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ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 6. 2019 
 

A/ POSKYTOVANÉ  SLUŽBY 
 

1)   UŽIVATELÉ  

 1.379 čtenářů se nově přihlásilo nebo přeregistrovalo na další rok. 

 Za sledované období bylo v knihovně obslouženo 15.737 návštěvníků. 

Tato čísla nezahrnují údaje z pobočky v Mostištích.   

Konkrétně 12.793 zájemců o knihovní dokumenty, 624 uživatelů veřejného internetu,  

1.561 hostů kulturních akcí, 322 hostů vzdělávacích akcí a  

nově vykazovaných 437 návštěvníků akcí, jejichž hlavním pořadatelem není knihovna. 

 Jsou vykazovány vedle výše uvedených fyzických též virtuální návštěvy. 

On-line služby z prostoru mimo knihovnu užilo 275 žadatelů o informaci,  

8.845 vstupujících do elektronického katalogu a  

3.837 vstupujících do elektronického výpůjčního protokolu. 

Za toto období bylo mimo knihovnu obslouženo 12.957 návštěvníků. 

 Navíc evidujeme 7.100 návštěv webu. 

To navyšuje počet uživatelů veškerých našich služeb na 35.794. 

 

uživatelé bez MK 1. pololetí 2017 1. pololetí 2018 1. pololetí 2019 

registrovaní uživatelé 1.378 1.371 1.379 

návštěvníci celkem 39.234 34.228 35.794 

     fyzické návštěvy 17.587 16.705 15.737 

     virtuální návštěvy 21.647 17.523 20.057 

  

2)  VÝPŮJČKY 

 Vypůjčeno bylo celkem 36.739 titulů knih, periodik, her a CD. 

V půjčovně pro dospělé 23.920 krásná a 1.969 naučná literatura.    

V půjčovně pro děti činila 6.633 krásná a 760 naučná literatura. 

Ze všech výpůjček tvořila periodika 2.308 titulů. 

Výpůjčky CD s mluveným slovem a společenských her 1.149 titulů. 

Ani tato čísla nezahrnují údaje z pobočky v Mostištích. 

 Také se vyčleňuje počet prolongací. Bylo tedy prodlouženo 9.044 výpůjček. 

 Zvlášť jsou vykazovány prezenční výpůjčky. Pročteno v knihovně 5.511 titulů. 

 Službou biblioboxu se vrátilo celkem 1.530 výpůjček. 

 Vyřízeno 3.646 rezervací právě vypůjčených titulů knih i periodik. 

 Nabízena i nadále imobilním čtenářům knižní donášková služba. 

 Provozovány i nadále tři knihobudky s nemožností kontroly počtu výpůjček. 

 

výpůjčky bez MK 1. pololetí 2017 1. pololetí 2018 1. pololetí 2019 

výpůjčky celkem 38.403 34.058 36.739 

     výpůjčky dospělí 26.993 24.501 25.889 

     výpůjčky děti 6.736 5.563 7.393 

      výpůjčky tisk + CD a hry 3.978 + 696 3.113 + 881 2.308 + 1.149 

 

 Trojlístek nejžádanějších knih pro dospělé vede Prvok, Šampón, Tečka P. Hartla (půjčeno19x),  

druhé místo Manželky T. Keleové - Vasilkové (18x) a do třetice Dobře mi tak R.Třeštíkové (17x). 

Nejpůjčovanější dětskou beletrií je titul V naší škole je had! D. Walliamse (10x),  

na druhém místě se nacházejí dva díly Deníku malého poseroutky, Tajný život mazlíčků a Dusty (každá 9x), 

třetí příčka náleží dílům První stříbrná kniha snů, Prokletý trůn a P. S. Líbíš se mi (každá 8x). 

Nejpopulárnějšími časopisy pro dospělé Zahrádkář (122x), Tina (118x), Svět motorů a Burda (každý 115x). 

Mezi dětskými periodiky vítězí Koně a hříbata (29x), Minecraft (20x) a ABC (17x). 

Zvukové knihy pro dospělé ovládla Poslední aristokratka E. Bočka (6x). 

Dětská CD nabídla 1. příčku Macourkově Živočichopisu a Beránkové Kouzlení vše změní (každé 6x). 

Prim mezi společenskými hrami hrála Albi tužka a k ní náležející různé tituly (vždy 6x). 

 

 



3)  ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 

 Tři veřejné internetové stanice zaznamenaly 624 návštěv. 

 Webové stránky www.knihovnavm.cz umožnily 7.100 návštěv. 

 Elektronický katalog Tritius zaznamenal  

z prostoru knihovny 886 vstupů a mimo knihovnu 8.845 vstupů. 

 Elektronický výpůjční protokol knihovního systému Tritius zapsal 

z prostoru knihovny 15 vstupů a mimo knihovnu 3.837 vstupů. 

 On-line informační služba představuje zodpovězených 275 dotazů. 

 Elektronické služby byly celkem využity v 21.582 případech. 

 

Elektronické služby 1. pololetí 2017 1. pololetí 2018 1. pololetí 2019 

služby celkem 24.495 18.446 21.307 

     veřejný internet 728 611 624 

     web knihovny 7.919 6.809 7.100 

     on-line katalog 11.758 7.787 9.731 

     výpůjční protokol 4.090 3.239 3.852 

 

4)  MEZIKNIHOVNÍ SLUŽBY 

 Jako dožádaná instituce jsme obdrželi 8 požadavky. 

 V roli žádající knihovny jsme zaslali 49 požadavků. 

 Zapůjčili jsme 8 a vypůjčili si 44 titulů. 

 

5)  VYDAVATELSKÁ ČINNOST 

 Vydána dvě čísla LISTU, občasníku pro návštěvníky knihovny. 

 

6)  KULTURNÍ AKCE 

 Výstava žáků Výtvarného oboru ZUŠ VM pod vedením J. Štursové Dobrou noc přilákala 163 lidí. 

 Výstavu žáků Výtvarného oboru ZUŠ VM vedeného A. Trojanovou V kavárně navštívilo 172 lidí. 

 Letní výstavu studentů G VM E. Kočí Valové Trocha poezie nikoho nezabije dosud vidělo 127 lidí. 

 Rovněž letní výstavka Optické klamy upoutala zatím v červnu v hlavní chodbě prvních 100 čtenářů. 

 Všechny 4 výstavy vidělo 562 diváků. 

 Uspořádáno bylo dalších 21 námi lektorovaných besed pro 394 posluchačů. 

Čtyřikrát zaznělo Zatoulané kotě a třikrát Detektivka oboje Kateřiny Balounové. 

Taktéž třikrát Boj o vlast Lucie Kučerové a dvakrát Macourkoviny KB i Večerníček LK. 

Jednou přednesla KB Ty exoty a Fantastická zvířata a též jednou Abecedu a Budulínka LK. 

Jednou se děti seznámily s Robotem Robem v podání obou lektorek. 

Jednou se setkaly s Karlem IV. a povídáním Banka v podání Ivany Vaňkové,  

která v tomto školním roce své besedy školám nenabízí. 

Šlo o děti ze ZŠ Ostrov n/O 6x, ZŠ Radostín n/O 3x, ZŠ Sokolovská VM 3x,MŠ Čechova VM 2x 

a dále vždy jednou ZŠ Bory, MŠ Mostiště, MŠ Nad Plovárnou, MŠ Olší n/O, 

ZŠ Oslavická VM, MŠ Rudíkov, MŠ Sokolovská VM. 

 Odehráno 11 divadelních představení pro 239 dětí. 
Jedinkrát se hrál hit loňské sezóny O perníkové chaloupce, a to pro MŠ Dolní Heřmanice. 

Největší ohlas má stále ochutnávka žabího hlenu, trénink šplhání na strom a stínohra v nočním lese. 

Tradiční příběh O pejskovi a kočičce, kteří si dělali dort, okořenily bláznivé aktivity, 

do nichž se diváci z MŠ Dolní Heřmanice a MŠ Vídeň s chutí zapojili. 

Užili si kuchyňský orchestr, kdy v rumba koulích chřestí rýže, fazole i hrách,  

paličky pro hru na bicí, tedy hrnce, nahradí vařečky, pokličky se stávají fantastickými činely. 

Celkem osmkrát jsme uvedli novinku O Karkulákovi pro děti  

z MŠ Budišov 2x, MŠ Křižanov 2x, MŠ Sokolovská VM 2x, ZŠ Oslavice a MŠ Sportovní VM. 

Karkulka přenechá svou roli Kašpárkovi a začnou se dít věci!  

Břízky visí od stropu větvemi dolů. Posunují se po lanech a rostou na nich šišky, jablka či hrušky. 

Stávají se tak hlubokým lesem i babiččiným sadem. Ptáček a vlk ani nedutají, děti za ně pípají i vrčí.  

Dva týmy soupeří o červené šátečky v nejedné disciplíně, třeba ve skládání rozžvýkaných babiček.  

 Novinkou se staly programy Městské kešky pro starší a Zahradní kešky pro mladší žáky. 

Realizaci ovlivňuje počasí, proto proběhly jen 3 pro 69 dětí ze ZŠ Oslavická a ZŠ Sokolovská VM. 

 

 



 Besedy, divadla i venkovní programy probíhají vždy výhradně pro jednotlivé třídní kolektivy. 

Je tomu tak z důvodu zajištění maximálního interaktivního zapojení všech žáků, 

což je vždy účinnější při dosahování výchovně vzdělávacích cílů než pasivní davové představení. 

 Připravili jsme nově roční etapový projekt čtenářské gramotnosti pro žáky 1. třídy ZŠ Oslavice. 

Nazvali jsme ho Naše kniha a skutečně jsme ji během setkávání ve škole a v knihovně vytvořili. 

Pojednává o jedné tajuplné zahradě, z níž se nakonec vyklube ta u městské knihovny, 

v níž byly děti na sklonku června pasovány nejen na ilustrátory a spisovatele, ale zejména na čtenáře. 

 Opět jsme se zapojili do městské akce Pálení čarodějnic. 

Ježibaby jako druh, jak známo, vymírají a nutně potřebují dorost. 

Uspořádaly proto pro zhruba 300 dětí druhé kolo výběrového řízení na uvolňované pozice. 

Tentokrát neověřovaly předpoklady ke kouzlení, ale fyzickou kondici uchazečů. 

Sestry Knihomilné zodpovědně přizvaly sestřenici Hnátu a také tchýni Babu Jagu. 

Společně připravily opičí ježibabí dráhu, na které každá hlídala přidělený úsek. 

Houkalka chůzi s krysou, Hadimorka prolézání tunely, Vrápenka slalom s koštětem, Arachnea chůzi 

s trakařem, Čičimůra šplh do meze, nová sestra Anura skok pytlový a sestřenice Hnáta běh třínohý. 

Poprvé jsme testovali uchazeče po dvojicích a poprvé jsme umožnili hned dvojí zopakování zážitku. 

Však také Baba Jaga rozdávala ceny podle toho, kolikrát dvojka absolvovala tréninkovou dráhu! 

Dva nekostýmovaní dobrovolníci měli co dělat, aby stihli donášet ceny a hlídat hladký průběh. 

Jako obvykle nám velmi záleželo na stylových pomůckách i provedení. 

 Počátkem roku nechyběl tradiční dámský kvíz v duchu tématu Dlouhověkost. 

 Uspořádali jsme každoroční výtvarnou soutěž pro děti od 2 do 5 let, tentokráte na téma Jaro. 

 Dospělé provází od června do srpna také letní kvíz nazvaný Letní kvíz o malé ceny. 

 Hostili jsme tradičně krajské kolo recitační soutěže ZŠ a PŠ Já a básnička. 

 Ředitelka jako vždy zasedla v porotě obvodního kola recitační soutěže organizovaného Dózou. 

 Přivítali jsme opět žáky ZŠ a PŠ VM na opékání špekáčků. 

 Pomalu se také stávají tradicí návštěvy Čtenářského klubu ZŠ Sokolovská VM. 

 Prima Gymnázia VM si koncem roku přišla zahrát zahradní Člověče, nezlob se! 

Jde o speciální hru pro lidské figurky na herním plánu zabírajícím celou zahradu. 

Během prázdninových měsíců je tato letní hra připravena pro všechny zájemce. 

 Konečně se začaly oficiálně vykazovat také akce, při nichž není knihovna hlavním organizátorem. 

Takto jsme se podíleli například poněkolikáté na dni otevřených dveří v Katovně, 

kdy ředitelka účinkuje se členy společnosti TAS a kolegyně pomáhají s přípravou rekvizit. 

 

7)   VZDĚLÁVACÍ AKCE 

 Pro období od března 2019 do března 2020 byla zahájena velká etapová hra Čtenářská výzva. 

Jde o to, přečíst třináct libovolných knih vybraných podle třinácti zadaných témat. 

Musí jít o díla, která dosud výzvař nečetl a možná by po nich jinak ani nesáhl. 

Cílem hry je rozšíření čtenářských obzorů hravých jedinců. 

Dosavadní zadání pro dospělé:  

kniha se zvířetem v názvu, kniha dle skutečné události, kniha místního autora a kniha starší než Vy. 

Zadání pro děti ovlivňuje navíc hod kostky, který zpřesní úkol těchto témat: 

vzhled knihy, forma knihy, hlavní postava knihy, příjmení autora knihy.  

 Výstavky v půjčovně pro dospělé provázejí právě Čtenářskou výzvu. 

Poslouží jako předvýběr zajímavých titulů podle požadovaných témat. 

 Žebříčky v půjčovně pro děti fungují na čelech regálů rovněž k předvýběru titulů Čtenářské výzvy. 

 Úspěch sklízela ze začátku roku v dětském oddělení staronová výzva Sestav slovo. 

Nenásilnou formou hry upozorňujeme na knihovnické značení a řazení knih v regálech. 

 Počátkem léta byla tato výzva nahrazena dlouhodobou akcí Jednohubky. 

Děti, které ve své půjčovně tráví celá odpoledne, mohou v tom čase přečíst klidně celou knihu. 

 Létem nás také provází podruhé akce Rande naslepo. 

Jde o to, nabídnout zájemcům i jinou četbu, než si obvykle sami vybírají. 

Hra má jednoduchý princip zapůjčení neprůhledně zabalené knihy.  

Teprve doma se čtenář seznámí s hrdiny, kteří mu budou dělat společnost. 

 Tradiční knihovní lekci absolvovali studenti 1. C Gymnázia VM a žáci 2. tříd ZŠ Sokolovská VM. 

 Uspořádán byl také seminář Čtenářská gramotnost. 

Ředitelka nabídla učitelkám prvních stupňů ZŠ VM a okolí neotřelý pohled na četbu pro děti. 

Šlo o velmi příjemné a přínosné setkání, proto bylo domluveno pro nový školní rok další. 

 

 



8)  SLUŽBY KNIHOVNÁM 

 Poskytovány odborné služby pobočce: Místní knihovně Mostiště. 

 Zkatalogizováno pro MK 98 přírůstků většinou přelokací ze zrušených poboček. 

 Nebyly zde vyřazovány úbytky. 

 Zajišťováno a aktualizováno MK předplatné 2 časopisů, z toho jeden titul v remitendách. 

 Sestaveno 7 výměnných souborů. Zapůjčilo si úhrnem 60 svazků. 

 Připraven pro tamní čtenáře Letní kvíz. 

 Uskutečněna metodická návštěva. 

 

9)  PREZENTACE INSTITUCE 

 Uskutečněna návštěva městské rady v knihovně. 

 Dosavadní internetové stránky instituce jsou průběžně aktualizovány. 

 Prostory zútulňovány průběžně výzdobou nikdy nepostrádající originální užití knížek. 

Na jaře se líbily voňavé dekorace z živých květů. 

Létem vlají závěsy ze slunečnic, které také zdobí výpůjční pulty.  

 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 objekty Jupiter-clubu a NEKA. 

 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. 

 Poskytovány čtenářům k odnesení většího počtu výpůjček igelitové tašky s naším mottem. 

 K prezentaci slouží také naše první originální a zcela autorská desková hra Do knihovny! 

 Připraveny uvítací informační balíčky pro nově zaregistrované čtenáře. 

 Probíhá tradiční utajovaná akce Pozornost k svátku. 

Dospělí přicházející v den svých jmenin si odnášejí malý pečený čaj. 

Na dětské oslavence čekají balíčky bonbonů s příběhem Mixle Pixle. 

 

 

  FOTOGRAFIE 

  

pouze v tištěné verzi této zprávy 

 

Půjčovna pro dospělé nabízí výstavku Čtenářské výzvy i vzdělávací akci Rande naslepo.  

 

 

Celá akce proběhla v příjemné atmosféře, ke které přispělo jednak krásné prostředí městské knihovny, 

pozitivní naladění všech účastníků a také povzbudivá slova předsedkyně poroty před zahájením soutěže. 

článek ZŠ a PŠ VM: Proběhlo krajské kolo recitační soutěže Já a básnička, uveřejněný ve VM č. 5/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B/  ODBORNÉ ZÁZEMÍ 
 

1)  KNIHOVNÍ FOND 

 Nakoupeno, přelokováno a zpracováno bylo 1 326 přírůstků. 

Dlouhodobě nejsme zcela schopni uspokojit poptávku po novinkách. 

Jsme omezeni nedostatkem místa v půjčovnách i skladech. 

Tento problém opět nabývá na síle a již nenalézáme řešení krizové situace. 

Od přijímání darů jsme pro komplikovanou administrativu téměř upustili.  

 Odepsáno 58 úbytků. 

 Trvale zasílána data do Souborného katalogu. 

 Nadále participováno na projektu Česká knihovna. 

 Zakoupeno 37 titulů zvukových knih. 

 Koupí dalších společenských her se jejich fond rozrostl na 243.  

 Odebíráno 7 titulů remitend časopisů. 

 Předplaceno 44 titulů novin a časopisů. 

 Dokoupeny chybějící tituly knižních řad. 

Pořízeny multiplikáty často požadovaných knih s ohledem na povinnou četbu. 

 Aktualizován systém uložení periodik pro děti. 

 Provozován s úspěchem systém nabídky povinné četby s identifikací konkrétní zdejší školy. 

 Provedena archivace periodik. 

 Stále rostoucímu zájmu se těší služba druhé šance.  

Návštěvníci na stůl v hlavní chodbě odkládají své knihy, o které nemají zájem. 

A naopak si mohou odnést ty, jenž je zaujaly a někdo jiný je již pokládal za přebytečné. 

 Úspěšně provozovány knihobudky: celoročně v domě zdraví a sezónně na koupališti Palouky.  

Fungují podle pravidel ve 3 slovech: Vyber – čti – vrať!  

Četba je do knihobudek vybírána výhradně z druhé šance a našich vyřazených dokumentů. 

 

2)  DOKUMENTACE 

 Provedena účetní závěrka 2018. 

 Sestaveno daňové přiznání 2018. 

 Sestaveny přehledy nákladů a výnosů za IV. čtvrtletí 2018 a I. čtvrtletí 2019. 

 Podán návrh na rozdělení ZHV 2018. 

 Vyhotovena zpráva o činnosti za II. pololetí 2018. 

 Vyhotovena zpráva o řídících kontrolách 2018. 

 Ustoupeno opět od domluveného vypracování projektové dokumentace přístavby. 

 Absolvována veřejnosprávní kontrola ze strany zřizovatele. 

 Absolvována kontrola OSSZ. 

 Vypracován roční statistický výkaz o knihovně 2018. 

 Vyúčtovány tiskové rozmnoženiny 2018. 

 Provedena dokladová inventarizace 2018. 

 Realizovány inventarizace pokladny a cenin. 

 Realizovány kontroly skladových zásob. 

 Sestaven rozbor čerpání FKSP 2018. 

 Sestaven rozpočet a zásady čerpání FKSP 2019. 

 Stanovena kalkulace poplatků 2019. 

 Veden měsíčně deník veřejné knihovny. 

 Vymáhány nevrácené výpůjčky po 5. upomínce. 

 Vyhotovena žádost o poskytnutí dotace Česká knihovna. 

 Vyhotovena žádost o poskytnutí dotace Webové stránky. 

 Předložena žádost o předchozí souhlas zřizovatele s přijetím daru. 

 Zpracován pro TS VM popis, hlášení produkce, povolení uložení a smlouva o evidenci odpadu. 

 Uzavřena nová smlouva s VAS. 

 Uzavřena smlouva s pověřencem GDPR. 

 Obnovena spolupráce na aktualizaci koncepce kultury města. 

 Aktualizována směrnice Pravidla pro informace. 

 Aktualizována směrnice Poskytování náhrad. 

 Aktualizována směrnice Evidence periodik. 



3)   PROJEKTY 

 Získali jsme dotaci na projekt Webové stránky pro Městskou knihovnu Velké Meziříčí 

z programu Informační a komunikační technologie 2019 Fondu Vysočiny. 

Celkové náklady na realizaci činí 107 000 Kč, z čehož je naše spoluúčast pouze 40%. 

K naplnění projektu dojde v druhé polovině roku ve spolupráci s firmou Xart s.r.o. VM. 

 Získána dotace z projektu Česká knihovna zprostředkovaně od Ministerstva kultury. 

Jde o nákup nekomerčních titulů děl české literatury v maximální možné výši. 

 
4)   PERSONÁLIE  

 Již několik let bojuje instituce se značnými personálními problémy. 

 Knihovník v internetové studovně a čítárně odešel ještě ve zkušební lhůtě v listopadu 2018. 

Stávající kolegyně nastoupila v lednu 2019. 

 V půjčovně pro děti a mládež odejde kolegyně na mateřskou dovolenou v září 2019. 

Proběhlo tedy výběrové řízení na zástup, který nastoupí v téže době. 

 Knihovnice z půjčovny pro dospělé odcházela do starobního důchodu k únoru 2019. 

Podařilo se od února 2019 přijmout po výběrovém řízení kolegyni s odborným vzděláním. 

 Aby došlo k dílčímu ulehčení komplikované situace,  

byla na kontrolu, razítkování, štítkování a balení nových knih přijata  

na nevyužité dvě hodiny úvazku jedné z knihovnic staronová kolegyně také se zkráceným úvazkem. 

 Se všemi odcházejícími i přicházejícími zaměstnanci řešena veškerá nezbytná agenda: 

výpověď, vyrovnání stravenek a zůstatkových cen OOPP, dočerpání dovolené či náhradního volna,  

protokoly o splnění povinností, protokoly o předání věcí ve správě, inventury pokladen a skladů, 

ukončení dohod o společné odpovědnosti, výstupní lékařská prohlídka, zápočtové listy, evidenční listy… 

pracovní smlouva, platový výměr, popis práce, přidělení stravenek, nakoupení OOPP, stanovení dovolené, 

protokoly o převzetí povinností, protokoly o převzetí věcí ve správě, inventury pokladen a skladů,  

uzavření dohod o společné odpovědnosti, vstupní lékařská prohlídka, školení BOZP a PO… 

Neúplný výčet naznačuje náročnost nejen pro ředitelku knihovny, ale i pro externí účetní firmu. 

Nehledě na naprosto vyčerpávající opakovaná výběrová řízení a zaškolování nových zaměstnanců. 

Díky zaučování, zástupům, přebírání povinností nebylo možno uskutečnit obvyklou škálu aktivit. 

 Uzavřena nová dohoda o odpovědnosti za vedení pokladny způsobená změnou pokladní. 

 Uzavřeny nové dohody o společné odpovědnosti za pokladní hotovost při změnách knihovníků. 

 Vyhotoveny nové platové výměry zaměstnanců. 

 Knihovnice vyjela na seminář Tvorba pracovních listů pro vzdělávací akce. 

 Knihovnice absolvovala seminář Průlet fantastickými světy. 

 Dvě kolegyně zvládly workshop Stahování a úprava katalogizačních záznamů podle RDA. 

 Zaměstnanci absolvovali školení BOZP a PO. 

 Ředitelka učinila zápis do registru oznámení. 

 Zaměstnanci při poradě seznámeni se zprávou o činnosti za II. pololetí 2018. 

 

 

FOTOGRAFIE 

  

pouze v tištěné verzi této zprávy 

 

            Půjčovna pro děti a mládež předkládá akci Jednohubky i aktuálně dostupné tituly povinné četby. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        



C/ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 
 

 Nakoupeny do zásoby kancelářské, úklidové a hygienické potřeby. 

 Koupeny 3 kancelářské židle, 4 ventilátory a houpací kůň. 

 Pořízeny rekvizity do nově vytvářených besed a divadelních představení. 

 Dále přesázeny veškeré květiny a uloženy do nových, bílých, keramických obalů. 

 Instalovány na všechny toalety dávkovače mýdla, zásobníky na ručníky a toaletní papír. 

 Nainstalován rovněž nový nástěnný popelník k hlavnímu vchodu.  

 Prováděny rodinným příslušníkem průběžně drobné opravy. 

 Řešeny výkopové práce pro optický kabel přes zahradu tak,  

aby neponičily výsadbu před objektem a neomezily provoz či neohrozily přicházející návštěvníky. 

 Provedena odborníkem prořezávka větví vzrostlých stromů u parkoviště a vedlejšího vchodu. 

 Uskutečněn jarní úklid pozemků svépomocí. 

 Udržována prostranství před budovou, parkoviště i zahrada: 

sekána tráva, zalévány a upravovány keře i stromy, doplněna kúra, sbírány odpadky. 
 

VÝHLED ČINNOSTI NA OBDOBÍ OD 01. 07. DO 31. 12. 20189 
 

A/ POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
 

Předpokládá se zejména: 

 poskytování veškerých základních knihovních a informačních služeb 

 výstava Z. Ptáčkové  

 přepracování nabídky programů pro MŠ a ZŠ pro nový školní rok 

 realizace besed, divadel, programů 

 zahradní hra Člověče, nezlob se 

 etapová hra Čtenářská výzva 

 vzdělávací akce Rande naslepo 

 tradiční akce Mikuláš pro seniory 

 

B/ ODBORNÉ ZÁZEMÍ 
 

Předpokládá se zejména: 

 nákup knih, CD, her a předplatné periodik 

 participování na projektu Česká knihovna 

 tvorba nových webových stránek knihovny   

 vypracování zprávy o činnosti v I. pololetí 2019 

 sestavení plánu oslav 131. (ne)výročí knihovny 2020 

 vypracování, předložení a obhajoba rozpočtu 2020 

 provedení fyzické inventarizace majetku 2019 

 vzdělávání zaměstnanců  

 

C/ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 
 

Řeší se zejména: 

 nákup majetku dle plánu nákupu a finančních možností 

 revize komína, kotlů, hydrantů a hasicích přístrojů 

 drobná údržba budovy i okolí svépomocí případně dodavatelsky 

 udržování prostranství před budovou, parkoviště i zahrady 

 

 

Přijely jsme s dcerou na návštěvu k babičce. Jsme z Ústí nad Labem, knihovnu máme, ale takto krásnou nee. 

Jste velmi šikovné, kreativní, inspirující. Bylo nám tu moc fajn a určitě se vrátíme a rády. 

Ivana D… s dcerou Maruškou 

 

 



PODĚKOVÁNÍ        
v I. pololetí roku 2019 nechť přijmou: 

 

1. ZŘIZOVATEL 

Město Velké Meziříčí 

 

2. SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 

Dům zdraví Velké Meziříčí 

TS Velké Meziříčí 

ZŠ a PŠ Velké Meziříčí 

 

3. SPOLUPRACUJÍCÍ JEDNOTLIVCI 

Josef Vaněk 

Marek Smejkal 

 

4. VYHLAŠOVATELÉ GRANTŮ 

Moravská zemská knihovna Brno (MK ČR Praha), Česká knihovna 

Kraj Vysočina, Jihlava 

 

5. DÁRCI PUBLIKACÍ 

Knihovna Kroměřížska, Kroměříž 

Město Velké Meziříčí 

Pavlínov, Velké Meziříčí 

Technické služby, Velké Meziříčí 

 

6. MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 

Informační centrum Městský úřad Velké Meziříčí 

  

PŘÍLOHY 

   
pouze v tištěné verzi této zprávy 

 

výtisky LISTU č. 01 a 02/ 2019  

plakáty Letního kvízu a akce Jednohubky 

 

 

 

FOTOGRAFIE 

  

pouze v tištěné verzi této zprávy                   
 
             Hlavní chodba prezentuje výstavu Optické klamy a výstavní sál tvrzení Trocha poezie nikoho nezabije. 

 
 

Koncem května jsme pasováním na čtenáře v Městské knihovně ve Velkém Meziříčí uzavřeli projekt Naše kniha. 

Projekt zaměřený na podporu čtenářské gramotnosti se vydařil ke spokojenosti a radosti dětí i dospělých. 

článek ZŠ Oslavice: Čtenářský projekt prvňáčků ze ZŠ Oslavice, uveřejněný na www.novinyvm.cz 10. 7. 2019 
 
 


