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Předkládá Mgr. Ivana Vaňková
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ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ZA OBDOBÍ OD 1. 6. DO 31. 12. 2016
A/ POSKYTOVANÉ SLUŽBY
1) UŽIVATELÉ
 689 čtenářů se nově přihlásilo nebo přeregistrovalo na další rok,
za celý rok získalo průkaz 1.475 čtenářů.
Tato čísla nezahrnují údaje z poboček ve Lhotkách, Mostištích a Olší nad Oslavou.


Za sledované období bylo v knihovně obslouženo 13.234 návštěvníků, celoročně 28.586.
Tato čísla nezahrnují údaje z poboček ve Lhotkách, Mostištích a Olší nad Oslavou.

V to počítejme 11.359 návštěvníků se zájmem o knihy a periodika,
zohledněme ještě 683 brouzdalů veřejným internetem, neopomeňme 574 ctitelů výtvarného umění,
155 účastníků tematických besed, dále 28 studentů na knihovních lekcí,
rovněž 7x 24 účastníků kurzu pro seniory, dalších více než 40 účastníků soutěží,
též 45 obdarovaných v mikulášské nadílce, 58 zájemců o Knížku od Ježíška …
 Jsou vykazovány vedle výše uvedených fyzických též virtuální návštěvy.
On-line služby z prostoru mimo knihovnu užilo 270 žadatelů o informaci,
17.043 vstupujících do elektronického katalogu a
3.629 vstupujících do elektronického výpůjčního protokolu.
Za toto období bylo mimo knihovnu obslouženo 20.942 návštěvníků, za rok 32.724.
 56 čtenářů a 746 návštěvníků poboček (místních knihoven, zkratkou MK)
upravilo celoroční počty na 1.531 čtenářů a 62.056 návštěvníků.



Roční výkaz o knihovně chybně nezapočítal 398 návštěvníků on-line služeb.

Navíc evidujeme 8.073 návštěv webu, za rok 15.558.
což navyšuje počet uživatelů veškerých našich služeb na 42.249.
Odesláno čtenářům 710 upomínek.
Není zde uvedena nejčastější 1. upomínka, neboť se nezasílá.

uživatelé bez MK
registrovaní uživatelé
návštěvníci celkem
fyzické návštěvy
virtuální návštěvy

1. pol.
2014
868
39.328
17.116
22.212

2. pol.
2014
701
30.050
14.197
15.853

1. pol.
2015
814
35.864
17.363
18.501

2. pol.
2015
708
34.226
15.463
18.763

1. pol.
2016
786
34.619
15.352
19.267

2) VÝPŮJČKY
 Vypůjčeno bylo celkem 42.848 titulů knih a periodik.
Ročně činily výpůjčky 82.583 knihovních dokumentů, s pobočkami 86.746.
V půjčovně pro dospělé 30.614 krásná a 2.891 naučná literatura.
V půjčovně pro děti činila 5.117 krásná a 422 naučná literatura.
Celkový podíl výpůjček dětem byl tedy 5.539 titulů.
Ze všech výpůjček tvořila periodika 3.271 titulů.
Výpůjčky CD s mluveným slovem 533 titulů, ročně 1.139.
(Zahanbit se nenechaly ani společenské hry se 278 ks, za rok 542.)
Tato čísla nezahrnují údaje z poboček ve Lhotkách, Mostištích a Olší nad Oslavou.







Pobočky přispěly k celoročnímu zúčtování dalšími 4.163 výpůjčkami.
Také se vyčleňuje počet prolongací. Bylo tedy prodlouženo 9.875 výpůjček.
Celoročně prolongováno 20.588 výpůjček a s pobočkami celkem 20.781.
Zvlášť jsou vykazovány prezenční výpůjčky. Pročteno v knihovně 3.231 titulů.
Prezenčně bylo za rok zapůjčeno 6.735 titulů a včetně poboček 7.436.
Knižní donáškovou službou bylo poskytnuto 69 výpůjček, za rok 144 výpůjček.
Služba biblioboxu spočívá v možnosti vrátit výpůjčky 7 dní v týdnu,
vrátilo se tak celkem 1.282 výpůjček, celoročně 2.967.
Vyřízeno 2.808 rezervací právě vypůjčených titulů knih i periodik, ročně 6.215.

2. pol.
2016
689
42.249
13.234
29.015

výpůjčky bez MK
výpůjčky celkem
výpůjčky dospělí
výpůjčky děti
výpůjčky tisk
výpůjčky CD


1. pol.
2014
42.495
31.571
6.675
4.027
222

2. pol.
2014
46.379
36.388
6.068
3.560
363

1. pol.
2015
46.268
32.615
8.974
4.239
440

2. pol.
2015
46.642
33.745
4.231
4.138
528

1. pol.
2016
39.735
29.116
5.922
4.091
606

2. pol.
2016
42.848
33.505
5.539
3.271
533

Trojlístek nejžádanějších knih pro dospělé vede Moyes Jojo Než jsem tě poznala (půjčeno 23x),
druhé místo obsadila Dívka ve vlaku od Pauly Hawkins a Jeden plus jedna Jojo Moyes (každá 21x),
třetici uzavírá Molierův Lakomec (20x).
Nejpůjčovanější dětskou beletrií jsou opět Staré řecké báje a pověsti Eduarda Petišky (11x),
druhé místo obsadil Doktor Proktor a konec světa Jo Nesbo (8x), o třetí místo se dělí
dva díly Deníku malého poseroutky Jeff Kinney a Bassova Klapzubova jedenáctka (7x).
Nej novinami MF Dnes (125x), Žďárský deník (124x) a ONA Dnes (107x).
Nejpopulárnějšími časopisy pro dospělé Květy (178x), Vlasta (172x) a Tina (161x).
Mezi dětskými periodiky vítězí Čtyřlístek (57x), Witch (21x) a Top dívky (18x).
Zvukové knihy pro dospělé postavily na 1. místo Motýlka a Karla IV. Tajný deník (každá 4x).
Dětská CD nabídla 1. příčku Pohádkám o princeznám, Boříkovým lapáliím a Babičce drsňačce (4x).
Prim mezi půjčovanými společenskými hrami hrály Pravda nebo lež, UFO farmář a Baba Jaga (5x).

3) ELEKTRONICKÉ SLUŽBY
 Tři veřejné internetové stanice zaznamenaly 683 návštěv.
Za 12 měsíců 1.437 připojení a s pobočkami celkem 1.483.
 Webové stránky www.knihovnavm.cz umožnily 8.073 návštěv, za rok 15.558.
 Elektronické katalogy knihovních systémů Clavius a Carmen zaznamenaly
z prostoru knihovny 1.957 vstupů a mimo knihovnu 17.043 vstupů.
Ročně z knihovny 4.197 a mimo ni 25.032 vstupů do on-line katalogu.
 Elektronický výpůjční protokol knihovního systému Clavius zapsal
z prostoru knihovny 34 vstupů a mimo knihovnu 3.629 vstupů.
Za rok z knihovny 63 a mimo ni 7.291 vstupů do výpůjčního protokolu.
 On-line informační služba představuje zodpovězených 401 dotazů za rok.
 Elektronické služby byly celkem využity v 31.419 případech, ročně 53.709.
elektronické služby
služby celkem
veřejný internet
web knihovny
on-line katalog
výpůjční protokol

1. pol.
2014
26.342
1.072
7.518
13.835
3.905

2. pol.
2014
26.427
620
7.497
14.748
3.562

1. pol.
2015
22.010
889
8.395
8.550
4.171

2. pol.
2015
22.052
933
7.511
9.953
3.653

1. pol.
2016
22.290
754
7.485
10.229
3.691

2. pol.
2016
31.419
683
8.073
19.000
3.663

4) MEZIKNIHOVNÍ SLUŽBY
 Jako dožádaná instituce jsme obdrželi 8 požadavků, za celý rok 23 požadavků.
 V roli žádající knihovny jsme zaslali 50 požadavků, celoročně 100 požadavků.
 Zapůjčili jsme 8 a vypůjčili si 57 titulů, za rok 23 zapůjčených a 99 vypůjčených titulů.

5) VYDAVATELSKÁ ČINNOST
 Zpracováno dalších 5 bibliografií:
Drsná škola, Klasické anglické detektivky, Slavní detektivové, Sci-fi detektivky, Dostihové detektivky.
 Pokračováno ve vydávání občasníku LIST pro návštěvníky knihovny
dalšími třemi čísly o nákladu 60 ks papírově a 60 ks elektronicky.
 Vydána publikace Jak šla pohádková knížka do světa s ilustracemi vzešlými z výtvarné soutěže.
6) KULTURNÍ AKCE
 Výstava Zahrada aneb Hurá za kocourem ZUŠ VM pod vedením Aleny Stehlíkové zaujala 114 lidí.
 Výstava Výstava prací žáků ZŠ Oslavická VM potěšila na sklonku roku 160 obdivovatelů.
 Výstavu Revize slovem i obrazem Ivany Vaňkové si prohlédlo během léta na 300 lidí.
 Výstava Sv. Martin MŠ Čechova VM oslovila na 100 zájemců.
 První dvě prezentace vyzdobily výstavní sál, druhé dvě zpestřily hlavní chodbu.
Tam je výhodou kontakt s návštěvníky půjčoven, nevýhodou jen kvalifikovaný odhad diváků.
 Všechny 4 výstavy vidělo nejméně 574 diváků, ročně 7 výstav pro více než 1.018 lidí.
 Uspořádáno 9 námi lektorovaných besed pro 155 posluchačů, celoročně 47 besed pro 892 dětí.
Třikrát zazněno Živá nebo mrtvá?, dvakrát Pověsti VM a jednou O Jazýčku vše Ivany Vaňkové,
rovněž jednou Abeceda, Pohádky pro pokročilé a Návštěva Jany Oberreiterové.
Šlo o MŠ Rudíkov a ZŠ Sokolovská VM, ZŠ Křižanov, Netín, Ruda a klienty Chráněného bydlení.
Nízký počet besed byl ovlivněn nezasláním nabídky do škol z důvodu odchodu knihovnice–lektorky.
Celoročně nejúspěšnější besedou bylo povídání o lidové slovesnosti Živá nebo mrtvá? IV (7x).
Druhé místo zaujaly Tvary a barvy zkoumající školní zralost dětí IV a Kamila Holfeuerová (6x).
O třetí příčku se galantně dělí Karel IV. a Banka obě IV (každá 5x).
 Etapová soutěž Hledá se ilustrátor přinesla 31 obrázků.
Do publikace z naší dílny Jak šla pohádková knížka do světa byly použity práce dětí MŠ Čechova.
 Připravena akce Mikuláš pro seniory a potěšeno sušeným ovocem a sypaným čajem 45 čtenářů.
 Připravena akce Knížka od Ježíška. Sklidila nebývalý ohlas. O 11 dárků si napsalo 58 zájemců.
7) VZDĚLÁVACÍ AKCE
 Uskutečněny 2 knihovní lekce pro 28 studentů HŠ VM.
 Nástěnky jsou letos vedeny v duchu MDT.
Představují hravě devět skupin mezinárodního desetinného třídění odborné literatury.
Touto interaktivní prezentací bylo přiblíženo dalších 5 skupin:
5/ Přírodní vědy, 6/ Lékařství, technika, 7/ Umění, zábava, sport,
8/ Jazykověda, literatura, 9/ Archeologie, geografie, historie.
Hry provázející nástěnky sklízely u přicházejících žáků a studentů zaslouženou pozornost.
 Sepsáno letos bez návaznosti na nástěnky dalších 5 bibliografií, za rok 9 bibliografií.
Drsná škola, Klasické anglické detektivky, Slavní detektivové, Sci-fi thrillery, Dostihové detektivky.
 Tyto provázeny 5 výstavkami v půjčovně pro dospělé, celoročně 9 témat.
Výhodou vytváření tematických kolekcí knih je vždy rychlé rozebrání čtenáři.
 V půjčovně pro děti fungují na čelech regálů žebříčky - poličky k vyzdvižení zajímavých celků.
Zaujalo Sci-fi, Z našich dějin, Zvířecí hrdinové, Učíme se jazyky, Vánoce.
 Druhý ročník kurzu PO ŠKOLE vrátil 24 seniorů do lavic na 7 úterních podzimních odpolední.
Vždy na třídu čekaly 2 vyučovací hodiny a velká svačinová přestávka.
Lektory se stali Martin Karásek, PaedDr. Eva Kočí Valová, Mgr. Michal Koudelík,
PhDr. Marie Ripperová, Mgr. Božena Sedláková, Mgr. Martin Štindl, Ph.D. a Mgr. Ivana Vaňková.
Na rozvrhu byly následující nauky: psychologie, historie a český jazyk.
Nechyběly výchovy: pracovní, hudební a dokonce tělesná!
Došlo i na exkurzi, domácí úkoly či rozdávání vysvědčení.
Pořádání 3. ročníku v říjnu a listopadu 2017 je podle žáků nezbytností.
 Individuální hra Beze slov zpříjemnila hostům během července a srpna návštěvu zahradní čítárny.
Zaměřila se na poodhalení tajů nonverbální komunikace a nabídla účastníkům také malou odměnu.
 Bleskový kvíz Jak šel čas s knihovnou zaujal 11 dospělých zájemců o stolní kalendář na rok 2017.

8) SLUŽBY KNIHOVNÁM
 Poskytovány odborné služby 3 pobočkám ve Lhotkách, Mostištích a Olší nad Oslavou.
 Zkatalogizováno pro MK 40 přírůstků nakoupených ze zůstatků předpokládaných rozpočtů.
 Bylo vyřazeno 29 úbytků zejména po revizích fondů v MK Lhotky a Olší nad Oslavou.
 Zajišťováno MK předplatné 8 časopisů.
 Sestaveno 13 výměnných souborů všem pobočkám. Zapůjčily si úhrnem 185 svazků.
Celkem zapůjčeno 37 výměnných souborů o 605 svazcích.
9) PREZENTACE INSTITUCE
 Prostory zútulňovány průběžně výzdobou nikdy nepostrádající originální užití knížek.
Podzimem nás provázeli dráčci v květináčích, vedle vánočních svícnů zářily vánoční hvězdy.
 Vyvěšovány souborné měsíční plakáty zmiňující aktivity pro veřejnost nad základní služby.
 Odeslány originální novoročenky ve formě leporela představujícího zaměstnance knihovny.
 Využívány prezentace na plochých obrazovkách radnice i vyhlášení městským rozhlasem.
 Obměňovány vývěsky před budovou i nástěnky ve vstupní chodbě.
 Aktualizovány informace ve vývěskách, nástěnkách, dveřích i regálech.
 Užívány též vývěsky před objektem Jupiter-clubu a Nábytku Neko na náměstí.
 Aktualizovány a průběžně upravovány internetové stránky instituce.
 Užívána schránka důvěry sloužící k vyjádření kladných i záporných připomínek.
 Půjčovány deštníky s mottem knihovny.
 Oceňovány dioptrické brýle na čtení k půjčování zapomnětlivým dospělým návštěvníkům.
 Celoročně probíhala utajovaná akce Pozornost k svátku.
Pokud dospělý čtenář navštívil půjčovnu v den svých jmenin, odnesl si pečený čaj.

B/ ODBORNÉ ZÁZEMÍ
1) KNIHOVNÍ FOND
 Nakoupeno (či získáno darem) a zpracováno bylo 740 přírůstků.
Ročně 1.711 přírůstků s pobočkami celkem 1.751.
 Nadále participováno na projektu Česká knihovna.
 Pokračováno v nákupu zvukových knih, jejichž fond čítá již 447 ks.
 Pokračováno v nákupu společenských her, jejichž fond čítá již 141 ks.
 Předplaceno knihovnu 51 titulů novin a časopisů.
 Provedena velká reorganizace regionálního fondu.
 Odepsáno bylo 55 úbytků.
Ročně 4.327 úbytků s pobočkami celkem 4.356.
Velký odpis byl způsoben revizí a aktualizací knihovního fondu.
 Realizována tradičně úspěšná burza vyřazených knih a periodik.
 Stále rostoucímu zájmu se těší služba druhé šance.
 Zavedena a úspěšně provozována nová služba 2 knihobudky v Domě zdraví.
Zdravotnické zařízení se jejich zřízení vyžádalo na základě zkušenosti s knihobudkou na koupališti.
Fungují podle stejných pravidel: Vyber – čti – vrať! Případně ve 4 větách:
Vyber si čtení do čekárny. Vrať ho před odchodem. Dočti doma a přines příště. Nebo nevracej.
Četba je do knihobudek vybírána výhradně z druhé šance a našich vyřazených dokumentů.

2) DOKUMENTACE
 Provedena pololetní a čtvrtletní účetní závěrka 2016.
Hlídáno každý měsíc čerpání rozpočtu v posledním čtvrtletí 2016.
 Sestaveny přehledy nákladů a výnosů za II. a III. čtvrtletí 2016.
 Vyhotovena zpráva o činnosti za I. pololetí 2016.
 Projednávány další možnosti rozšíření prostor knihovny s městskou radou a zastupitelstvem.
Pokračováno v jednáních s majiteli zahrady o jejím odkoupení pro případnou přístavbu.
Dohodnuto vypracování projektové studie rozvoje instituce.
 Vypracován, předložen a obhájen návrh rozpočtu městské knihovny 2017.
 Vypracován, předložen a obhájen návrh rozpočtu nákladů hrazených městem 2017.
 Vyhotovena dotační žádost na MK ČR v programu Veřejné informační služby knihoven VISK3.
Zavedení knihovního systému Tritius formou pořízení licence a server hostingu
by umožnilo přechod na katalogizační formát MARC 21 a katalogizační pravidla RDA.
Požadavek na dotaci činí 206 000 Kč, spoluúčast vlastními prostředky 89 000 Kč.
Vyřešilo by se ustoupení od katalogizačního formátu Unimarc a katalogizačních pravidel AACR2,
což je nutné pro ukončení jejich podpory, tedy následné nekompatibility a nemožnosti čerpat dotace.
 Uzavřena 2x společná hmotná odpovědnost vždy po změně personálního složení.
 Uzavřena individuální hmotná odpovědnost po změně personálního složení.
 Provedena fyzická inventarizace.
 Realizovány inventarizace pokladny a cenin.
 Zasílána data do souborného katalogu.
 Veden měsíčně deník veřejné knihovny.
 Vytvořena agenda související se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:
směrnice s pravidly pro poskytování informací, formulář pro podání žádosti a sazebník úhrad.
 Konzultováno uveřejňování dokumentů v registru smluv se zřizovatelem i ostatními PO.
 Předloženy 2 žádost o předchozí souhlas zřizovatele s přijetím daru.
 Hlídáno čerpání prostředků na dary hrazené z rozpočtu zřizovatele.
Město VM tak podpořilo během roku:
kvíz Muži jsou z Marsu, soutěž Co už umím nakreslit, kurz Po škole,
akce Pozornost k svátku, Mikuláš pro seniory a Knížka od Ježíška.
3) PROJEKTY
 Využívána dotace z projektu Česká knihovna zprostředkovaně od Ministerstva kultury.
Jde o nákup nekomerčních titulů děl české literatury v maximální možné výši.
4) PERSONÁLIE
 Instituce bojovala se značnými personálními problémy:
Za nemocnou paní uklízečku nejprve přijat zástup a později s ní byl rozvázán pracovní poměr.
Zastupující uklízečka přešla tedy do pracovního poměru a vzápětí žádala jeho ukončení.
Vybrána nová kolegyně s nástupem v únoru 2017, tedy po uplynutí výpovědní doby předchůdkyně.
V létě odešla nenadále knihovnice půjčovny pro děti a v prosinci plánovaně knihovnice pro dospělé.
Obě místa měla být obsazena díky společnému podzimnímu výběrovému řízení.
V listopadu však nastoupila pouze jedna, druhý zájemce si to rozmyslel.
Jeho místo bylo obsazeno až při dalším výběrovém řízení.
Vše komplikovala vedle odchodu bez varování také dlouhodobá neschopnost a výběry dovolené.
 V nouzi výrazně pomohla bývalá kolegyně, která se z důchodu dočasně vrátila za výpůjční pult.
Podána proto žádost o převod finančních prostředků mezi dvěma závaznými ukazateli platy – OOP.
 Se všemi přicházejícími i odcházejícími zaměstnanci řešena veškerá nezbytná agenda.
 Všem zaměstnancům vyhotoveny nové platové výměry.
 Zaměstnanci při poradě seznámeni se Zprávou o činnosti za I. pololetí 2016.
 Ředitelka absolvovala e-kurz Efektivní hodnocení zaměstnanců.
 Knihovnice absolvovala seminář Clavius v Marc 21 a RDA.
 Proběhlo každoroční setkání bývalých i stávajících zaměstnanců.

C/ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ









Pořízen nástěnný labyrint, PC, NB, tiskárna, 3 monitory.
Provedeny rozsáhlé změny uložení fondů v čítárně.
Provedeny revize kotlů a plynových zařízení, hydrantů a hasicích přístrojů
dále hromosvodů i části elektrického nářadí.
Umyta okna v celé budově.
Realizována drobná údržba svépomocí.
Udržována prostranství před budovou, parkoviště i zahrada:
sekána tráva, zalévány a upravovány keře i stromy, sbírány odpadky, pleto pískoviště.
Prováděna zimní údržba komunikací.
Zajištěny vánoční služby objektu v době celozávodní dovolené.

D/ PODĚKOVÁNÍ
v II. pololetí roku 2016 nechť přijmou:
1. ZŘIZOVATEL
Město Velké Meziříčí
2. SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
Knihkupectví Charvátová, Velké Meziříčí
Káva, čaj, suché plody Štěpánková, Velké Meziříčí
3. SPOLUPRACUJÍCÍ JEDNOTLIVCI
vyučující v kurzu Po škole:
Martin Karásek
PaedDr. Eva Kočí Valová
Mgr. Michal Koudelík
PhDr. Marie Ripperová
Mgr. Božena Sedláková
Mgr. Martin Štindl, Ph.D.
4. VYHLAŠOVATELÉ GRANTŮ
Moravská zemská knihovna Brno (MK ČR Praha), Česká knihovna
5. DÁRCI PUBLIKACÍ
Město Velké Meziříčí
Technické služby, Velké Meziříčí
6. MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Informační centrum Městský úřad Velké Meziříčí
Jupiter club s.r.o. Velké Meziříčí

PŘÍLOHY
fotografie

nástěnky MDT
kurz Po škole

statistika

roční výkaz o knihovně za rok 2016
komentář k ročnímu výkazu o knihovně za rok 2016

publikace

článek Senioři byli v knihovně po škole Velkomeziříčsko 12/2016
publikace Jak šla pohádková knížka do světa

VÝHLED ČINNOSTI ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 30. 6. 2017
A/ POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Předpokládá se zejména:
 poskytování veškerých základních knihovních a informačních služeb
 udržení loni zřízených knihobudek na koupališti a v Domě zdraví
 výstava studentů Gymnázia Velké Meziříčí Svět podle G…
 výstava Výtvarného oboru ZUŠ VM Příběhy
 výstava děl Václava Kočího
 realizace tematických besed a programů
 příprava nových besed: Tehdá…, Zlatý křížek, Cestovatel Bloudil
 příprava nového programu Divadýlko
 kvíz pro ženy Muž od A po Z
 výtvarná soutěž Veselá písmenka
 akce Noc s Andersenem
 spolupráce na akci Pálení čarodějnic
 příprava dne dětí na téma Písmenková polívka
 vydávání občasníku LIST
 malé akce: literární hádanky, květina měsíce, seřaď v limitu, hlasuj pro radost
 prezentace: nástěnky, bibliografie, výstavky, žebříčky, vývěsky, web

B/ ODBORNÉ ZÁZEMÍ
Předpokládá se zejména:
 nákup knih, zvukových knih, společenských her a předplatné periodik
 dokoupení knižních řad, žádaných meziknihovních výpůjček a multiplikátů povinné četby
 provedení účetní závěrky 2016
 vypracování zprávy o činnosti v II. pololetí 2016
 vyhotovení ročního statistického výkazu 2016
 provedení dokladové inventarizace majetku 2016
 absolvování veřejnosprávní kontroly 2016
 předkládání zpráv o hospodaření 2017
 příprava plánů činnosti 2017
 uskutečnění revize knihovního fondu MK Mostiště
 metodické návštěvy poboček MK Lhotky, Mostiště, Olší nad Oslavou
 uskutečnění inventarizací pokladny a cenin
 aktualizace vnitřních směrnic
 participování na projektu Česká knihovna
 vzdělávání zaměstnanců

C/ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
Řeší se zejména:
 nákup drobného majetku dle plánu nákupu a finančních možností
 nákup úklidových, hygienických, kancelářských a BOZP potřeb
 příprava na částečnou revitalizaci půjčovny pro děti a rozšíření využití výstavního sálu
 drobná údržba svépomocí
 udržování prostranství před budovou, parkoviště i zahrady

