5. třídy v rámci celorepublikové kampaně 
„Březen – měsíc čtenářů“. Soutěž probíhala od 1. do 28. února. Cílem soutěžících bylo přečíst 
co nejvíce knih, přihlášené třídy tvořily společně Soutěžní čtenářský deník, vítězné třídy a 
jejich učitelé získali na slavnostním předávání v březnu pěkné ceny. Dopoledne zpestřily svým 
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vystoupením Ledové království děti z MŠ Kopeček. Pro školní rok 2016/2017 jsme v říjnu 
spustili další ročník soutěže Nejlepší čtenářská třída. Do konce roku 2016 se do ní prozatím 
zapojilo 10 tříd vsetínských základních škol.  
Soutěž s Karlem IV. – sedmisté výročí narození Karla IV. si děti připomněly také soutěžním 
kvízem, ve kterém doplňovaly a hádaly otázky ze života Karla IV. a z doby středověku – výherci 
soutěže zažili Adventní nocování v knihovně (prosinec). Soutěž  s Karlem IV. – soutěžní kvíz 
vyplnilo 112 dětí. 
 
Akce pro/se seniory 
Nejméně čtyřikrát ročně probíhají pravidelné schůzky seniorského dobrovolnického týmu 
knihovny (Ing. Jan Hajzler, Mgr. Milan Drlík, Jana Rokytová, Alena Zubková, Eliška Tkáčová) 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 (Den seniorů, Klub Tilia aj.) 
Den seniorů - Den seniorů se uskutečnil ve čtvrtek 13. října ve velkém sále Domu kultury 
Vsetín. Taťjana Medvecká se postarala o skvělou atmosféru celého odpoledne. Až 400 
návštěvníků si mohlo poslechnout historky z jejího profesního či soukromého života. O 
hudební doprovod s melodiemi z 20. – 30. let se postarala cimbálová muzika Jasénka. 
Společně s Jasénkou si vybrané písně nahlas zazpívali všichni přítomní. Na dni seniorů byly 
prezentovány kulturní, vzdělávací, sociální a zdravotní služby pro seniory (VKCI, Diakonie, 
Charita Nový Hrozenkov a další). Studenti Střední zdravotnické školy Vsetín poskytli zájemcům 
měření tlaku. 
Seriál turistických vycházek seniorů, jejich přátel a příznivců knihovny. 
Tyto pěší vycházky pod hlavičkou knihovny zajišťuje Ing. Jan Hajzler (delší trasy) a Mgr. Milan 
Drlík (kratší trasy) – poznávání zajímavých turistických tras v blízkosti Vsetína, které vedou tito 
dva senioři – dobrovolníci (celkem 36 vycházek se 709 účastníky). 
Klubová setkávání TILIA v dětské knihovně v Luhu 
V knihovně v Luhu se pravidelně schází skupina žen-seniorek z dámského klubu Tilia pod 
vedením paní Jany Rokytové. Zaměřují se na výtvarné, kreativní i pohybové činnosti. 
Připravují literární programy s propagací čtení a čtenářství 
Vzdělávání pro seniory (VU3V a další kurzy) – viz kapitola „Vzdělávání“ 
 
Koncerty  
SONG -  Pěvecký sbor Masarykova gymnázia Vsetín pod vedením PaedDr. Heleny Kaločové - 
zvuková knihovna (březen) 
Beata Bocek s doprovodem - Noc literatury (květen) 
dětská kapela Docela -  Komiksmánie – graffiti show (červen) 
dětská kapela Docela, kapela NOCA -  Velký letní knižní bazar (červenec) 
Spolek vdolek - Čtení na střeše (srpen) 
Bolek Vjaclovský a kapela Dareband - Knihovny hledají talent - Knihovnický happening (září) 
Koledování s Malou Jasénkou  - zvuková knihovna (prosinec) 
Hudební doprovody u akcí – Ležérně a vleže duo, cimbálová muzika z Hovězí, cimbálová 
muzika Jasénka, František Segrado, Věrka Strbačková, Jolana Galdová  
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Výstavy 
Výstavy na schodišti – 8 výstav 
Má vlast cestami proměn - opravy památek Zlínského kraje 
Sociální rehabilitace – ELIM Vsetín 
Čtenáři světa – fotografie Libora Bureše 
Dívat se, vidět a vidět II. - ZUŠ Vsetín 
Mandaly – Jana Spisarová 
Tváře folklóru – fotografie Martina Jasného 
Kdo miluje, daruje – výkresy dětí na téma dárcovství krve 
ČAS |  KNIHOVNA | CESTA – výstava k výročí Masarykovy veřejné knihovny 1921 – 2016 
Výstavy v K Klubu 
Malováním k poznání – výstava prací účastníků výtvarného kurzu, který probíhal v MVK Vsetín, 
Výstava Biblí.  
Výstavky menšího rozsahu 
K klub - výběr: vzácnosti knižního fondu – Conan, Umění Orientu, Ars Sacra, …, výstavka 
k udělení státního vyznamenání Josefu Sousedíkovi. 
Centrální půjčovna – celkem za rok 2016 proběhlo 41 výstavek knižních titulů beletrie i 
naučné literatury (Den Holocaustu, Den vzdělanosti, 700. výročí narození Karla IV., Den 
památek, Noc kostelů…), literární (Severská krimi, fantasy literatura), tématické (Zlatá 20. léta, 
Kuchařky z celého světa, Cestovatelská dobrodružství, ad.). 
 

Probíhající sbírky   
Obnova objektu Libušín na Pustevnách – veřejná sbírka 
Sbírka na služby pro nevidomé a slabozraké – SONS ČR 
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Vzdělávání 
 
Vzdělávání dospělí  
 
Kurzy pro veřejnost 

Počet kurzů pořádaných MVK Vsetín 9 

Počet účastníků 120 

 
Virtuální univerzita 3. věku 

Počet modulů 4 

Počet setkání 24 

Počet účastníků 130 

 
Akademický rok (nejen) pro seniory 

Počet modulů 2 

Počet setkání 8 

Počet účastníků 35 

 
Kurzy a semináře jsou placeny z grantů nebo si je účastníci hradí. 
 
Kurz Základy práce s počítačem (únor/březen); Lektorka: Lucie Strbačková, Časová dotace: 8 
hodin, Cena: 400,- Kč, Počet účastníků celkem: 12 
Kurz MS Excel (březen); Lektor: Vítězslav Galda, Časová dotace: 8 hodiny, Cena: 400,- Kč, 
Počet účastníků: 10 
Kurz Malováním k poznání (květen); Lektorka: Jana Šuláková, Časová dotace: 8 hodin 
Uskutečněno za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Určeno seniorům a zdravotně 
znevýhodněným osobám, Počet účastníků: 15 
Kurz Výtvarné umění v proměnách času (duben); Lektor: Josef Dubšík, Časová dotace: 8 
hodin, Cena: 400,- Kč, Počet účastníků: 8 
Kurz Internet prakticky (říjen); Lektorka: Irma Zajíčková; Časová dotace: 8 hodin, Cena: 400,-
Kč , Počet účastníků: 12 osob  
Kurz Základy práce s tabletem (říjen); Lektorka: Jana Vaculíková, Časová dotace: 3 hodiny, 
bonusová akce v rámci Týdne knihoven 
Kurz Má kniha života (říjen); Lektorka: Lenka Vráželová; Časová dotace: 8 hodin 
Uskutečněno za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Určeno seniorům a zdravotně 
znevýhodněným osobám, Počet účastníků: 6 osob  
Akademický rok pro seniory: 

Kurz Ve zdravém těle zdravý duch (listopad) 
Povídání o cukrovce aneb minulost, současnost a budoucnost léčby inzulínem – MUDr. 
Helena Vávrová, První pomoc pro seniory – Irena Zimčíková, Prevence úrazu – Irena 
Zimčíková, Zdravé pečení – Marie Pechová, Počet účastníků: 10 osob 
Kurz Valašsko, můj kraj (listopad) 
Architektura na Valašsku – historie – Pavel Mašláň, Architektura na Valašsku – počátek 20. 
století až po současnost – Libor Sošťák, Jak znáš svůj kraj a kroj - valašská krojová přehlídka – 
Alois Štrbík, Krajiny života Karla Hofmana – Dalibor Malina Počet účastníků: 25 osob 
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Uskutečněno za finanční podpory Ministerstva kultury ČR , Určeno seniorům a zdravotně 
znevýhodněným osobám 
Kurz Angličtina pro seniory: jaro 2016 (lektor: Ondřej Graclík) a podzim 2016 (lektorka Jana 
Neumannová), úrovně. Začátečníci, Mírně pokročilí, Středně pokročilí, Pokročilí. Zpoplatněno, 
cca 10 osob / 1 kurz. 
Kurz Němčina pro seniory - konverzace: podzim 2016 (lektorka: Lenka Lorencová), 
Zpoplatněno, 10 osob. 
Virtuální univerzita 3. věku - Masarykova veřejná knihovna Vsetín jako Konzultační středisko 
České zemědělské univerzity v Praze  
Genealogie (3.2. – 13.4.2016) - Počet účastníků: 44 
Dějiny oděvní kultury (24.2.-20.4.2016) - Počet účastníků: 22 
Lidské zdraví (5.10. – 14.12.2016) - Počet účastníků: 31 
Dějiny oděvní kultury II (12.10. – 21.12.2016) - Počet účastníků: 33 
videopřednášky v knihovně za přítomnosti moderátora doplněné samostudiem; Kurzovné: 
380,- Kč/kurz  
Vzdělávání /besedy ve spolupráci s dalšími subjekty 

− Muzeum Brněnska, p.o. a Památník písemnictví na Moravě - seminář „Tvůrčí psaní“  

− Český zahrádkářský svaz ÚS ČZS Vsetín - Pěstování aktinidií a méně známého ovoce  

− MěÚ Vsetín  

− Česká zemědělská univerzita v Praze – Virtuální univerzita třetího věku (viz příloha) 

− Nemocnice Vsetín – Světový den zdraví pro čtenáře knihovny 
Vzdělávání děti 
Lekce informačního vzdělávání – celý rok probíhaly informační lekce pro děti základních 
i středních škol. Knihovnu navštívili žáci všech ročníků druhého stupně ze všech vsetínských ZŠ, 
což považujeme za velký úspěch. 
Více v kapitole „ Dětské knihovny“ a „ K klub“. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

Projekty 
Bez účasti v grantových řízeních by některé aktivity knihovny nemohly být vůbec realizovány. 
Velkou pomocí jsou zejména projekty podpořené Ministerstvem kultury ČR, díky nimž se 
úspěšně rozvíjí např. činnost zvukové knihovny, práce se seniory (oblíbený Den seniorů), akce 
pro zdravotně postižené apod. 
 
Projekty Ministerstva kultury ČR 
 

Dotační program: Knihovna 21. století 
 

o 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 2016 
 

o Knihovna žije! 

• Výše dotace: 60.000 Kč 

• Cílem projektu je podpořit a zatraktivnit témata související s četbou, 
vztahem k literatuře a umělecké tvorbě jak se zaměřením na děti a mladé 
uživatele, tak se zaměřením na širokou veřejnost. 
Výstupem jsou 3 oblasti aktivit:  

• Aktivity:  
o Děti tvoří a čtou v knihovně (prázdniny) 
o Komiks stále žije – workshopy a beseda v knihovně (v červnu na 

náměstí) 
o Knihovna – ostrov příběhů – Happening pro knihovnu aneb zažij 

knihovnu jinak (září) 

• Harmonogram leden – prosinec 2016 
 

Dotační program – VISK 3 
o Podpora lekcí informačního vzdělávání v Masarykově veřejné knihovně Vsetín – 

vizualizace a prezentace  

• Výše dotace: 71.000 Kč 

• Cílem projektu je zlepšení technologického vybavení Masarykovy veřejné 
knihovny Vsetín jako centra vzdělávání v oblasti informační gramotnosti. 
Pro potřebu kvalitního zajištění informačního vzdělávání v půjčovnách 
knihovny se pořídily osobní počítače a tiskárna. Ty slouží žákům a 
studentům pro efektivní vyhledávání, organizovaní a zpracovávání 
informací při informačních lekcích.  

• Harmonogram: leden – prosinec 2016 
o Blind Friendly na www.mvk.cz 

• Výše dotace: 32.000 Kč 
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• Cílem projektu je zlepšit dostupnost knihovnických služeb pro nevidomé a 
slabozraké uživatele 

• Aktivity: Úprava webu pro potřeby nevidomých a slabozrakých zajištěna 
formou služby za programaci a grafickou tvorbu 

• Harmonogram: 2016 
o Kompatibilita katalogů knihoven Vsetínska a ochrana databází 

• Díky projektu programu VISK3 jsme zakoupili modul zajišťující informaci o 
dostupnosti dokumentů z knihoven Vsetínska v rámci webového katalogu 
MVK Vsetín. Bylo zakoupeno také NAS úložiště pro zajištění zálohy 
databáze a které také poskytlo prostor pro zálohy databází knihoven 
Vsetínska. 

 

Dotační program Kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů  
 (Odbor regionální a národnostní kultury) 
 

o Dny seniorů 

• Výše dotace: 16.000 Kč 

• Cílem projektu Dny seniorů - je podpora aktivního stárnutí a motivace 
seniorů a zdravotně handicapovaných spoluobčanů ve zlínském regionu ke 
kvalitnímu způsobu života za využití terapeutické funkce kultury s 
arteterapeutickým programem.  

• Základní myšlenkou Dnů seniorů je nabídka různých alternativ 
smysluplného prožití volného času seniorů a zdravotně handicapovaných, 
celoživotní vzdělávání a podpora jejich zapojování do dění kolem sebe, 
včetně udržování mezigeneračních vztahů, terapie prostřednictvím umění a 
kultury a setkání a propojení těchto skupin navzájem.   

• Obsahem projektu je jednodenní akce Den seniorů (říjen 2016) a 2 tvůrčí  
terapeutické workshopy / dílny s názvem Malováním k poznání a Má kniha 
života (jaro a podzim 2016). Více viz příloha „Vzdělávání“. 

• Harmonogram: leden – prosinec 2016 
 

o Akademie seniorů 

• Výše dotace: 24.000 Kč 

• Projekt reaguje na potřebu stálých členů zvukové knihovny ve Vsetíně, 
zájmově se aktivně setkávat a vzdělávat  v knihovně společně se svými 
seniorskými spoluobčany a posunout charakter svých setkání do podoby 
kulturně vzdělávacích aktivit, které přispějí k jejich aktivizaci, kulturnímu a 
osobnímu rozvoji, vzdělání a integraci zrakově postižených a seniorských 
obyvatel ve zlínském regionu v prostředí knihovny.  

• Aktivity: 
o deset společných klubových setkání s tematickou besedou (vždy 

první úterý v měsíci od 15.00 hodin)  
o 2 vzdělávací moduly Valašsko, můj kraj a Ve zdravém těle zdravý 

duch (každý modul obsahoval 4 kurzy včetně zajištění studijních 
materiálů a pomůcek) – více viz příloha „Vzdělávání“ 

• harmonogram: leden – prosinec 2016 

•  
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VISK 9/II - Veřejné informační služby knihoven 
podprogram č. 9, Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit, část II. 
Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit 
o výše dotace: 56.000 Kč 
o Základním cílem podprogramu VISK 9/II je kooperativní vytváření početně bohatého a 

kvalitativně spolehlivého souboru národních autorit jako nástroje pro on-line sdílenou 
katalogizaci v knihovnách ČR a s tím související racionalizace zpracování knihovních fondů. 

o Díky dotaci jsou mimo pracovní dobu vykonávány práce na harmonizaci a deduplikaci 
jmenných autoritních záznamů MVK Vsetín se souborem národních autorit NK ČR.  

 

Česká knihovna 
Výše dotace: 6.249 Kč 
Projekt podporuje nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české 
ilustrované beletrie pro děti a mládež a vědy o literatuře pro veřejné knihovny. Umožňuje 
distribuci těchto titulů do knihoven podle jejich vlastního výběru. Díky projektu jsme rozšířili 
knihovní fond o celou řadu kvalitních českých titulů, které nebyly dostupné v klasické 
distribuční síti. 
 

Cizojazyčná literatura 
Výše dotace: 49.980 Kč 
Projekt je určený vybraným veřejným profesionálním knihovnám, které mají možnost doplnit 
knihovní fond o nové tituly v cizích jazycích. Nejedná se o běžně dostupné knihy našich 
vydavatelů, ale o dovoz ze zahraničí. Nabídka obsahuje tituly v angličtině, němčině, 
francouzštině, italštině, španělštině, ruštině a slovenštině. V nabídce je zahrnuta cizojazyčná 
beletrie, romány, detektivky, náročnější literatura i díla klasiků dětské literatury. 
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Provozy knihovny 
 
Centrální půjčovna 
Prioritou půjčovny jsou kvalitní knihovnické a informační služby. V práci se čtenářem  klademe 
důraz na individuální práci knihovníka s uživatelem. Jedná se hlavně o pomoc s výběrem 
literatury, konzultace k orientaci v knižním fondu, pomoc při práci s on-line katalogem, s 
prolongací nebo vyhledáváním v informačních databázích.  
V půjčovně se kromě klasických dokumentů půjčují bestsellery, deštníky, brýle, společenské 
hry, tematické kufříky, elektronické čtečky. Druhým rokem úspěšně nabízíme službu půjčování 
e-knih. Všem zájemcům o tuto službu je nabídnuta instruktážní hodina s praktickou ukázkou, 
jak knihy půjčovat. Za rok 2016 prostřednictvím služby půjčování elektronických knih 
realizovali uživatelé knihovny 286 e-výpůjček. Pracovníci centrální půjčovny taktéž 
prostřednictvím záložek přímo v regálech upozorňují čtenáře, kterou knihu je možné si v 
elektronické podobě vypůjčit. (O elektronické výpůjčky se stará pracovnice Petra Románková). 
 

Počet výpůjček 227 959 

Počet registrovaných čtenářů 3 414 

Počet registrovaných čtenářů do 15 let 161 

Počet návštěvníků 55 293 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

 
Stabilně nabízí knihovna 10 tematických kufříků. Témata kufříků sezónně přizpůsobujeme – 
nově tak je v nabídce „Čtení na dovolenou“ nebo „Na kole“ nebo je sestavujeme žánrově 
(„Napsal sám život“, „O lásce a štěstí“, „Ochutnejte knihovnu“ s výběrem knižních bestsellerů, 
dětských knih, časopisů a audioknih „Trháky“…). 
Pokračujeme v donáškové službě pro obyvatelky domova důchodců. 
Soubory knih byly zapůjčeny také do Rodinného a mateřského centra Sluníčko, celkem to bylo 
37 titulů, do Charity Vsetín 29 titulů, Domovu Jitka 197 knih a občanskému sdružení Naděje 
38 titulů. 
Vyřízeno bylo 136 požadavků na knihy prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby našim 
uživatelům, které jsme objednali v jiných knihovnách a 418 požadavků na knihy, které si 
objednaly jiné knihovny u nás. 
V půjčovně jsou instalovány i menší tematické výstavky knižních titulů (celkem 41 výstavek – 
„Všechny chutě světa“, „Čtení je sexy“, „O Španělsku si zpívám“, významné osobnosti…). 
V centrální půjčovně probíhalo pravidelně každý měsíc (celkem 10 krát)  komorní setkání nad 
knihami různých žánrů s názvem Letem knižním světem (s tématy Svět žen, Literární deníky, 
Mladí a píšící, O čem muži mlčí…). Autory a ukázky vybírají knihovnice Hana Malá a Dana 
Riedlová. 
Ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých proběhla prezentace 
služeb SONSU, kdy měli návštěvníci půjčovny možnost zažít např. ukázky masáží. 
Pracovník půjčovny (Jaroslav Sochora) vytváří návrhy plakátů a pozvánek pro všechny akce 
pořádané knihovnou. 
Pracovnice půjčovny (Irma Zajíčková) se stará o zápisy do kroniky knihovny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

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

Počet výpůjček 53 020 

Počet návštěvníků 20 554 

V K klubu se konala celá řada akcí - probíhala zde Čtení pro radost, Den poezie, výstava prací z 
kurzu Malováním k poznání, výstava Biblí aj. 
Proběhly zde také besedy a informační lekce pro školy a některé večerní besedy s literární 
nebo cestopisnou tematikou. 
 
Besedy a lekce informačního vzdělávání pro školy 

Počet akcí 6 
ZŠ 

Počet účastníků  151 

Počet akcí 13 
SŠ 

Počet účastníků  331 

 
Exkurze 

Počet akcí 22 
SŠ 

Počet účastníků  296 

 
 
Ostatní kulturní akce 
O poklad strýca Juráša, Komiksmánie, Vsetínská noc, Den země, Moucha CC slaví… 

Počet akcí 28 

Počet účastníků  1775 
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K klub – Komiksový klub U Mouchy CC 
 

V únoru probíhala oslava 3. výročí založení koutku. Hlavní náplní byla beseda s komiksovým 
teoretikem Ondřejem „Lenny“ Králem. Veřejnost zaujal také Martin Krutílek 
s Fingerskateboardingem. Velmi úspěšná byla venkovní akce Komiksmánie – Graffiti show, 
kterou navštívilo přes 80 návštěvníků. Hvězdou programu byli umělci ze skupiny KOSS a 
Martin Kubík, kteří tvořili před očima diváků velké graffiti inspirované komiksovými hrdiny. 
Akci oživilo živé vystoupení skateboardistů. 
Pod hlavičkou komiksového klubu a pod názvem Jsi na tahu! proběhlo také 15 setkání se stále 
oblíbenějším hraním deskových her,  úspěšně pokračoval druhý ročník večerního hraní s 
názvem Noc her. Spolupracovalo s námi i Bečvochovo hráčské doupě (asociace TOM, jako 
dobrovolníci p. Česnek a p. Hučík).  
V rámci partnerské akce Vsetínská noc 2016 přivítal K klub na 100 návštěvníků, kteří mohli na 
téma „Pravěk“ tvořit komiksové stripy, hrát hry a zvěčnit se v pravěkém fotokoutku.  
V K klubu proběhly pro žáky druhého stupně 2 workshopy se známým komiksovým tvůrcem 
Danielem Vydrou. 
 
K klub - Zvuková knihovna a handicapovaní 

Počet výpůjček 1 128 

Počet registrovaných čtenářů 59 

Počet akcí 10 

 
Zvuková knihovna v průběhu roku zaznamenala nárůst ve všech oblastech své činnosti. Přibyli 
noví uživatelé, byla zakoupena řada nových titulů audioknih a také návštěvnost na 
každoměsíčních setkáních se zvýšila. Během roku proběhlo celkem 10 setkání a témata byla 
různorodá, největší zájem byl o témata cestopisná. Zvuková knihovna spolupracuje s místní 
odbočkou organizace SONS.  
Pravidelně jsou v K klubu pořádána také setkávání pro další skupiny osob se specifickými 
potřebami. Pro klienty občanského sdružení Naděje, Elim Vsetín o.p.s. a Domov Jitka bylo 
uspořádáno 14 setkání. Jejich náplní bylo hlasité čtení, hudební a filmové ukázky, povídání 
nebo poslech audioknih. Nejoblíbenější byla témata dobrodružná. Dlouhodobá spolupráce s 
klienty Elimu vedla také k tomu, že klienti navštěvují K klub i mimo domluvená setkání a to 
téměř každodenně. Využívají poslechová místa k poslechu hudby nebo audioknih.  
(Setkání zajišťuje a vede Lucie Strbačková, na akcích se podílí Vítězslav Galda). 
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Studovna a regionální oddělení 
Počet titulů v regionálním oddělení 2 590 

Počet titulů ve studovně 3 723 

 
V oddělení studovny a regionální literatury jsou čtenářům dokumenty půjčovány pouze  
prezenčně, a to naučné publikace slovníkového a encyklopedického charakteru, obsáhlý fond 
regionálních tisků a dále pak velkoformátové publikace. Kromě toho studovna poskytuje 
rešeršní služby. Za rok 2016 bylo zpracováno 14 rešerší na různorodá odborná témata (Herní 
pomůcky pro děti s ADHD, Edukace pacienta s nutriční terapií, Třídnické hodiny jako 
prostředek komunikace, Daně a dotace zemědělského podnikatele a další…) 
Pracovníci (Jana Vaculíková a Antonín Kovář) pokračují v provádění excerpcí regionálních 
periodik (Jalovec, Vsetínské noviny a Valašský deník) a jejich doplňování do článkové databáze, 
tato periodika jsou rovněž vázána a archivována.  
Probíhá rovněž retrokatalogizace, kde se podle připraveného plánu excerpují články ze starých 
periodik - Naše Valašsko (ročníky 1929–1950) a Valašsko: vlastivědná revue (ročníky 1998–
2014). 
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Počet excerpovaných článků v článkové 
databázi 

11 654 

Počet nových článků za rok 2015 1 350 

 
Došlo k zásadnímu přepracování databáze regionálních osobností na informační portál  
www.mvk.cz rozšířený o podrobné vyhledávání. Nově je možno vyhledávat podle oboru 
působení, data/místa narození/úmrtí, měsíce/roku narození a podle klíčových slov. Praktickou 
novinkou je kalendárium (Jana Vaculíková). 
 

Počet osobností v databázi 577 

Počet nově zpracovaných osobností 91 

 
Od 1.1.2016 se knihovna stala validačním místem služby Moje ID – počet validovaných 
uživatelů za rok 2016 je: 10 
Uživatelům jsme v roce 2016 nově nabídli možnost zpracování citací podle citačního 
manažeru Citace PRO. 
 
 

Dětské knihovny 
V dětské knihovně v Rokytnici došlo na začátku roku 2016 k personální obměně. Od února se 
dětem věnuje knihovnice Lenka Šebelová (zástup za MD). Pracovnice 3 dětských knihoven 
(Ludmila Holbíková, Pavlína Panovcová, Romana Kindlová a Lenka Šebelová) připravily v roce 
2016 pro školky, školy i širokou dětskou veřejnost spoustu besed, tvůrčích dílen, zábavných 
programů, hlasitých čtení, lekcí informačního vzdělávání. 
Společně se sešly jak na Tříkrálovém karnevale, tak u Pasování prvňáčků a odpasovaly 
s pomocí vedení města ze čtrnácti prvních tříd 293 žáků ze 7 vsetínských základních škol. 
V knihovně přivítaly 30 dětí na Noci s Andersenem – tentokrát s tématem vody a vodních živlů. 
Podílely se na Templářských slavnostech pořádaných městem. Zorganizovaly slavnostní 
předávání cen vítězům městského kola literární soutěže O poklad strýca Juráša a také krajské 
kolo této soutěže s názvem Kde končí svět, jejíž letošní téma bylo Karel IV. Připravily 
slavnostní vyhodnocení celoroční hry pro nejaktivnější dětské čtenáře Lovci perel. 
 

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 knihovníci, dobrovolníci. 
Novinkou byl srpnový Pohádkový den – vycházka knihovnic a dětských čtenářů s nabitým 
programem. Trasa vedla z Dušné do Vsetína a po cestě čekalo na patnáct dětí plnění úkolů a 
luštění záhad ze světa pohádkových příběhů a postav.  
 

Výročí Karla IV. připomněly na podzim ještě soutěží s kvízem, ta vyvrcholila akcí Adventní 
nocování. Na ně navazoval Den pro dětskou knihu aneb Rodinná sobota v knihovně – 
s nabídkou otevřených dveří v dětské půjčovně, hraním her a prezentací tématických kufříků 
z fondu dětských knihoven.  
 

Knihovnice spolupracují s dalšími organizacemi ve městě, pravidelně zasedají do porot 
městských a okresních kol recitačních soutěží (Chrám i tvrz, soutěže organizované Alcedem). 
V rámci Týdne čtení navštěvují  dětské oddělení Vsetínské nemocnice, kde předčítají dětským 
pacientům z knížek. 
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Ve všech dětských půjčovnách proběhlo koncem školního roku předávaní Knížek pro prvňáčka.  
V rámci oslav 95. výročí knihovny tvořily děti na dětských půjčovnách řetěz přátelství, jeho 
celková délka byla 158 metrů. 
 

Lekce informačního vzdělávání – při výuce jsou využívány moderní metody kreativního 
myšlení, myšlenkové mapy, umění prezentace, analytické myšlení atd. Lekce jsou školami 
hodnoceny velmi kladně. Za rok 2016 v knihovně proběhlo 60 lekcí a zúčastnilo se jich 1 277 
žáků a studentů. 
 
Dětský web 
Dětský web slouží dětem už více než rok.  Přístupný je z webu knihovny v záložce Knihovna 
dětem. Kromě základních informací týkajících se dětských knihoven informuje dětské 
uživatele o aktualitách, akcích, dodává jim knižní tipy, fotografie z akcí a mnoho dalšího. Více 
na: detske.mvk.cz 
 
 
Počet výpůjček na dětských půjčovnách 
celkem 

90 385 

Počet registrovaných čtenářů 2 157 

Počet registrovaných čtenářů do 15 let 1 488 

Počet návštěvníků 49 060 

Počet akcí 419 

 
 
Dětská knihovna Dolní náměstí 
 
Dětská knihovna Dolní náměstí je využívána jak dětmi školního věku, tak také – velmi výrazně - 
maminkami (rodiči, prarodiči) s malými dětmi předškolního věku. Pravidelně ji navštěvují 
spádové základní i mateřské školy (ZŠ Trávníky, ZŠ Sychrov, ZŠ Turkmenská, MŠ Kopeček a MŠ 
Sychrov), nepravidelně i ostatní školy, a to i z okolních obcí. O letních prázdninách zde probíhá 
každé úterý prázdninové čtení, během roku řada dalších aktivit. 
V rámci projektu Čtecí dílna docházely pravidelně do knihovny a čítárny děti z 2. třídy ZŠ 
Trávníky, které pod vedením paní učitelky Gettingové absolvovaly tzv. Čtecí dílnu – principem 
bylo, aby děti byly schopné 20 minut v klidu číst. 
 
Besedy a akce pro MŠ 

Počet besed 9 

Počet účastníků na besedách 168 

 
Besedy a akce pro ZŠ 

Počet besed 93 

Počet účastníků na besedách 1 960 

 
Informační vzdělávání pro ZŠ 1. stupeň 

Počet lekcí 29 

Počet účastníků na lekcích 557 
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Akce pro školní družiny 

Počet akcí 3 

Počet účastníků na akcích 44 

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

Počet akcí 25 

Počet účastníků na akcích 805 

 
 
Dětská knihovna Luh 
Pravidelně během školního roku probíhají besedy, knihovnické lekce a čtenářské dílny. 
Knihovnu navštěvují ZŠ Ohrada (1. i 2. stupeň), ZŠ Luh (1. i 2. stupeň), MŠ Luh, MŠ Ohrada, MŠ 
Kostka a Centrum dramatické výchovy Lilie. Nově přibylo i jedno oddělení z MŠ Sychrov. Na 
pravidelné besedy jednou měsíčně dochází také speciální třídy ze ZŠ Luh (7.C, 8.C, 9.D)  a děti 
Centra dramatické výchovy Lilie.   
Knihovnu velice hojně navštěvovaly především školní družiny, které chodily na pravidelné 
besedy nebo výměny knih. Během školního roku se zde pravidelně jednou týdně setkává 
kroužek mladých knihovníků „Knížátka“ pod vedením paní družinářky Nadi Dorňákové.  
 
Již druhým rokem byla knihovnice přítomna předávání vysvědčení prvňáčkům.  
Měsíčně docházejí do knihovny seniorky ze spolku Tilia (celkem 11 setkání, 176 účastníků), 
které se krom svého programu podílely také na přípravě různých výtvarných aktivit pro děti. 
Na podzim uskutečnily v knihovně výstavu svých výtvarných děl pro širokou veřejnost a školy. 
Po několika letech se obnovilo i Vánoční recitování. 
Uskutečnilo se i několik akcí s názvem Čtení s nečtenáři (akce probíhá po domluvě s 
maminkami).  
Velmi atraktivní a stále oblíbenější akcí je „Nocování v knihovně“. Na konci školního roku 
proběhlo s žáky 5. třídy ZŠ Ohrada, na podzim pak ulehly do spacáků zase děti z kroužku 
Knížátka.  
Do knihovního fondu přibývá měsíčně mnoho zajímavých a krásných knih, které jsou jako 
novinky vždy hned vypůjčovány nedočkavými čtenáři. Osvědčilo se půjčování balíčků knih do 
školy (službu využívá především ZŠ Ohrada). 
V knihovně proběhla i řada kulturních akcí (taneční vystoupení taneční skupiny při ZŠ Luh 
Texasky, pěvecká soutěž dívek ze ZŠ Ohrada, divadelní představení Knížátek)  
Ve spolupráci se školami proběhlo v knihovně i několik výstav výtvarných prací žáků. 
V půjčovně došlo k obnovení drobného sedacího nábytku, což mělo velice pozitivní ohlasy od 
dětských návštěvníků i učitelů.  
Více než rok slouží lidem před vchodem do knihovny tzv. Knihobudka, kterou návštěvníci a 
kolemjdoucí hojně využívají pro výpůjčku i výměnu knih. Bohužel blízkost nočního baru s 
bowlingem je zřejmě důvodem k opakovanému poškozování dvířek knihobudky. 
 
Besedy a akce pro MŠ 

Počet besed 37 

Počet účastníků na  833 
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Besedy a akce pro ZŠ 

Počet besed 70 

Počet účastníků na besedách 1550 

 
Informační vzdělávání pro ZŠ 1. stupeň 

Počet lekcí 8 

Počet účastníků na lekcích 64 

 
Akce pro školní družiny 

Počet akcí 23 

Počet účastníků na akcích 479 

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

Počet akcí 22 

Počet účastníků na akcích 525 

 
 
Dětská knihovna Rokytnice 
Nabídku besed knihovny v Rokytnici užívají tři základní školy pravidelně - ZŠ Rokytnice, ZŠ 
Integra a ZŠ Lhota u Vsetína a nepravidelně ZŠ Liptál. Třídy družin docházejí pravidelně co dva 
týdny, program jim připravují střídavě učitelka a knihovnice. Pro mateřské školy Rokytnice a 
Benátky knihovnice pravidelně připravuje program pro nečtenáře – tvoření a hlasité čtení.  
Knihovnu navštěvuje čtenářský kroužek při ZŠ Rokytnice. Programem jsou čtenářské 
dovednosti a vše o knihách. Knihovnu využívají i děti se specifickými potřebami se svými 
asistenty. Vyhovují jim hrací prostory, vybavení a knižní fond. 
V rokytnické knihovně se předává i školní vysvědčení. 
Půjčovna je zaměřena především pro děti, ale nachází se zde i knižní fond literatury pro 
dospělé, jak beletrie, tak i naučná literatura. Do knižního fondu každý měsíc přibývá několik 
desítek knih. K službám čtenářům také patří možnost vrácení knih z jiné půjčovny, kopírování 
a tisk dokumentů. 
Svoji změnu v roce 2016 zaznamenaly i vstupní prostory, kde byly umístěny tematické tabule. 
Nově vznikla galerie Schodišťák, kde se rokytnická pobočka prezentuje svými akcemi formou 
fotografií nebo pracemi dětí. 
Knihovna je umístěna v komplexu obchodního centra a je tak dobře dostupná především 
obyvatelům sídliště Rokytnice. Velkou slabinou je venkovní přístupový prostor, který bývá 
často místem setkávání nepřizpůsobivých občanů. 
 
Besedy a akce pro MŠ 

Počet akcí 28 

Počet účastníků na akcích 496 

 
Besedy a akce pro ZŠ 

Počet akcí 54 

Počet účastníků na akcích 984 
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Informační vzdělávání pro ZŠ 1. stupeň 

Počet lekcí 5 

Počet účastníků na lekcích 114 

 
Akce pro školní družiny 

Počet akcí 9 

Počet účastníků na akcích 139 

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

Počet akcí 6 

Počet účastníků na akcích 48 
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Turistické informační centrum Vsetín 
Funkcí Turistického informačního centra Vsetín je poskytovat informace z oblasti turistické, 
občanské i obecné, a to formou ústní, telefonickou, prostřednictvím e-mailu nebo formou 
písemnou. Turistům jsou půjčována jízdní kola i trekingové hole.  
Široké veřejnosti slouží 4 vstupenkové portály, prostřednictvím kterých je možné zakoupit 
vstupenky na akce konané v ČR i mimo ni. Zájem se každoročně dramaticky navyšuje. 
Zájem ze strany veřejnosti je i o upomínkové předměty většinou regionálního charakteru. 
Veřejnosti zde slouží 7 stanic veřejného internetu. 
Webové stránky TIC se průběžně aktualizují a doplňují, facebookové stránky jsou rychlým a 
aktuálním zdrojem informací a pozvánek na akce probíhající ve městě. 
Nemalou část činnosti tvoří také 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 15 956 

Počet registrovaných čtenářů 1 415 

Počet návštěvníků 44 821 
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Akce, které proběhly v TIC:  
95. výročí MVK (9.2.), Valašské Velikonoce (24.3.),  
Kabelkový jarmark (21.4.), Letní výprodeje knih – prostranství před TIC 
Magické vsetínské osmičky – vycházka (první dne 19.5.), Valašské Vánoce (24.11.) 
 
Z iniciativy pracovníků TIC (Otakar Hošek, Radka Turpišová) vznikl nový vycházkový okruh 
městem s názvem „Magické vsetínské osmičky“, jehož trasa lemuje 18. poledník protínající 
město Vsetín. O každém z osmi zastavení se návštěvník dozví z informačního letáku, který 
vydala MVK. Po splnění okruhu získá návštěvník „certifikát“ o překročení 18. poledníku 
východní délky. 
Potěšující je letos zvýšený zájem o službu půjčování kol.  
V TIC výrazně vzrostl v roce 2016 objem financí díky prodeji vstupenek přes vstupenkové 
portály. (viz tabulka). Zvyšují se nároky na pozornost a bezchybnost finančních transakcí, které 
provádějí pracovníci TIC. V odpoledních hodinách je v TIC pouze jeden pracovník a to je s 
ohledem na množství poskytovaných služeb nedostačující. Dochází k drobným krádežím 
suvenýrů. Zároveň  ve srovnání s TIC ve městech naší velikosti by stála za úvahu dřívější 
otevírací doba TIC. 
 

TIC - přijaté 
platby jménem 
jednotlivých 
vstupenkových 
portálů  

2013 2014 2015 2016 

 
OBRAT TRŽEB 

1 005 587,00 Kč 1 030 192,00 Kč 2 471 457,00 Kč 3 021 942,00 Kč 

 
Služby TIC se neustále rozšiřují, s ohledem na výrazný nárůst prodeje vstupenek z portálů je 
bezpodmínečně nutné posílení personálního obsazení  o 1  pracovníka. 
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Knihovní fondy 
Nákup knihovního fondu MVK 
 

Složení přírůstku 2016 Celkem 
Cirkulace 
pro knihovny okresu 

Město 
Vsetín 

Naučná literatura 1 930 444 1 486 

Krásná literatura 5 156    1 690 3 466 

Ostatní dokumenty  557 0   557 

Celkem 7 643 2 134 5 509 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MVK - úbytky 2015 - 2016 

Tematická skupina 2014 2015 

N 1 204 723 
B 2 461  2 405 

MN 140  557 

MB 749  1 420 

K 2 43 

el.dok. 0 0 

zvuk.dok. 329  1 

hudebniny 0 0 

obr.zvuk.dok. 65 0 

Celkem 4 950 5 149 

 

MVK přírůstky 2015 - 2016 

Tematická skupina 2016 2015 

N 1 487 1 412 

B 3 073 2 948 

MN 342 338 

MB 2 083 2 045 

K 101 0 

el.dok. 0 0 

zvuk.dok. 556 596 

hudebniny 0 0 

obr.zvuk.dok. 1 7 

Celkem 7 643 7 346 
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Přírůstek
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Přírůstek beletrie proti minulému roku + 163 knihovních jednotek, naučná literatura + 180, 
ostatní - 46 knihovních jednotek.  
Přírůstek celkem proti minulému roku + 297 knihovních jednotek.  
Úbytek oproti minulému roku - 199 knihovních jednotek. 
 
Částka na nákup knihovního fondu pro město Vsetín 
 
(knihy 1 054 296,- Kč; časopisy 185 480,- Kč; ostatní dokumenty 93 018,-  Kč; celkem 1 332 
794,- Kč), tj.  50,49 Kč na 1 obyvatele 
 

MVK – částka na nákup knihovního fondu  
na 1 obyvatele v roce 2015 a 2016 

 2016 2015 

Vsetín 50,49 48,97 
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Celková částka na nákup knihovního fondu na obyvatele byla proti roku 2015 vyšší o 1,52 Kč. 
 
Tisk čárových kódů  
• byl zajišťován na základě požadavků jednotlivých knihoven a půjčoven, a to na jednotlivé 

druhy dokumentů (nové přírůstky i retro)  
• celkový počet natištěných čárových kódů činil 

- rok 2015  35 142 kusů  
- rok 2016  36 021 kusů   

 
Katalogizace a tisk katalogizačních lístků 
• v roce 2015 bylo zpracováno 5 092 záznamů na knihovní jednotky v počítačové podobě 

- tisk knižních lístků pro okres 6 100 
• v roce 2016 bylo zpracováno 5 762 záznamů na knihovní jednotky v počítačové podobě 

- tisk knižních lístků pro okres 5 376 
 
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 6 748 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 

• 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 

• 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 

• výběr titulů a propagace knihovního fondu knihovny prostřednictvím upoutávek na 
stránce knihovny v rámci sociální sítě Facebook s pozitivní reakcí a účastí fanoušků 
knihovny 

• propagace literatury prostřednictvím setkání se zájemci z řad uživatelů knihovny pod 
názvem Letem knižním světem, 1x měsíčně na různá témata 

• průběžně probíhala aktualizace a vyřazování knihovního fondu z jednotlivých půjčoven 

• organizace letního a zimního výprodeje 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 
2016 přijato 4 750 záznamů 

• byly poskytovány konzultace k problematice knihovního fondu ostatním knihovnám v 
okrese 

• nákup knihovního fondu probíhal v místním knihkupectví, prostřednictvím internetu, 
dealerů a objednávek 

• knihy byly evidovány a odborně zpracovány v knihovnickém programu  Verbis a následně 
technicky zpracovány 

• úprava, tisk, řezání a vřazování katalogizačních lístků podle seznamů 
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• 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 ke stahování autoritních záznamů přes klienta Z39.50 pro městské a 
profesionální střediskové knihovny okresu Vsetín 

• expedice nově zpracovaných knih probíhala průběžně, nové tituly se dostávaly k 
uživatelům v rozmezí 10-15 dnů 

• průběžně řešeny připomínky k provozu knihovnického programu, KP-Win SQL a Verbis 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MVK – počet přijatých záznamů do Souborného katalogu ČR v roce 2015 a 
2016 

 2016 2015 

Přijaté záznamy SK 4 750 4 448 

MVK – aktuality (publikace dočasného významu) v roce 2015 a 2016 

 2016 2015 

Aktuality  704 852 
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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, pomoc 
se zaváděním výpočetní techniky a knihovnického programu, s knihovnickou legislativou a 
projekty (VISK3) a s rekonstrukcí a vybavováním knihoven.  Zrekonstruovaných a nově 
vybavených knihoven v okrese Vsetín postupně přibývá.  I to je výsledkem systematické práce 
střediska regionálních knihovnických služeb. 
 
MVK Vsetín – pobočky – Luh, Rokytnice  
Knihovny střediska Vsetín:  
Hošťálková, Huslenky, Janová, Kateřinice, Leskovec, Lhota u Vsetína, Liptál, Lužná, Pozděchov, 
Prlov, Ratiboř, Seninka, Ústí, Valašská Polanka,  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 
Knihovny střediska Rožnov pod Radhoštěm (včetně poboček): 
Dolní Bečva, Hážovice, Horní Paseky, Hutisko-Solanec, Prostřední Bečva, Střítež nad Bečvou, 
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 
 
Knihovna města Zubří 
pobočka: 
Staré Zubří 
 
Obecní knihovna v Halenkově 
Místní knihovna Horní Bečva 
Veřejná knihovna Hovězí 
Městská knihovna Karolinka 
Obecní knihovna Nový Hrozenkov 
Místní knihovna ve Velkých Karlovicích 
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Celkový počet knihoven okresu Vsetín je 77. 
 
Z tohoto počtu je  13 profesionálních knihoven. 
   47 knihoven s neprofesionálním knihovníkem 
   18 poboček. 
Na podzim roku 2016 knihovna  v Zubří zahájila činnost v nových prostorách a ukončila 
činnost své pobočky ve Starém Zubří. 
Zřizovatel knihovny ve Valašské Polance upravil výpůjční dobu na jeden výpůjční den 
(původně 4 dny), celkem na 7 hodin, místo původních 18. hodin. Knihovna tak „spadla“ do 
režimu neprofi knihoven. 

 
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 
2016. Vykonaná práce je proplácena čtvrtletně na základě faktury, která je vystavena 
provozovatelem knihovny. Masarykova veřejná knihovna Vsetín obsluhovala ve svém regionu 
77 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 2016 byla okresu Vsetín na financování regionálních funkcí přidělena finanční dotace 
ve výši 2.231.000,- Kč.  
Na výkonu regionálních funkcí se Masarykova veřejná knihovna podílela 3,92 pracovními 
úvazky.  
Středisko regionálních knihovnických služeb čtvrtletně zpracovává Statistické výkazy výkonu 
regionálních funkcí (dodávané knihovnami, které se podílejí na výkonu regionálních funkcí),  
statistické výkazy KULT (MK) V 12 – 01 za předchozí rok poskytnuté obsluhovanými 
knihovnami, pololetně pak statistiky k činnosti knihoven okresu za aktuální  rok. 
V projektu VISK 3 v roce 2016 uspělo celkem 18 projektů, podaných obcemi resp. knihovnami. 
Z dotace byla hrazena modernizace technického vybavení a zlepšení a zkvalitnění služeb 
knihoven v obcích Horní Bečva, Zubří, Nový Hrozenkov, Horní Lideč, Lačnov, Bystřička, 
Valašská Bystřice, Ratiboř, Lešná, Poličná, Jarcová, Kladeruby a Velká Lhota. Na obnovu PC 
stanic a na projekt „Příběhy našich sousedů v knihovnách“ obdržela dotaci Městská knihovna 
Valašské Meziříčí. Komptabilita katalogů knihoven Vsetínska a ochrana databází, Blind Friendly 
na www.mvk.cz a Podpora lekcí informačního vzdělávání – vizualizace a prezentace – to jsou 
tři projekty, které byly realizovány v MVK ve Vsetíně (podrobněji viz příloha Projekty) 
V projektu VISK 9 obdržely dotaci Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm a MVK Vsetín na 
Harmonizaci databáze autorit s databází autorit NK ČR. 
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V grantovém programu Knihovna 21. století uspěly 3 knihovny – MVK Vsetín se třemi projekty,  
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm se 2 projekty a Městská knihovna Valašské Meziříčí 
s 1 projektem. 
Byla vyhodnocena Soutěž O nejlepší knihovnici/knihovníka okresu Vsetín. Hlavní kritéria 
hodnocení vycházejí z celoročních statistických výsledků. Uzávěrka soutěže za rok 2015 byla 
31. 12. 2015. V březnu 2016 na Setkání knihovníků a starostů okresu Vsetín proběhlo 
slavnostní vyhlášení vítězů. V kategorii profesionálních knihovnic zvítězila paní Daniela 
Bártková z Městské knihovny Karolinka, v kategorii dobrovolných knihovníků 1. místo obsadila 
paní knihovnice Božena Zajícová z Místní knihovny ve Vidči. 

 
Co nového v knihovnách okresu Vsetín v roce 2016 
Městská knihovna Valašské Meziříčí - ve druhém pololetí byl ve spolupráci s Městem Valašské 
Meziříčí vypracován projekt a podána žádost o dotaci "Komunitní centrum Valašské Meziříčí". 
Knihovna by se měla přestěhovat do budovy kina. Zda dojde k realizaci projektu, bude známo 
až ve druhém čtvrtletí 2017. Důvodem potřeby přestěhování knihovny jsou současné stísněné 
prostory a absence bezbariérového přístupu a úzké strmé schodiště, které je pro starší 
uživatele a handicapované občany velkou překážkou. Dalším problémem je umístění dětského 
oddělení a střediskové knihovny, které sídlí v pronajatých prostorách mimo hlavní budovu. 
Na přelomu roku 2016/2017 došlo k modernizaci webových stránek knihovny a stránky jsou 
nyní plně kompatibilní s mobilními zařízeními. 
Na oddělení pro děti je k dispozici nově Lekotéka – půjčovna didaktických hraček a pomůcek. 
Knihovna se stala bezplatným registračním místem mojeID. 
Byla zřízena knihobudka na vlakovém nádraží v rámci projektu Kniha do vlaku. 
Během letních prázdnin proběhla rekonstrukce pobočky ve Lhotě u Choryně, knihovna dostala 
nové regály a především podlahovou krytinu. V pobočce v Juřince byl ve spolupráci s místními 
hasiči pořízen nový sedací nábytek. 
V Rožnově pod Radhoštěm proběhlo výběrové řízení na architektonickou studii na přístavbu 
knihovny, která by se měla realizovat v následujících letech. V knihovně byly doplněny regály 
pro regionální literaturu, sedací nábytek v chodbě a ve studovně. V pobočce na Horních 
Pasekách byly doplněny sedačky a stolky.  Knihovna v Rožnově v blízkosti dětských hřišť na  
sídlištích rozmístila 6 knihobudek. 
Knihovna Zubří se v září přestěhovala do nově zrekonstruovaných prostor v centru obce. 
Může se teď pochlubit velkorysým prostorem, moderním a atraktivním vybavením a 
rozšířením služeb pro svoje uživatele. Nové umístění knihovny a její atraktivní vzhled přinesly 
mnoho nových čtenářů. Výhodou je především blízkost ke škole. 
V knihovně v Horní Bečvě odešla do starobního důchodu paní knihovnice a nastoupila 
knihovnice nová. Ke konci roku se podařilo v knihovně vymalovat, položit nový koberec, 
přestavět dispozici regálů a vytvořit tak zákoutí pro posezení a vytvořit oddělení pro děti. 
Doplněn byl sedací nábytek a úpravou stávajících regálů – mírné snížení a nátěr, snížení 
výpůjčního pultu, celá knihovna doslova prokoukla. 
V knihovně v Novém Hrozenkově došlo k výměně knihovnice také z důvodu odchodu do 
starobního důchodu. 
V Kelči, ve spolupráci s architektkou, zpracovali návrh obnovy a změny prostorového 
uspořádání interiéru knihovny. 
V Horní Lidči interiér knihovny doznal v uplynulém roce velkých změn. Byly vyrobeny nové 
regály a především velký hrací  a relaxační prostor pro děti v podobě dřevěného pódia. 
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Knihovna ve Študlově je nově vymalovaná, položená nová podlaha a obměněny regály. 
Z důvodu nemoci paní knihovnice nastoupila nová paní knihovnice. Taktéž v knihovně ve 
Francově Lhotě ze zdravotních důvodů odešel pan knihovník a mají novou paní knihovnici. 
V knihovně v Jablůnce byla doplněna 2 křesla do "čítárny", nové sedací podušky a polštáře a 
nové rolety na okna, důležité k zatemnění při prezentacích v dopoledních hodinách. 
V Bystřičce se změnila knihovnice a knihovna pod rukama nové paní knihovnice doznala 
těchto změn: výměna oken, nový výpůjční pult, tiskárna, žaluzie na okna, doplnění regálů, 
nová židle k PC, zřízení nové místnosti pro pořádání akcí  a mimo tyto akce bude místnost 
používána jako čítárna – vybaveno  kobercem, stolkem, ručně vyráběnými taburety na sezení, 
regálem, záclonou, vyzdobeno výkresy dětských čtenářů. Průběžně se bude ještě doplňovat. 
Pržno - nové sedací vaky na pořádání besed pro děti, 2 rozkládací pracovní stoly na různá 
tvoření. 
Růžďka - vymalováno a doplněno tapetami. 
Hutisko-Solanec - byly pořízeny nové židle na besedy a nový PC jako on-line katalog pro 
čtenáře. 
Valašská Bystřice – ve spolupráci s architektem vznikl návrh na knihovnu v nových prostorách, 
v r. 2017 se začne s rekonstrukcí střechy budovy, kam by se měla knihovna přestěhovat a po 
té se bude pokračovat interiérem. Byl vytvořen komiksový koutek a vymalováno. 
Vidče – od července do listopadu proběhla velká rekonstrukce interiéru knihovny, proběhly 
stavební úpravy, byl vytvořen malý přednáškový sál a knihovna byla vybavena kompletně 
novým nábytkem. 
Vigantice – během roku se připravoval návrh stavebních úprav na rozšíření knihovny o další 
místnost a návrh vybavení  nového prostoru. V prosinci proběhlo vystěhování knihovny a 
přerušení provozu. Začátkem roku 2017 by celá rekonstrukce měla být realizována. 
Knihovna v Jarcové byla v září přestěhována do nově zrekonstruovaných prostor v přízemí 
budovy OÚ, je vybavena novými regály a nábytkem. 
Během roku 2016 došlo ke změně knihovníka v knihovnách v Krhové, ve Veselé, v Choryni, 
v Perné. V Zašové je od 1.3. zástup po odchodu paní knihovnice na MD. 
V knihovně v Choryni zkrátili výpůjční dobu z 8 na 6 hodin.  
V knihovně v Jesenicích mají nové vstupní dveře do knihovny. 
V knihovnách v Hošťálkové, Janové a Ratiboři byl pořízen nový výpůjční pult, přičemž 
v Hošťálkové jde o nábytek vyrobený na míru, v dalších dvou knihovnách byl pořízen starší 
pult a přizpůsoben vzhledu interiéru. 
Lhota u Vsetína – dovybavení knihovny nízkými regály a úložnými prostory. 
Ve Zděchově byl prostor knihovny upraven esteticky – odstranění starých dekorací a 
nevyhovujícího nábytku a proběhl celkový úklid knihovny. 
V Leskovci je knihovna zcela nově vybavena regály, sedacím nábytkem a stolkem, je 
vymalováno a přibyla malá místnost pro dětské čtenáře. 
V Liptále mají knihovnu nově opatřenou  informační tabulí na vstupních dveřích. 
V knihovně v Kateřinicích mají nový počítač, díky rekonstrukci budovy obecního úřadu, kde se 
nachází knihovna, bylo docíleno bezbariérového vstupu. 
Soutěže Vesnice roku se zúčastnilo šest obcí, ve kterých jsou knihovny. Hošťálková obhájila 
druhé místo a získala tak v soutěži Modrou stuhu. Navíc obec Kateřinice byla účastníkem 
evropské soutěže Evropská cena obnovy venkova, kam postoupila poté, co se loni stala 
Vesnicí roku. Knihovny byly důležitou součástí soutěže, hlásily se ke spolkům a sdružením 
v obcích a úspěšně prezentovaly práci knihovníků a svoji činnost. 
V knihovně v Loučce bylo spuštěno půjčování přes počítač. 
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Retrokatalogizace probíhá v knihovnách: Růžka, Pozděchov a Seninka. 

 
Poradenská a konzultační činnost 
V roce 2016 bylo uskutečněno celkem 752 akcí, tj. 242 metodických návštěv, z toho 89 
jednání s provozovateli knihoven. Dále bylo poskytnuto 510 konzultací.  Obslouženo bylo 77 
knihoven. 
Vykazované číselné údaje zahrnují metodické návštěvy v jednotlivých knihovnách, které byly 
zaměřeny na organizační záležitosti týkající se retrokonverze knihovních fondů, 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 dotačního 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 předchozí rok, 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. 2016 a pololetí 2016 včetně komentářů se 
poskytují Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Za 1. pololetí roku 2016 proběhl sběr 
údajů o činnosti 47 neprofesionálních knihoven pro kontrolu jejich činnosti.   

 
Vzdělávání, semináře 
Vzdělávání pro knihovníky okresu Vsetín, které zajišťovala Masarykova veřejná knihovna 
Vsetín: 

• V lednu se uskutečnil seminář pro neprofesionální knihovníky – Za knihovnickým pultem - 
knihovník ve službách, s ukázkou balení knih a s následnou exkurzí do dětských poboček 
MVK Vsetín – Luh a Rokytnice. Účast 13 knihovníků z 9 knihoven. 

• V březnu proběhlo setkání knihovníků a starostů okresu Vsetín. Součástí tohoto setkání 
byla přednáška RNDr. L. Pruckové z Knihovny města Olomouc – Knihovny nového tisíciletí. 
Další příspěvky tohoto semináře: ROI – šťastné číslo pro knihovnu – Ing. D. Divínová, MVK 
Vsetín, Rok v Jablůnecké knihovně – J. Brinčeková, knihovna Jablůnka, Knihovny okresu 
Vsetín v r. 2015 – Ing. V. Pelcová, MVK Vsetín. Počet účastníků byl 52. 

• V květnu se zúčastnilo 13 knihovníků vzdělávání na téma – CADR – Centrální adresář 
knihoven a exkurze v Městské knihovně v Karolince.   

• Ve druhém pololetí roku 2016 proběhl v MVK Vsetín první den semináře „Co venkovské 
knihovny umějí a mohou“, který pokračoval další dny v Horní Lidči (50 účastníků/38 
knihoven ) 

• Na poradách knihovníků pak proběhly vzdělávací bloky na téma: Knihovny pohledem 
komisařky hodnotitelské komise Knihovna roku 2016, „Jak nebýt Pat a Mat ve venkovské 
knihovně“ – PhDr. H. Gajdušková (20 účastníků ), Jak citovat – Mgr. J. Vaculíková a 
Knihovny v Holandsku –  PhDr. H. Gajdušková (14 účastníků ) 

• Knihovníkům okresu jsou neustále nabízeny i další vzdělávací aktivity (např. pořádané 
KKFB ve Zlíně) a zasílány pozvánky na další vzdělávací akce pořádané MVK Vsetín. Např. 
literární besedy se spisovateli – Z. Maléřová, V. Sosnarová, M. Šindelka, I. Pekárková  a 
další. Zde se mohou mimo jiné inspirovat a získat tip na zajímavé akce pro svoje čtenáře. 
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Porady 
Bylo uspořádáno 5 porad pro knihovníky. Obslouženo bylo 27 knihoven a zúčastnilo se jich 83 
osob. Náplní porad bylo seznámení knihovníků s výsledky statistiky knihovnických činností, 
hodnocení výkonu regionálních funkcí, plnění standardu VKIS v knihovnách okresu Vsetín, 
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. Jednu poradu uspořádala středisková knihovnice Rožnova pod Radhoštěm pro 
neprofesionální knihovníky svého střediska. 

 
Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů 
Pomoc byla poskytnuta 29 knihovnám. Bylo zrevidováno 23 390 knihovních jednotek v 8 
knihovnách. Revize probíhaly dle stanoveného plánu revizí na aktuální rok.  Ve 29 knihovnách 
byla provedena aktualizace knihovního fondu. Zaktualizováno bylo 55 879 knihovních 
jednotek. Vyřazeno bylo 6 955 knihovních jednotek v 15 knihovnách.Revize KF se uskutečnila v 
knihovnách – Jasenice, Perná (středisko Valašské Meziříčí), Leskovec, Liptál  (středisko Vsetín), 
Střítež nad Bečvou (středisko Rožnov pod Radhoštěm), Bystřička, Malá Bystřice, Mikulůvka 
(středisko Jablůnka) 
 
Nákup a zpracování knihovních fondů (KF) z prostředků obcí 
Z finančních prostředků obcí bylo v roce 2016 nakoupeno do 39 knihoven 1 870 knih. Nákup 
knih ve většině případů provádí knihovníci obsluhovaných knihoven ve spolupráci s 
pracovnicemi střediskových knihoven. 
Zpracováno bylo 4 677 knihovních jednotek pro 49 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. 2015 byl 26 432 KJ. 
Stav výměnného fondu v MVK ke dni 31. 12. 2016 byl 28 510 KJ 
Přírůstek v roce 2016, ke dni 31. 12. 2016 činil 2 134 KJ.  
Vyřazeno bylo 56 KJ. 
V roce 2016 obdržely knihovny celkem 3 výměnné soubory knih. Začátkem roku to byl soubor 
označený žlutým proužkem na hřbetu knih. Na jaře  proběhla cirkulace výměnných souborů 
s červeným označením. Na podzim došlo k výměně souborů, které mají modré označení. 
Tentokrát po osmiletém cirkulačním období došlo také k prostřídání cirkulačních okruhů, 
knihy z těchto okruhů byly postupně svezeny do MVK Vsetín, kde byla provedena jejich 
aktualizace. (Celkem zaktualizováno 8 132 KJ). 
14 knihoven ještě k těmto podzimním souborům obdrželo soubory mluveného slova na CD 
nosičích. Všechny soubory jsou knihovnám zapůjčeny na dobu 12 měsíců. Rozvezeno bylo 
celkem 217 výměnných souborů. Soubory knih obsahují od 100 do 140 KJ. V souborech s CD 
nosiči je kolem 30 titulů. Celkový počet svazků v těchto rozvezených souborech je 24 752. 
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Servis výpočetní techniky a knihovnický program 
Podporu automatizovaného systému zajišťuje MVK Vsetín pro 69 knihoven v okrese.  Bylo 
provedeno 56 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.  

 
Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí 
Pro 77 obsloužených knihoven bylo najeto 5 682 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 69 knihoven z celkového počtu 78 knihoven (včetně MVK Vsetín). Editační 
www OPAC má 33 knihoven, z toho 1 pobočka obecní knihovny a 3 pobočky profi knihovny. 
Kpwin SQL – 27 knihoven, Kpwin Verbis 5 knihoven a 4 pobočky profi knihoven. 
Všechny knihovny mají svoji vlastní webovou stránku. 
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Technika 

V lednu 2016 se uskutečnil přechod automatizovaného knihovnického systému  Verbis z verze 
1.0 na verzi 1.1, následně pak na verzi 1.2. 
 

• Nákupy v rámci projektů VISK:  
o VISK3 – Podpora lekcí informačního vzdělávání v Masarykově veřejné knihovně 

Vsetín – Vizualizace a prezentace:  
• 2 nové PC  
• 1 iPad tablet 
• Barevná A3 tiskárna 

o VISK3 – Kompatibilita katalogů knihoven Vsetínska a ochrana databází. 

• Díky tomuto projektu programu VISK3 jsme zakoupili modul zajišťující 
informaci o dostupnosti dokumentů z knihoven Vsetínska v rámci 
webového katalogu MVK Vsetín. Bylo zakoupeno také NAS úložiště pro 
zajištění zálohy databáze a které také poskytlo prostor pro zálohy databází 
knihoven Vsetínska. 

o VISK9 – Harmonizace národních autorit s lokálními autoritami MVK Vsetín a 
kontrola duplicit 

• Notebook 

• Dětské oddělení v Luhu přepojeno z ADSL na optický kabel. Nyní jsou všechna oddělení 
MVK připojena přes jednoho providera – Internext Vsetín 

• Instalace nové stanice pro přístup na internet v Informačním centru, nyní je zde k dispozici 
7 stanic pro veřejnost. 

• V Centrální půjčovně nainstalovány dvě informační televizní obrazovky. 
 

Public relations 
 

Média  / tiskoviny / internet / sociální sítě 
• Spolupráce s RTV (Regionální televize), Český rozhlas, rádio Čas, rádio Blaník 

• Česká televize – reportáž z Noci literatury (hlavní zpravodajství + zprávy z kultury) 

• Valašský deník – Panorama, další rubriky, příloha deníku – 95. výročí 

• Tiskové zprávy do regionálního tisku o akcích knihovny (Vsetínské noviny, Valašský deník, 
Jalovec, Mladá fronta Dnes – příloha Východní Morava)  

• Zpravodaj / magazín Masarykovy veřejné knihovny Vsetín – každý měsíc 

• Letáky, plakáty akcí  

• Nástěnky před MÚ Vsetín a v prostorách knihovny 

• 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, Instagramu 

• Drobný příležitostný tisk, letáky ke službám a nabídce knihovny 

• Měsíční přehledy akcí 

• Příspěvky do odborného tisku (Čtenář, Ikaros, Duha) 
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Kampaně, festivaly, happeningy 
• České knihovny hledají talent aneb knihovnický happening aneb „Zažij knihovnu 

jinak“ 30.9., Dolní náměstí před knihovnou – spojeno s připomenutím 10 let knihovny na 
Dolním náměstí 

o talentová show, ve které se představili knihovníci a knihovnice ze všech koutů naší 
republiky – vystoupení knihovnických týmů hodnocená porotou, koncert Bolka 
Vjaclovského, koncert kapely Dareband a videomapping (Bylo, nebylo – příběhy 
knižních hrdinů ožily na budově knihovny)  

• Prezentace knihovny v rámci konferencí, seminářů, celoměstských akcí aj.: Den Země, 
Valašské záření, Vsetínská noc, Den bez bariér, Péče o květinový truhlík ve městě 

• Propagace celonárodních knihovnických akcí -Magnesia Litera, Řekni mi co čteš, Knížka 
pro prvňáčka, Březen měsíc čtenářů, Týden knihoven... 

• A další 
 

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.  
V roce 2016 navštívilo webovou stránku www.mvk.cz 27 013 uživatelů v počtu 59 528 návštěv. 
Stránka byla zobrazena 150 433x. 
 
V listopad 2016 – zahájení spolupráce s novým webmasterem, protože stávající webmaster 
změnil předmět podnikání.  
 

Prezentace 
• TOP 10 v MVK -  Knihovnická dílna – Jana Vaculíková, Lucie Strbačková, Kateřina Janošková 

–  MKP Praha 

• Jak nebýt Pat a Mat ve venkovské knihovně  - Knihovnická dílna – Helena Gajdušková – 
MKP Praha, říjen 

• Prezentace MVK na semináři „Co venkovské knihovny umějí a mohou“ – Kateřina 
Janošková, MVK Vsetín 

• Jak nebýt Pat a Mat ve venkovské knihovně - Valná hromada SKIP – Helena Gajdušková, 
Hradec Králové  

• Jak nebýt Pat a Mat ve venkovských knihovnách  - porada knihovníků a starostů Uherské 
Hradiště, Helena Gajdušková 

• Trénování paměti pro knihovníky – H. Gajdušková 

• Předávání zkušeností knihovnám při individuálních konzultacích 
 

Exkurze a konzultace 
Návštěva zástupkyň knihovny v Povážské Bystrici – nabídka partnerství v projektu 
Exkurze v knihovně v Bratislavě (SKIP) 
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Semináře / akce pro knihovny 
Co venkovské knihovny umějí a mohou (Vsetín + Horní Lideč) 
Happening – Knihovny hledají talent – viz výše 
Krajský seminář - Klubko dětských knihoven 
 

Ediční činnost  
Neperiodické publikace:  

• Výroční zpráva 2015 

• Příloha Valašského deníku 

• Sborník 95/10  

• Sborník Jak je to s králem 
Periodický tisk:  

• Zpravodaj – Magazín knihovny (1x měsíčně 350 ks) 

• El. dokumenty včetně internetu: 3 

• Nabídka školám 2016/17 
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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.). 
V roce 2016 knihovna spolupracuje: 
s veřejnou správou – MěÚ Vsetín, KÚ Zlín (Odbor školství, mládeže a sportu, Odbor kultury), 
obecní úřady okresu Vsetín, MK ČR a další 
s institucemi – školy (MŠ, ZŠ, SŠ), Dům kultury Vsetín, Muzeum regionu Valašsko, Vsetínská 
nemocnice, metodici prevence PPP – okres Vsetín, Vsetínská sportovní a.s. a další 
s komerční sférou – Cestovní kancelář VSACAN TOUR, klub Tři opice, Vertikon Zlín, Cukrárna 
Zlaté zrnko, Restaurace Pančava Vsetín, TM stav Vsetín 
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, 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: Regionální televize, Valašský deník, Vsetínské noviny, Český rozhlas a další 
 
Poskytování prostor ke vzdělávání – Úřad práce, Auxilium, Sbor Církve bratrské ve Vsetíně a 
další 
 
V roce 2016 jsme velmi ocenili spolupráci se vsetínskými divadelníky:  
Noc literatury – divadelníci: Pavel Rejman, Renata Trličíková, Dagmar Pavloušková, Miroslav 
Urubek 
Čtení na střeše: Renata Trličíková, Dagmar Pavloušková 
Děkujeme! 
Akce v partnerství: 
Tříkrálový karneval (Integra, SSV), Den zdraví (Vsetínská nemocnice a.s.), Literární jaro 
(Nadace MG), Živá knihovna, Den seniorů (Charita) aj. 

Mezinárodní spolupráce 

Projektové partnerství s Turčianskou knižnicou v Martině, s Hornonitrianskou knižnicou 
v Prievidzi, s Ľubovnianskou knižnicou ve Staré Lubovni. A nově s Mestkou knižnicou 
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v Povážské Bystrici, podán společný projekt Spoluprácou knižníc prihraničného regiónu k 

zachovaniu a ochrane kultúrneho dedičstva  (doposud není známo, zda byl projekt přijat).  

 
Organizační a řídící činnost  
Poradenská a konzultační činnost 
Celý okres: 1158 akcí z toho:  
poradenská a konzultační činnost MVK: 745 akcí (tj. 2x měsíčně porady vedení, 1x měsíčně 
porady služeb, 4x ročně porady knihoven okresu Vsetín, nepravidelné provozní, projektové a 
organizační porady dílčího charakteru + osobní a telefonické konzultace.). 
 
Individuální poradenská, konzultační a metodická činnost. Zaměření převážného počtu 
návštěv: jednání s městskými a obecními úřady, konzultace ohledně rozpočtu a rozpočtových 
opatření, koordinace akcí (DK, Muzeum), 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. 
 

Členství v odborných orgánech a komisích 
Daniela Divínová – členka dozorčí komise celostátního výboru SKIP 
Helena Gajdušková – členka výkonného výboru SKIP 
Kateřina Janošková – členka regionálního výboru SKIP Velká Morava 
Ludmila Holbíková – členka hodnotíci komise Ministerstva kultury ČR Knihovna 21. stolení 
Helena Gajdušková – předsedkyně celostátní  komise Ministerstva kultury – soutěž Knihovna 
roku (kategorie základní knihovna) 
Lucie Strbačková – členka sekce „handicapovaní“ SKIP 
Účast ve strategickém rámci MAP (účast v pracovních skupinách) – K. Janošková, H. 
Gajdušková 
Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování (účast v pracovních skupinách) – K. 
Janošková, H. Gajdušková 
Helena Gajdušková – architektonická komise – výběr studie přístavby Městské knihovny 
Rožnov p.R. 
Helena Gajdušková – členka kulturní komise města Vsetína 
 

Kontroly 
• Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

• kontrola provedená dne 09.03.2016 

• kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 
povinností plátce pojistného 

• kontrolní orgán neshledal žádné nedostatky či pochybení a neudělil žádná  

• nápravná opatření 

• Finanční úřad pro Zlínský kraj - oddělení kontroly zvláštních činnosti IV 

• kontrola provedená ve dnech 17.03.2016 - 01.04.2016 

• daňová kontrola zaměřená na kontrolu dotačních titulů z MK ČR: 

• Rozhodnutí č.j. 57436/2013 OULK-OLK 

• Rozhodnutí č.j. 374/MK-S 3284/2015 OULK 
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• Rozhodnutí č.j. 214/MK-S 3455/2014 OULK 

• Rozhodnutí č.j. 2-011/MK-S 3556/2014 OULK 

• kontrolní orgán neshledal žádné nedostatky či pochybení a neudělil žádná  

• nápravná opatření 

• Jitka Novosadová – BOZP a PO 

• kontrola provedená dne 10.05.2016 

• 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, prostředky pro poskytování první 
pomoci a školení první pomoci..) 

• kontrolní orgán závěrem stanovil, že nebyly shledány závady na pracovištích a že 
pracovně lékařské služby jsou prováděny dle platných právních předpisů   

• Okresní správa sociálního zabezpečení Vsetín 

• kontrola provedená dne 11.10.2016 

• kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při 
odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a dodržování ostatních povinností plátce pojistného 

• kontrolní orgán neshledal žádné nedostatky či pochybení a neudělil žádná  

• nápravná opatření 

• Krajská hygienická stanice Zlínského kraje  

• kontrola provedená dne 27.10.2016 

• kontrola plnění povinností stanovených v § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických  expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 
azbestem a biologickými  

• činiteli.. 

• kontrolní orgán neshledal žádné nedostatky či pochybení a neudělil žádná  

• nápravná opatření 

• Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 

• kontrola provedená dne 14.11.2016 

• kontrola zaměřená na výkon a vykazování regionálních funkcí v Masarykově veřejné 
knihovně Vsetín v r. 2016 

• 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 

 
Personální agenda  
Počet pracovníků k 31.12.2016: 25 pracovníků + 4 pracovnice na MD a RD 
 

Zaměstnanci 
Zaměstnankyně na mateřské a rodičovské dovolené 2016 
Kašparová Petra, MgA    pokračování 
Křenková Martina, Bc.    pokračování 
Baďurová Veronika, DiS.   pokračování 
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Tvarůžková Jana   pokračování 
 
Nástup do pracovního poměru: 
Šebelová Lenka         01.06.2016 
 
Ukončení pracovního poměru  
Zbránková Veronika     29.02.2016   
 
Zaměstnanci ke dni 31.12.2016
Divínová Daniela, Ing. 
Gajdušková Helena, PhDr. 
Galda Vítězslav 
Goláňová Magda, MgA. 
Haplová Zdenka, Bc. 
Holbíková Ludmila, Bc. 
Hošek Otakar 
Janošková Kateřina, Mgr. 
Kindlová Romana, Bc.  
Klodová Věra 
Kovář Antonín 
Kovář Michal, Mgr. 
Kubík Martin 
Malá Hana 
Panovcová Pavlína 
Pelcová Věra, Ing. 
Pišťák Bedřich, Bc. 
Riedlová Dana, PhDr. 
Románková Petra, Bc. 
Sochora Jaroslav 
Strbačková Lucie, DiS.   
Švecová Karolína, Bc. 
Vaculíková Jana Mgr. 
Turpišová Radka 
Zajíčková Irma 
 

Praktikanti a dobrovolníci  

Praktikanti 

Kamila Vichtorová  
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí 
Místo praxe: služby, katalog + ekonomické oddělení, TIC 
16. 5. – 27. 5. 2015, 60 hodin 
  
Zajíčková Kristýna 
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí 
Místo praxe: služby, katalog + ekonomické oddělení, TIC 
18. 5. – 29. 5. 2015, 60 hodin  



 49 

 
Janošek Miroslav 
Střední škola Kostka s.r.o., Vsetín 
Místo praxe: služby, katalog, TIC  
23. 5. – 27. 5. 2015, 30 hodin  
 
Pokorník Jan 
Slezská univerzita v Opavě, FPF, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu 
Místo praxe: Turistické informační centrum 
11. – 27.7.2016, 120 hodin 
 
Mikušová Lucie 
Masarykova univerzita, PF, katedra sociální pedagogiky 
Místo praxe: služby, katalog 
11. – 14.10.2016, 30 hodin 
 
Šabelnyková Michaela 
Rekvalifikační kurz s ÚP – Organizačně technický pracovník 
Místo praxe: služby, katalog, TIC 
29.11. – 20.12.2016, 100 hodin 
 
Špalková Kristina 
Rekvalifikační kurz s ÚP – Organizačně technický pracovník 
Místo praxe: služby, katalog, TIC 
29.11. – 20.12.2016, 100 hodin 
 

Dobrovolníci  
ve spolupráci s o. s. Adorea 
Vykonávání dobrovolné práce : 
Marie Hořáková – oddělení katalogizace - 15. 10. 2006 - dosud 
Jiří Zbranek – čtení v MŠ - 03. 4. 2012 – dosud 
Viera Kovářová - prosinec 2014 – dosud 
Marie Valchářová - 14.1. 2016 – 31.12.2016
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Vzdělávání pracovníků  

Vybrané vzdělávací akce v MVK 

• školení požární ochrany – vzdělávání proběhlo v MVK Vsetín 

• školení řidičů – vzdělávání proběhlo v MVK Vsetín 

• kurz angličtiny  

• školení bezpečnosti práce 

• 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 

• 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 se pravidelně účastní Knižního veletrhu v Praze, absolvovali vzdělávací semináře 
– Současná americká literatura, Současná slovenská literatura, NASIV, konference 
Knihovny současnosti, Multikulturní kompetence 

• Pracovníci Informačního centra se účastní veletrhů cestovního ruchu. 

• Pracovníci ekonomického oddělení se pravidelně účastní školení s ekonomickým 
zaměřením. 

• Účast v rekvalifikačních kurzech: Magda Goláňová, Kateřina Janošková, absolvovala 
Daniela Divínová. 
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Hospodaření a provoz 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín konsolidovala v roce 2016 dva základní interní rozpočty: 
1. rozpočet MVK (provozní příspěvek zřizovatele města Vsetín) 
2. rozpočet regionálních funkcí knihoven (dotace Zlínského kraje) 
 
Dotace, příspěvky a dary – obdržené v r. 2016 
 

Dotace, příspěvky a dary 2016                                                                       Kč 

Město Vsetín  
Neinvestiční příspěvek na provoz 

„Happening pro knihovnu“ (Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu města 
Vsetína, č. 03/2016/OS/SML č. 98) 
 

12 638 084,00 
10 000,00 

Zlínský kraj  

Neinvestiční příspěvek na regionální funkce knihoven 
Smlouva D/0003/2016/KUL o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ze dne 
19.01.2016 

2 231 000,00 

Ministerstvo kultury  

Knihovna 21. století, UZ 34070 

„O poklad strýca Juráša - Jak je to s králem - krajské 
kolo“ (Rozhodnutí č.j. 3-131/MK-S 2443/2016 OULK) 
 

13 000,00 

Knihovna 21. století, UZ 34070 
„Knihovna bez bariér XIV“ 
(Rozhodnutí č.j. 2-023/MK-S 2366/2016 OULK) 

12 000,00 

Knihovna 21. století, UZ 34070 
„Knihovna žije!“ 
(Rozhodnutí č.j. 3-130/MK-S 2441/2016 OULK) 
 

60 000,00 

Kulturní aktivity ZPO a seniorů, UZ 34070 
„Akademie seniorů a zrakově handicapovaných II“ 
(Rozhodnutí č.j. 50-12778/2015-ZPO/ORNK) 
 

24 000,00 

Kulturní aktivity ZPO a seniorů, UZ 34070 
„Dny seniorů II“ 
(Rozhodnutí č.j. 51-12779/2015-ZPO/ORNK) 
 

16 000,00 

VISK 9, UZ 34053 
„Harmonizace národních autorit s lokálními 
autoritami MVK Vsetín a kontrola duplicit národních 
a lokálních autorit“ 
(Rozhodnutí č.j. 17432/2016 OULK-OLK) 
 

56 000,00 

VISK 3, UZ 34053 83 000,00 
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 „Kompatibilita katalogů knihoven Vsetínska a ochrana 
databází“ 
(Rozhodnutí č.j. 341/MK-S 4224/2016 OULK) 
Dotace plně vyčerpána. 

VISK 3, UZ 34053 

„Podpora lekcí informačního vzdělávání v Masarykově 
veřejné knihovně Vsetín – vizualizace a prezentace“ 
 (Rozhodnutí č.j. 343/MK-S 4226/2016 OULK) 
 

71 000,00 

VISK 3, UZ 34053 

Blind Friendly na www.mvk.cz 
(Rozhodnutí č.j. 342/MK-S 4225/2016 OULK) 

32 000,00 

Cizojazyčná literatura – Česká knihovna 46 980,00 

Úřad práce České republiky  

příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního 
místa, spolufinancovaného ze SR a ESF 

72 000,00 

Dar   

Glass Serice, a.s. 
Finanční dar na realizaci videomappingu 

10 000,00 

INTERNEXT 2000, s.r.o. 
Finanční dar na realizaci videomappingu 

15 000,00 

Austin Detonator s.r.o. 
Finanční dar na realizaci videomappingu 

18 000,00 

LPT System s.r.o. 
Finanční dar na realizaci videomappingu 

5 000,00 

(věcný) – Altissimo s. r. o., Zlín: 
věcný dar na soutěž „Lovci perel“  

(věcný) – TM STAV: 
věcný dar na soutěž „Lovci perel“  

(věcný) – Cukrárna Zlaté zrnko: 
věcný dar na soutěž „Lovci perel“  

(věcný) – Restaurace Pančava Vsetín: 
věcný dar na soutěž „Lovci perel“  
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Provoz – MVK Vsetín 
- 01/16 – oprava světelného nápisu "INFORMAČNÍ CENTRUM" (Kč 14 136,00) 
- 02/16 – oprava posuvných dveří ve společenském sále (Kč 38 115,00) 
- 03/16 – oprava digitální ústředny (Kč 7 151,00) 
- 03/16 – oprava služebního vozidla (Kč 7 235,00) 
- 03/16 – revize bezpečnostního systému - alarm (Kč 8 479,00) 
- 03/16 – oprava tiskárny a PC (Kč 2 596,00) 
- 04/16 – jarní servis VZT a klimatizace  (Kč 21 750,00) 
- 05/16 – elektrorevize drobných spotřebičů (Kč 15 490,00) 
- 05/16 – STK služebního vozidla (Kč 1 200,00) 
- 06/16 – revize a oprava hasicích přístrojů (Kč 4 550,00) 
- 06/16 – oprava klimatizace v serverovně (Kč 4 750,00) 
- 06/16 – oprava knihobudky (Kč 1 984,00) 
- 07/16 – oprava žaluzií ve společenském sále (Kč 50 606,41) 
- 08/16 – oprava služebního vozidla (Kč 12 037,00) 
- 08/16 – oprava PC (Kč 4 199,45) 
- 09/16 – elektropráce - obrazovky v TIC a centrální půjčovně (Kč 5 619,00) 
- 10/16 – oprava PC (Kč 2 144,48) 
- 10/16 – oprava služebního vozidla (Kč 4 277,00) 
- 11/16 – čištění polstrovaného nábytku (Kč 17 410,00) 
- 12/16 – oprava služebního vozidla (Kč 23 592,00) 
- 12/16 – čištění koberců (Kč 6 860,00) 
- 10/16 – oprava ochranné lišty (Kč 2 299,00) 
 
 
 
 

Nákupy MVK Vsetín 2016                                                                                      Kč 
 
 

dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 000,00) 0 

dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 000,00) 0 

drobný hmotný majetek (500,00 – 40 000,00 Kč) 288 057,00 

VISK 9 – notebook – 1 ks     

VISK 3 – tablet – 3 ks, DiskStation – 1 ks, A3 tiskárna – 1 ks   

Výdejníky vody, sedací vaky, tiskárna, plošinové vozíky, 
stojan na kola, přenosný telefon, mobilní telefony, 
kávovar, vysokotlaký čistič, obrazovky   

drobný nehmotný majetek (500,00 – 60 000,00 Kč) 
95 282,00   

 

VISK 3 – MODUL Portaro Verbis a KPWin SQL, CORELDraw, 
modul GORDIC pro odesílání do Rejstříku smluv  
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Hospodářský výsledek roku 2016 
 

Náklady celkem       16 695 877,45 

1. Osobní náklady   9 996 210,00 

  Mzdové náklady 7 262 480,00   

  Zákonné soc. a zdrav. pojištění 2 384 814,00   

  Zákonné soc. náklady  348 916,00   

2. Materiál, energie, prod. zboží   3 650 095,47 

  Materiál    2 325 768,08   

  Prodané zboží 202 992,30   

  Energie   1 121 335,09   

3. Služby     2 401 036,98 

  Opravy a udržování  345 415,89   

  Cestovné   142 600,00   

  Náklady na reprezentaci 67 851,10   

  Služby ostatní / vč. VČ / 1 845 169,99   

4. Jiné ostatní náklady   459 451,00 

  Drobný hmotný a nehmotný majetek 383 339,00   

  Ostatní náklady z činnosti 76 112,00   

  Finanční náklady 0   

5. Odpisy DHM a DNM      189 084,00 

Příjmy celkem     16 763 769,44 

1. Provozní dotace   15 318 084,00 

  Dotace MěÚ   12 638 084,00   

  Dotace na RF  2 231 000,00   

 Příspěvek ÚP  72 000,00  

  Granty, projekty   377 000,00   

      z toho : MK ČR 367 000,00   

    Město Vsetín 10 000,00   

2. Vlastní činnost   1 445 685,44 

  Tržby z vlastní činnosti   1 142 313,34   

      z toho : Zápisné 391 430,00   

    Upomínky, ztráty, MVS 150 541,00   

    Kopírování 40 883,00   

    Prodej TIC 246 512,00   

    Kurzy pro veřejnost 82 920,00   

    Ostatní 230 027,34   

  Zúčtování fondů + ost. výnosy 190 032,50   

  Vedlejší činnost   113 190,00   

  Úroky  149,60   

Hospodářský výsledek   67 891,99 

 
 
     

Stav majetku v pořizovacích cenách k 31.12.2016 dle jednol. majetk. účtů:     

  dlouhodobý hmotný majetek  4 975 732,00 

  drobný douhodobý hmotný majetek  7 271 659,61 

  dlouhodobý nehmotný majetek  983 542,00 

  drobný douhodobý nehmotný majetek  869 841,50 

  umělecké předměty  132 950,00 

Celkem     14 233 725,11 
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Závěr 
 
Knihovna a její lidé… To bylo motto, v jehož duchu se nesly všechny důležité události roku 
2016. Knihovna a její lidé: To znamená na prvním místě čtenáři, bez nichž by knihovna neměla 
smysl. Na druhém místě zřizovatel, bez jehož podpory by knihovna nemohla fungovat, a na 
třetím místě pak knihovníci a knihovnice, kteří poctivě pracují a mají „svou“ knihovnu, svou 
práci rádi. 
 
Obstát v konkurenci ostatních subjektů – nabídky široké a zajímavé, včetně nabídky médií není 
jednoduché. Přesto  čísla ze statistik ukazují, že zájem o knihovnu a turistické informační 
centrum neklesá.  
Lidé do knihovny chodí, většina z nich proto, že (kupodivu!)  čte, ale díky rozšiřujícímu se 
spektru služeb v duchu komunitní knihovny si zde každý (i nečtenář) najde něco, co ho zajímá: 
Ať už jsou to vzdělávací akce, besedy, přednášky, kurzy, semináře, tvořivé dílny, hry, nebo jen 
prostor v centru města, kde může spočinout či něco tvořit, realizovat se. 
 
Víme, že čtenářská gramotnost se v České republice snižuje, a vidíme, že zejména děti čtou 
méně. Knihovna se přesto snaží dětem zprostředkovat čtení jako zážitek, ne jen jako 
dovednost nutnou k úspěšnému životu. Zaujmout a získat si klienty je tak mnohem náročnější 
než dříve, je proto nutno vymýšlet různé aktivity, které jsou lidem příjemné a na něž reagují. 
Lidé oceňují osobní přístup, jsou potěšeni, že člověk jako komunikující lidská bytost je zde 
centrem pozornosti… I to je důvod, proč k nám chodí – a proč k nám chodí rádi.  
 
 V tomto smyslu je třeba říci, že každá zrealizovaná výpůjčka dá mnohem více práce než dříve. 
 
Vnímáme také  „bílá“ místa, příležitosti, kde by knihovna mohla nabídnout ještě více: Víkendy, 
večery, noci. Noci her, podvečerní čtení na střeše, Noc literatury, Noc s Andersenem, Den pro 
dětskou knihu  – to jsou lákadla, kterých se každoročně účastní stále více lidí, jednotlivců i 
rodin, dětí i seniorů. 
Tyto akce však můžeme připravovat jen nárazově díky tomu, že to knihovníky baví a že jsou 
ochotni věnovat  také kus svého osobního volna. Na jejich pravidelné zavedení však  kapacita 
nestačí.  
 
K prostoru, který město před 10 lety poskytlo, a ke knihovnímu fondu, který je pravidelně 
doplňován, chceme neustále my knihovníci a pracovníci informačního centra doplňovat 
„přidanou hodnotu“ – tedy nejen informace, knihy a znalosti, ale také zážitek a radost  ze 
vzdělání, radost ze života. Chceme napomáhat budovaní dobrých vztahů a spoluutvářet 
dobrou atmosféru v místě, kde žijeme, tedy u nás ve Vsetíně, na Valašsku. 
 
 
Výroční zprávu zpracovali: Daniela Divínová, Dana Riedlová, Michal Kovář, Věra Pelcová, 
Magda Goláňová, Kateřina Janošková a Helena Gajdušková. 
 


