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1. Úvodní slovo ředitelky 
 
Rok 2017 byl v naší organizaci dynamický a navázal na úspěšný rok 2016. Nabídli 
jsme veřejnosti pestrou škálu programů. Pokračovali jsme v založené tradici nových 
akcí jako je folklorní pořad Vítání jara, Kraslicovník, výstava vánočních stromků 
v podloubích, Vánoční trhy v Hranicích, Pohádkové Hranice a další. 
 
Novinky roku 2017 
 
Byly vytvořeny nové webové stránky www.kultura-hranice.cz, které poskytují přehled 
kulturních, sportovních a dalších programů ve městě a okolí. Stránky jsou uživatelsky 
komfortní a usnadňují zadávání událostí od různých pořadatelů v regionu. Ambicí MKZ 
je, aby na těchto stránkách bylo veškeré dění na Hranicku a současně aby tento 
kalendář sloužil pro pořadatele jako pomůcka při vybírání vhodného termínu pro 
pořádání akce. Ve druhé polovině roku 2017, začala organizace pracovat na novém 
turistickém portálu, který bude v obdobném duchu, jako jsou již nově vytvořené portály 
mkz-hranice.cz, muzeum-hranice.cz a kultura-hranice.cz. 

Organizace zavedla nový vstupenkový systém Atis.Net, který využívají všechna 
střediska. Výhodou nového vstupenkového systému je výrazná pozitivní změna 
vzhledu vstupenek, dále vstupenky obsahují údaje o ceně, názvu akce, čase a místě 
konání. Jedná se o mobilní systém pro všechna střediska.  Vstupenky mají jedinečný 
číselný kód. Vedení organizace má okamžitý a průběžný přehled o předprodeji. 

V roce 2017 vydalo Turistické informační centrum novou moderní kolekci suvenýrů 
v černobílém provedení. Ve vkusném designu je cestovní pláštěnka, hrníček, láhev na 
kolo, poznámkový blok a cestovní štamprle.  

Organizace vydala brožuru Příběh zázračné teplické kyselky, která vycházela 
z úspěšné stejnojmenné výstavy v muzeu. Na zpracování se podílely kurátorky 
výstavy. Brožura vyšla v nákladu 3000 ks díky spolupráci s vedením Zbrašovských 
aragonitových jeskyní, Lázní Teplice nad Bečvou a dalších. Díky tomu si ji lidé mohli 
zakoupit za 35 korun. 

 
Došlo opět k nárůstu návštěvnosti 
 
Do galerie Synagoga, na Starou radnici a do Muzea na zámku přišlo vloni celkem 
20 213 návštěvníků, což je o dva tisíce lidí nárůst oproti předchozímu období. Důraz 
jsme opět kladli na prezentaci výtvarníků zvučných jmen v galerii Synagoga a na 
atraktivní témata regionálních výstav a jejich poutavé zpracování na Staré radnici. Ke 
zvýšené návštěvnosti přispělo i Muzeum na zámku. Uskutečnilo se také množství 
doprovodných programů a opět jsme připravili animační programy pro školy. 
 
Dobrou práci odvedlo i středisko kultura. Připravilo celkem 103 programů, 
nejnáročnější z nich byly Vánoční trhy, které se skládaly z 16 programových dnů. 
Došlo k nárůstu návštěvníků Zámeckého klubu, a to o téměř tisíc, takže celkem činila 
návštěvnost 3 765 lidí.  Vzrostla i průměrná návštěvnost jednoho představení. I přes 
nepřízeň počasí dosáhlo letní kino návštěvnosti přes 9 tisíc diváků, stejně jako o rok 

http://www.kultura-hranice.cz/
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dříve. Organizace totiž nabídla více představení a sezonu protáhla až do poloviny záři. 
Za zmínku stojí, že hranické letní kino patří mezi čtyři nejnavštěvovanější v  republice. 
 
Důležitým počinem byla předpremiéra filmu o Jiřím Brdečkovi. Na akci přišlo 132 
platících diváků. Dokument o slavném hranickém rodákovi se totiž začal na jaře roku 
2017 natáčet v Hranicích a muzeum poskytovalo filmařům materiály. Při té příležitosti 
bylo domluveno, že se předpremiéra uskuteční přímo v Hranicích 
 
Úspěšný rok má za sebou i městská knihovna. Lidé více četli, více chodili do knihovny, 
více si přes internet objednávali knihy. V roce 2017 knihovna evidovala 86.346 
výpůjček, což je nárůst oproti předchozímu roku 2016 o zhruba 4 tisíce knih. Knihovna 
také uspořádala více besed a přednášek. V roce 2017 se uskutečnilo 97 akcí a přišlo 
na ně 2 462 lidí, což je o zhruba 500 více než o rok dříve. K nejúspěšnějším patřila 
beseda s nejčtenějším českým spisovatelem Vlastimilem Vondruškou, na kterou 
zavítaly dvě stovky návštěvníků. Knihovna také přišla se spoustou novinek a 
netradičních akcí jako například s výstavou regionální literatury, výstavou starých tisků 
a další. Kromě toho pokračovaly práce na přípravě modernizace knihovny. 
 
O tom, že hranické TIC odvádí profesionální práci a poskytuje komplexní a kvalitní 
servis, svědčí ocenění, které v roce 2017 získalo. Bylo vyhlášeno 2. nejlepším 
infocentrem Olomouckého kraje.  V roce 2017 Turistické informační centrum 
zaevidovalo 14 317 dotazů, oproti roku 2016 došlo k nárůstu o téměř tisíc dotazů. 
Placených průvodcovských služeb využilo v roce 2017 celkem 1276 osob, což je 
značný nárůst oproti roku 2016, kdy to bylo 765 lidí. Na nárůstu se podílelo zavedení 
nových prohlídek - vojenských  a židovských.  
 
Pro zvýšení návštěvnosti jsou důležité nejen kvalitní programy, ale i jejich propagace. 
Ta se odehrává v Hranickém zpravodaji, který organizace vydává, výlepem plakátů a 
dalšími způsoby. 
 
Organizace úspěšně naplňuje Program rozvoje kultury města Hranic na období 2014 
- 2020. 
 
Dařilo se i v oblasti financí z veřejných zdrojů. Organizace získala během roku 2017 
granty a dotace v celkové výši ve výši 657 852 korun. 
 
Organizace vykázala za rok 2017 zisk. Kladný výsledek hospodaření docílila 
organizace zvýšenými tržbami. Díky tomu mohla uskutečnit akce nad rámec 
provozního rozpočtu s bohatším kulturním programem – ať už to byly Vánoční trhy a 
další.  
 
 
 
 

Ing. Naděžda Jandová 
ředitelka příspěvkové organizace 
Městská kulturní zařízení Hranice 

 
 
Hranice, 15. února 2018 
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2. Základní údaje o organizaci 
 

 

 
Název organizace:  Městská kulturní zařízení Hranice, p.o. 
Sídlo:    Masarykovo náměstí 71, 753 01 Hranice 
IČ:    71294686 
Bankovní spojení:  KB a.s., č.ú. 107-9397630297/0100 
Telefon:   +420 581 607 300 
E-mail:   mkz-reditel@hranet.cz 
ID datové schránky: 7jhvcxy 
Webové stránky:   www.mkz-hranice.cz 
Zřizovatel:   Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 
Statutární zástupce: Ing. Naděžda Jandová, ředitelka 
 
Základní charakteristika podle zřizovací listiny: 
Hlavním cílem Městských kulturních zařízení Hranice je podle zřizovací listiny zvyšovat 
kulturní úroveň obyvatel města a rozvíjet cestovní ruch v regionu, a to ve spolupráci 
se školami a dalšími kulturními subjekty ve městě a okolí. K naplnění cílů vykonává 
organizace tyto činnosti: 
 
v oblasti kulturní organizují akce kulturního, vzdělávacího a společenského 
charakteru, zajišťují veřejné předvádění audiovizuálních produkcí a autorských děl, 
provozují reklamní a propagační plochy na území města, zajišťují vydávání 
neperiodických publikací a periodického tisku, provozují hostinskou činnost jakou 
součást pořádaných akcí, zajišťují prodej zboží, nakupují zboží za účelem jeho dalšího 
prodeje  
 
v oblasti muzejní a výstavnické plní funkci muzea, zpřístupňují sbírky, rozmnožují 
sbírky, zapůjčují sbírkové předměty na výstavy pořádané jinými subjekty, poskytují 
informační služby badatelům a veřejnosti, pořádají výstavy uměleckých děl a stálých 
expozic, nakupují či zhotovují repliky sbírkových předmětů, upomínkových a 
propagačních předmětů, pohlednic, publikací, katalogů, nosičů audio a video nahrávek  
 
v oblasti knihovnické a informační zajišťují v plném rozsahu provoz Městské 
knihovny a plní funkci základní knihovny, koordinačního střediska knihovnických 
služeb a metodické činnosti pro základní knihovny v rámci střediska Hranice, zajišťují 
výkon regionálních funkcí, zajišťují přístup veřejnosti k vlastním i vnějším informačním 
zdrojům včetně internetu, pořádají kulturně vzdělávací akce, nabízí reprografické 
služby, zajišťují v plném rozsahu provoz Městského evropského informačního 
střediska, zajišťují výkon průvodcovské služby 
 
  

mailto:mkz-reditel@hranet.cz
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3. Organizační struktura a personální obsazení
 

Organizační struktura k 31. 12. 2017  

MĚSTSKÁ KULTURNÍ 
ZAŘÍZENÍ HRANICE

Ředitelka (1,0 úvazek)

STŘEDISKO KULTURA 
(bez vedoucí střediska)       

Dramaturg       
(programový prac.)

(0,75 úvazek)

Dramaturg, 
administrativa (1,0 

úvazek)

Hlavní technik                 
(1,0 úvazek)

Technický pracovník       
(0,75 úvazek)

STŘEDISKO KNIHOVNA 
vedoucí střediska            

(1,0 úvazek)

Knihovník                         
(1,0 úvazek)

Knihovník                         
(1,0 úvazek)

Knihovník                        
(1,0 úvazek)

Knihovník            
(regionální funkce)         

(1,0 úvazek)

Knihovník                 
(0,5 úvazek)

STŘEDISKO MUZEUM     
A GALERIE                       

(bez vedoucí střediska)

Kurátor                         
(1,0 úvazek)

Průvodkyně                        
v Synagoze                        
(1,0 úvazek)

Průvodce                           
na Staré radnici                 

(1,0 úvazek)

A GALERIE                       
STŘEDISKO TURISTICKÉ 

INFORMAČNÍ CENTRUM 
(bez vedoucí střediska)

Referentka TIC               
(1,0 úvazek)

Referentka TIC                 
(1,0 úvazek)

HLAVNÍ ÚČETNÍ, 
PROJEKTY

(1,0 úvazek)

Účetní (1,0 úvazek)

Uklízečka                           
(1,0 úvazek)
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Personální obsazení k 31. 12. 2017 
 
Ing. Naděžda Jandová ředitelka 

Bc. Monika Nováková zástupce ředitelky, hlavní účetní, projekty 

Pavlína Facková  účetní 

 

Středisko muzeum a galerie: 

Mgr. Marek Suchánek kurátor 

Bc. Dagmar Holcová průvodkyně, kurátorka 

Hana Jančíková  průvodkyně 

 

Středisko kultura: 

Martin Kapek   dramaturg 

Veronika Koláčková  dramaturg, administrativa 

Lukáš Šikl   hlavní technik 

Petr Podzemný  technický pracovník 

 

Středisko turistické informační centrum: 

Lenka Dočkálková  referentka 

Jolana Konečná  referentka 

 

Středisko knihovna: 

Marie Jemelková  vedoucí střediska 

Ester Králová  knihovnice 

Ludmila Sávová  knihovnice  

Mgr. Lucie Davidová  knihovnice 

Monika Ošťádalová  knihovnice 

Petra Kostelníčková knihovnice – regionální funkce 

 

Ivana Žáková  uklízečka 

 

 

 

 

 

 

  



 
8 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 

4. MUZEUM A GALERIE
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4.1 Muzeum a galerie v roce 2017 - shrnutí 
 

Přesně 20 213 návštěvníků přišlo v roce 2017 do výstavních síní muzea a galerie. 
Návštěvnost oproti předchozímu období opět stoupla. Nárůst návštěvnosti ovlivňuje 
kvalita a atraktivita výstav, množství doprovodných programů, intenzivní propagace a 
v neposlední řadě také rozhodnutí města Hranic, které zrušilo od ledna 2015 vstupné 
a lidé tak mohou chodit na výstavy zdarma. 

Největší úspěch a zároveň rekordní 
návštěvnost zaznamenala výstava Plnou parou 
vpřed, kterou navštívilo 3.267 návštěvníků. 

V roce 2017 mohli návštěvníci vidět 23 výstav 
nebo expozic, z toho 7 v Synagoze a 9 na Staré 
radnici. Muzeum na zámku nabídlo 2 expozice, 
v chodbě před vstupem na věž Staré radnice je 1 expozice Truhly v proměnách času. 
V Galerii Severní křídlo zámku se konala 1 výstava. Kromě toho nabídlo muzeum 3 
venkovní výstavy, a to Kraslicovník, Výstavu vánočních stromků v podloubích a 
výtvarnou výstavu dětí v autobusech na téma „Doprava v roce 2050“ u příležitosti 
slavnostního předání elektrobusů. Návštěvnost venkovních výstav nebyla evidována.  

Navíc připravilo středisko muzeum spoustu doprovodných programů – 
vernisáže, přednášky, besedy, výtvarné dílny, komentované prohlídky, koncerty, 
programy pro školy a další.  

Došlo také k zatraktivnění expozice truhel, k vytvoření panelů o historii synagogy, 
které jsou umístěné v Galerii Synagoga, k vytvoření infopanelů v Muzeu na zámku 
k modelu a k obrazům Jana Pinkavy, malíře Hranic, jehož obrazy expozici doplňují. 

Proběhla dle zákona periodická inventarizace 10 % sbírek. Do sbírek přibylo 1.132 
nových „kousků“, jedná se především o fotografie. Ty muzeum získalo bezúplatně 
vlastním sběrem a zapsalo do chronologické i systematické evidence. 

Pilně se pracovalo v depozitářích a na sbírkách. 
Došlo k lepšímu uložení všech fotografií a 
dokumentů podsbírky Písemnosti a tisky, která čítá 
přes 10 tisíc kusů. Tato změna zlepšila přehled a 
zajistila ochranu předmětů před poškozením. 
Současně byly všechny předměty této podsbírky 
zaevidovány dle zákona do speciálního 
počítačového programu, jednotlivé dokumenty a 
fotografie byly naskenovány a popsány. Obdobně proběhly i zápisy do speciálního 
počítačového programu u 187 předmětů podsbírky Militaria a 264 předmětů u 
podsbírky Numismatika. Ke každému předmětu byla přidána fotografie a příslušný 
popis.  Systematická evidence těchto tří podsbírek trvala 4 měsíce.  

V závěru prosince 2017 došlo k přestěhování kanceláře kurátora do prostor na 
Staré radnici, které se uvolnily po nájemci. Do bývalé kanceláře kurátora, která je větší, 
se nastěhovalo středisko kultury města Hranic, a to ze dvou kanceláří v Zámecké ulici. 
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4.2 Základní údaje o muzeu a galerii 
 

 Historie hranického muzea 

Snahy o zřízení muzea byly patrné již od konce předminulého století, ale nejaktivnější 
sběratelská činnost se soustředila k roku 1904, kdy byl vytvořen základ muzejních 
sbírek.  

Muzeum bylo slavnostně otevřeno 5. července 1905 v jedné místnosti školní budovy 
na dnešním Školním náměstí. Muzeum bylo spravováno kuratoriem, v jehož čele stál 
lékárník Kaulfus.  

Sbírkový fond se postupně rozrůstal, stávající prostory nestačily, a proto bylo muzeum 
v roce 1912 přestěhováno do přízemních místností radnice. V roce 1921 se sbírky 
stěhovaly opět do budovy na Školním náměstí, kde byly již v rámci možností tematicky 
uspořádány. Po roce 1927 byl nákupy vytvořen základ sbírky obrazů a muzejní fondy 
se rozrostly také o zemědělské oddělení.  

Během 2. světové války proběhla rekonstrukce synagogy a byla zde roku 1943 
instalována formou stálé expozice větší část sbírek. Bezprostředně po skončení války 
se snažila skupina nadšenců o zřízení Okresního muzea v Hranicích. Tato snaha byla 
krátce naplněna v padesátých letech.  

V rámci územněsprávních změn v šedesátých letech přešly sbírky hranického muzea 
do správy Okresního vlastivědného ústavu v Přerově, dnes Muzea Komenského. Pro 
výše uvedený nevyhovující stav sbírek v Hranicích došlo k jejich převozu do depozitářů 
v Přerově, Tovačově a Kojetíně.  

Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let byl původně jednolitý sbírkový fond 
rozdělen na jednotlivé dnešní fondy. Synagoga nadále sloužila jako výstavní prostor 
muzea a v roce 1974 zde byla instalována monotematická expozice fajánse a 
keramiky.  

Devadesátá léta znamenají renesanci hranického 
muzea. V roce 1993 byla na město přenesena 
pravomoc zřizovat muzeum a město poté požádalo 
ministerstvo kultury o převedení muzejních sbírkových 
fondů z majetku státu do majetku města. Po schválení 
převodu bylo městským zastupitelstvem zřízeno k 1. 
lednu 1994 Městské muzeum a galerie v Hranicích 
jako samostatný právní subjekt. Během roku 1994 byly 
převezeny z depozitářů Muzea Komenského zpět do 
Hranic všechny sbírkové fondy. 

K 31.12.2014 Městské muzeum a galerie v Hranicích, 
p.o. jako samostatný právní subjekt zaniklo a od 
1.1.2015 po sloučení s městskou knihovnou a 
městským kulturním zařízením se stalo součástí 
příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení 
Hranice. Synagoga sloužila jako muzeum. 
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Pracoviště 

Středisko muzeum a galerie využívá dnes při své činnosti Výstavní síň Stará radnice 
v Radniční 1, 753 01 Hranice, galerii Synagoga v Janáčkově ulici 728, 753 01 Hranice 
a od roku 2016 nově také Muzeum na zámku, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice. 

Výstavní sály na Staré radnici 
 
Na Staré radnici jsou tři výstavní prostory. Výstavní sál (bývalá obřadní 
síň), Gotický sál, předsálí Gotického sálu. K vernisážím a doprovodným 
programům je využíván také dvůr na Staré radnici. 
 
 
Galerie Synagoga  
 
Synagoga slouží od roku 1994 k výstavám výtvarných děl autorů 
zvučných jmen. Plán výstav pro Synagogu vypracoval na rok 2016 
renomovaný dobrovolný kurátor Ing. Jan Šmolka, po jeho smrti se této 
činnosti ujala dobrovolná kurátorka Jaromíra Šmolková.  
 
Muzeum na zámku 
 
Od roku 2016 využívá muzeum také prostory v přízemí hranického 
zámku, kde je zřízeno Muzeum na zámku. V roce 2016 se tam uskutečnila 
nejprve výstava věnovaná J. H. Gallašovi, poté byly vytvořeny dvě 
expozice – jedna věnovaná zbraním Hranice na mušce a druhá věnovaná 
modelu historického centra Hranic. 
 
Vstup na věž  
 
Dalším místem, které využilo středisko muzeum a galerie je 
dvacetimetrová chodba, kterou chodí návštěvníci na věž Staré radnice. 
V chodbě je umístěna expozice historie truhel. 
 
 
Otevírací doba výstavních síní a galerie 
 
Pondělí  zavřeno  
Úterý až sobota 9:00 - 12:30  13:00 - 16:00  
Neděle   9:00 - 12:30  13:00 - 17:00  
 
Otevírací doba Muzea na zámku a expozice truhel při vstupu na věž Staré radnice je 
mimo turistickou sezonu po domluvě v Turistickém informačním centru na zámku, 
v době turistické sezony je upravena a zveřejněna na webových stránkách muzea a 
galerie www.muzeum-hranice.cz. 
 
Vstupné  
 
Od 1. ledna 2015 je vstup do všech výstavních síní muzea a galerie zdarma. 
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4.3 Výstavní činnost 
 

4.3.1 Návštěvnost  
 
Přesně 20 213 návštěvníků přišlo v roce 2017 do galerie Synagoga, do 
výstavních sálů na Staré radnici v Hranicích, do prostor Muzea na zámku a také 
do galerie Severní křídlo zámku, kde organizace uspořádala jednu výstavu. Jak 
vyplývá z následujících tabulek, návštěvnost oproti předchozímu období opět 
stoupla. 

Pro srovnání – v roce 2014 byla celková návštěvnost 3 460 lidí, v roce 2015 to bylo 
už 12 004 lidí, v roce 2016 přesně 18 192 návštěvníků. Viz následující tabulky a graf. 
 

 
 
V roce 2017 mohli návštěvníci vidět celkem 23 výstav nebo expozic, z toho 7 
v Synagoze a 9 na Staré radnici. Muzeum na zámku nabídlo návštěvníkům 2 expozice 
– Hranice na mušce a Model historického jádra města. Dále 1 expozici Truhly 
v proměnách v chodbě před vstupem na věž Staré radnice, kterou vidělo při výstupech 
celkem 751 návštěvníků (tyto výstupy jsou placené). V Galerii Severní křídlo zámku se 
konala 1 výstava (započítána je jen návštěvnost na vernisáži, neboť tato galerie je 
přístupná bez průvodce, takže návštěvnost není evidována).  

Kromě toho nabídlo muzeum 3 venkovní výstavy, a to Kraslicovník, Výstava 
vánočních stromků v podloubí a Výtvarná výstava dětí v autobusech na téma „Doprava 
v roce 2050“ pořádaná při slavnostním předávání elektrobusů. Návštěvnost u 
venkovních výstav nebyla evidována.  

Navíc připravilo středisko muzeum spoustu doprovodných programů – 
vernisáže, přednášky, besedy, výtvarné dílny, programy pro školy a další. 

 

Nárůst návštěvnosti pozitivně ovlivnily: 
 

- zvýšený počet výstav 
- atraktivní témata regionálních výstav i jejich poutavé zpracování v případě 

výstav na Staré radnici 
- důraz na prezentaci výtvarníků zvučných jmen v galerii Synagoga 
- doprovodné programy jako vernisáže, komentované prohlídky, besedy, 

výtvarné dílny pro děti, soutěže a další 
- důraz na propagaci výstav a doprovodných programů 
- pozitivně se na nárůstu návštěvnosti podepsalo také rozhodnutí města Hranic, 

které zrušilo od ledna 2015 vstupné a lidé tak mohou chodit na výstavy zdarma 

CELKOVÁ ROČNÍ NÁVŠTĚVNOST VE VÝSTAVNÍCH SÍNÍCH  

Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016  Rok 2017  

3460 12 004 18 192 20 213 
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PŘEHLED MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOSTI VÝSTAV 

Měsíc Stará radnice Synagoga 
Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Leden 239 89 341 828 90 137 374 218 

Únor 106 107 531 880 97 221 433 293 

Březen 87 344 612 512 101 330 490 333 

Duben 262 346 275 387 61 255 397 882 

Květen 56 330 223 840 138 342 561 963 

Červen 252 802 707 370 116 763 1241 827 

Červenec 44 578 739 481 116 564 620 640 

Srpen 96 733 1042 624 155 940 738 717 

Září 261 1000 921 987 610 1150 852 804 

Říjen 222 427 851 1746 100 567 555 732 

Listopad 68 304 657 1453 55 458 791 874 

Prosinec 33 853 1278 793 95 364 265 519 

Celkem 1726 5913 8177 9901 1734 6091 7317 7802 

PŘEHLED MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOSTI VÝSTAV 

Měsíc Muzeum na zámku Galerie severní křídlo 
Rok 2016 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2017 

Leden  16   

Únor  35   

Březen  8   

Duben 228 175   

Květen 594 366 500 60 

Červen 277 244   

Červenec 104 377   

Srpen 136 413   

Září 337 284   

Říjen 8 242   

Listopad 209 166   

Prosinec 305 124   

Celkem 2198 2450 500 60 

CELKOVÁ ROČNÍ NÁVŠTĚVNOST VE VÝSTAVNÍCH SÍNÍCH  

Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016  Rok 2017  

3460 12 004 18 192 20 213 
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Rekordy v návštěvnosti podle měsíců: 

Měsíční návštěvnost přes tisíc lidí (jak je patrné z tabulek výše) zaznamenalo 
středisko muzeum a galerie v roce 2017 na Staré radnici v říjnu a v listopadu. 

V měsíci říjnu přišel na Starou radnici rekordní počet návštěvníků v historii hranického 
muzea, a to 1 746 lidí. Na vysoké návštěvnosti se podepsaly návštěvy žáků škol na 
animačních programech k výstavě o vojenských ústavech „Rozkaz zněl jasně“. Přes 
pět stovek lidí zavítalo na mimořádnou výstavu „Vlaky na fotkách“, která trvala jen šest 
dní. A hlavně, návštěvníky lákala výstava „Plnou parou vpřed!“, která byla 
nejnavštěvovanější výstavou roku. Tato výstava přivedla do muzea zcela novou 
skupinu návštěvníků – převážně mužů a jejich potomků. Byla tak nastavena vysoká 
laťka v návštěvnosti, která je velkou výzvou a náročným úkolem do dalšího roku. 

Úspěšný byl v návštěvnosti na Staré radnici také měsíc listopad, kdy do výstavních 
síní přišlo 1 453 návštěvníků. Důvody byly prosté. Nadále probíhala úspěšná výstava 
„Plnou parou vpřed!“ a byla zahájena výstava obrazů Antonína a Blanky Ličmanových. 
Ta zaznamenala v historii hranického muzea další rekord, a to nejvyšší počet 
návštěvníků vernisáže, kterých bylo 378. Tento rekord už nikdo nepřekoná, vzhledem 
ke kapacitě prostor. I tak spousta návštěvníků odešla, protože se do nacpaných prostor 
Staré radnice už prostě nedostala, a vrátila se buď později, nebo přišla v jiný den.  

 

Nejnavštěvovanější výstavy 

Největší úspěch a zároveň rekordní návštěvnost muzea a galerie v její dosavadní 
historii zaznamenala výstava Plnou parou vpřed. Od jejího zahájení 17. října 2017 
do 31. 12. 2017 ji navštívilo 3 267 návštěvníků (do 28. ledna 2018, kdy výstava 
skončila, ji navštívilo 3 893 návštěvníků). Na výstavě byl pro školy připraven animační 
program, kterého školy hojně využily. O tom, že výstava měla obrovský úspěch, svědčí 
i velký počet nových tváří z řad návštěvníků.  
 
Velký úspěch u návštěvníků slavila i výstava Antonína a Blanky Ličmanových, 
kterou zhlédlo do 31. 12. 2017 přesně 2 624 návštěvníků (do 28. ledna 2018, kdy 
výstava skončila, činila celková návštěvnost 3 250 návštěvníků). Na vernisáž výstavy 
přišel rekordní počet lidí, a to 378 návštěvníků. 
 
Nejnavštěvovanější výstavou v Synagoze byla výstava obrazů Jana Jemelky, 
kterou navštívilo 2 029 zájemců. Na vysoké návštěvnosti se podílela bezesporu vysoká 
návštěvnost na Muzejní noci (371 lidí) a množství doprovodných programů, které se 
při této výstavě uskutečnilo. Například komentovaná prohlídka s autorem výstavy, 
komentované prohlídky pro dva zájezdy, výtvarné ateliéry a animační programy pro 
základní školy. 
 
 
Přehled návštěvnosti jednotlivých výstav je uveden v tabulkách níže. 
 
 



 
16 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 

Pozn. Celkový součet návštěvníků této tabulky neodpovídá celkové návštěvnosti Staré radnice, protože občas 
probíhaly dvě výstavy současně a někteří lidé navštívili jen jednu z výstav. 

 
 

PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI VÝSTAV V ROCE 2017 – SYNAGOGA 

AUTOR 
NÁZEV VÝSTAVY 

TERMÍN 
KONÁNÍ 

NÁVŠTĚ-
VNOST 

Jan Jemelka  
Barva 

27. 4. 2017 - 
18. 6. 2017 

2029 

Jiří Voves  
Vrstvy zapomnění 

5. 10. 2017 - 
26. 11. 2017 

1542 

Berenika Ovčáčková 
Minilegendy 

17. 8. 2017 -   
1. 10. 2017 

1204 

Václav Bláha 
Rezonance 

22. 6. 2017 - 
13. 8. 2017 

1135 

Marek Sibinský  
(E)reality 

9. 3. 2017-    
23. 4. 2017 

826 

Ladislav Daněk 
Brány světla 

30. 11. 2017 - 
31. 12. 2017   

555 

Svatoslav Böhm  
Obrazy-dřevěné reliéfy 

5. 1. 2017 -  
26. 2. 2017 

511 

PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI VÝSTAV V ROCE 2017 – STARÁ RADNICE 

NÁZEV 
 VÝSTAVY 

TERMÍN 
KONÁNÍ 

NÁVŠTĚ-
VNOST 

Plnou parou vpřed  
(výstava pokračovala do 28. 1. 2018, celková návštěvnost 
výstavy do byla 3 893 lidí) 

17. 10. 2017 – 
28. 1. 2018 

3 267 

Hračky  
(výstava začala v roce 2016, celková návštěvnost byla  3 
155 lidí, z toho 1 357 od 1. do 16. 2. 2017) 

24. 11. 2016 – 
16. 2. 2017 

3 155 

Antonín Ličman a Blanka Ličmanová: Obrazy 
(výstava pokračovala do 28. 1. 2018, celková návštěvnost 
do jejího ukončení činila 3 250 lidí) 

26. 10. 2017 – 
28. 1. 2018 

2 624 

Rozkaz zněl jasně. Výstava o historii vojenských 
ústavů 
 

26. 6. 2017 – 
8. 10. 2017 

2 429 

Fotovýstava bratrů Necidových 
 
 

12. 1. 2017 – 
23. 2. 2017 

1 497 

Radovan Langer: (Re)vize 2017 
 
 

4. 5. 2017 – 
14. 6. 2017 

1 102 

Dnes promítáme. Historie hranických kin a 
kinematografie 
 

2. 3. 2017 – 
23. 4. 2017 

899 

Alena Schäferová: Obrazy, kresby a kostýmní návrhy 
(výstava začala v  2016, celková návštěvnost byla 907 lidí, 
z toho 181 od 1. do 8. 1. 2017) 

13. 12. 2016 – 
8. 1. 2017 

907  

Vlaky na fotkách  
(výstava trvale pouze 6 dní) 
 

17. 10. 2017 – 
22. 10. 2017 

523 
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4.3.2 Výstavy na Staré radnici  
 

 
 Výstava Hračky 
 24. listopadu 2016 - 16. února 2017 
----------------------------------------------------------------------------

- 
 
Výstava Hračky nabídla ukázku her, hraček a knih z dvacátého a jednadvacátého 
století. Děti mohly nahlédnout do dětských pokojíčků svých rodičů a prarodičů, dospělí 
si mohli zavzpomínat na svá dětská léta. Lidé se dozvěděli, čím si krátily dlouhé chvíle 
děti chudých rodin, kde se vzal první plyšový medvídek, co vše lze složit ze 
stavebnice Merkur, al také že v Hranicích byla továrna na velké houpací hračky. 
K vidění byl i panel s pojízdnými vláčky. Děti si mohly na výstavě pohrát s hračkami, 
které navrhla Libuše Niklová či namalovat oblíbenou hračku.  
  
Úvodní slovo a k výstavě promluvila: Ing. Naďa Jandová 
Návštěvnost výstavy: 3155 (1560 lidí od 24. 11. do 31. 12. 2016, 1595 od 1. 1. do 
16. 2. 2017) 
Doprovodné akce: dvakrát čtení pohádek dětem, dvě výtvarné dílny na výrobu 
betlémů, dvě na tvoření vánočních ozdob a tipovací soutěž. Výhrou byla skákadla od 
společnosti Fatra Napajedla a knížky z knihkupectví Ezop Hranice. 
 

 
 Alena Schäferová: Obrazy, kresby a kostýmní návrhy  
 13. prosince 2016 - 8. ledna 2017 

Návrhy kostýmů pro divadlo, film a televizi, ale také volnou tvorbu naší přední kostýmní 
výtvarnice Aleny Schäferové mohli obdivovat návštěvníci až do 8. ledna 2017.  
 
Úvodní slovo: Ing. Naďa Jandová 
K výstavě promluvil: Milan Hein a PhDr. Vladimír Juračka 
Návštěvnost výstavy: 907 (726 od 13. 12. do 31. 12. 2016, 181 od 1. 1. do 8. 1. 2017) 



 
18 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 

 
Fotovýstava bratrské dvojice 
12. ledna - 23. února 2017 

Bratři Jiří a Martin Necidové vystavovali fotografie města a okolí Hranic. Snímky ze 
země i ze vzduchu nabídly netradiční pohledy, které vznikaly v posledních deseti 
letech. Velký sál na Staré radnici zaplnilo přes padesát fotografií z jejich současné i 
starší tvorby. K vidění bylo také dvanáct velkoformátových panoramatických akrylů. 
 
Úvodní slovo: Bc. Monika Nováková 
K výstavě promluvili: Jiří Necid a Martin Necid 
Návštěvnost výstavy: 1497 (návštěvnost vernisáže 112 lidí) 
Doprovodné akce: Interaktivní hra pro děti. Děti se zábavnou formou seznamovaly 
s dílem obou autorů. Formou kvízové hry se dozvěděly více o místech v Hranicích a 
jejich okolí. Kvízovou hru absolvovalo 217 dětí. 
 

Dnes promítáme.  
Historie hranických kin a dějiny kinematografie 
2. března - 23. dubna 2017  
----------------------------------------------------------------------------- 

 

Výstava seznámila s dějinami kinematografie díky projektu Kinomatograf ze Studia 
Bez Kliky. Projekt je založený na sbírce Romana Prokeše. V další části výstavy se 
návštěvníci seznámili s historií hranických kin, kterou zpracoval kurátor muzea Marek 
Suchánek. Na výstavě nechybělo ani staré kino s typickými sklápěcími dřevěnými 
sedačkami. V něm návštěvníci zhlédli krátké filmy vztahující se k Hranicím, které 
z historických záběrů hranických občanů zpracoval Vlastimil Mach. 
 
Úvodní slovo: Ing. Naďa Jandová, Mgr. Marek Suchánek 
K výstavě promluvil: Roman Prokeš 
Návštěvnost výstavy: 899 (návštěvnost vernisáže 89 lidí) 
Doprovodný program: Kinematografické dílny pro školy, kvízová hra, beseda 
s pamětníky hranických kin. Na jedinečnou atmosféru hranických kin zavzpomínali 
Miloslav Maršálek, Jaroslav Maršálek, Ladislav Kuráň, Jan Melan, Jiří Necid. 
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Radovan Langer – (Re)vize 2017 
4. května – 14. června 2017 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 
  
Výstava představila díla hranického malíře, ilustrátora a výtvarného teoretika 
Radovana Langera. Jednalo se o retrospektivní průřez tvorbou Radovana Langera od 
roku 1987 po současnost.  
 

Úvodní slovo: Ing. Naďa Jandová 
K výstavě promluvil: kurátor PhDr. Jiří Hastík 
Návštěvnost výstavy: 1 102 (návštěvnost vernisáže 132 lidí) 
Doprovodný program: Komentovaná prohlídka v rámci Hranické muzejní noci, 
Kreativní ateliér s názvem „Tupování“ 
 

Rozkaz zněl jasně. O historii vojenských ústavů 
26. června - 8. října 2017 
----------------------------------------------------------------------------

  
Vojenské uniformy, důstojnické šavle, koňská sedla či kosmická raketa, v níž se 
můžete vyfotit, to vše nabídla unikátní výstava o hranických vojenských ústavech a 
vojenské akademii ve výstavních sálech na Staré radnici v Hranicích.  
 
Úvodní slovo a k výstavě promluvila: Ing. Naďa Jandová, Mgr. Marek Suchánek, 
Mgr. Jiří Nebeský 
Návštěvnost výstavy: 2429 (návštěvnost vernisáže 58 lidí) 
Doprovodné akce: Kreativní ateliéry Vyrob si svou vlastní medaili, kvízová hra, 
komentovaná prohlídka, animační program pro školy, tematické přednášky 
(Architektura vojenských ústavů – Tomáš Pospěch,  Významné osobnosti vojenských 
ústavů – Václav Bednář, Duchovní služba v armádě - kpt. Mgr. Daniel Waclawek, 
Moravští vojáci na frontách Velké války - Radim Kapavík) 
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Plnou parou vpřed! 
17. října 2017 - 28. ledna 2018 
----------------------------------------------------------------------------- 

 

Pojízdné modely železnice, modely vláčků, lokomotiv a vagónů doplněné historickými 
fotografiemi hranického nádraží, viaduktů a slavíčského tunelu byly k  vidění 
v  Gotickém sále na Staré radnici v  Hranicích. 
 
Úvodní slovo na vernisáži: Ing. Naďa Jandová 
K výstavě promluvil: Miloslav Maršálek 
Návštěvnost vernisáže: 99 
Návštěvnost výstavy: 3 267 (v roce 2017, 626 v roce 2018, kdy v lednu výstava 
skončila, celková návštěvnost výstavy 3 893) 
Doprovodné akce: Kvízová hra, tipovací soutěž 
 
 

Vlaky na fotkách. Výstava trvající 6 dní  
17. října - 22. října 2017 
----------------------------------------------------------------------------- 

 

Jen šest dní mohli návštěvníci shlédnout unikátní kolekci fotografií vlaků z celého světa 
od fotografa železnice Miroslava Volka. Vlaky a život železnici na fotografiích 
Miroslava Volka zapůsobí na každého. Na výstavě byly k vidění vlaky z celého světa, 
v různých ročních obdobích, v tunelech, na mostech, vinoucí se podél řek. 

Úvodní slovo: Ing. Naďa Jandová 
K výstavě promluvil: Miloslav Volek 
Návštěvnost výstavy: 523 lidí (návštěvnost vernisáže 99 lidí) 
Doprovodné akce: Kvízová hra, tipovací soutěž 
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Antonín Ličman a Blanka Ličmanová: 
Od abstrakce k realistické absurdnosti 
26. října 2017 -  28. ledna 2018 
--------------------------------------------------------------------------- 

Výstava děl hranických výtvarníků Antonína a Blanky Ličmanových pod názvem „Od 
abstrakce k realistické absurdnosti…“ zahájila vernisáž s rekordní návštěvností - 378 
návštěvníků.  Slavnostní okamžiky zpříjemnila cimbálová muzika Polajka. Výstava 
představila minulou i současnou tvorbu Antonína Ličmana, v části výstavy byly práce 
Blanky Ličmanové, která zemřela v roce 2015. 

Úvodní slovo: Ing. Naďa Jandová 
K výstavě promluvil: Pavel Nepala, Antonín Ličman 
Návštěvnost vernisáže: 378 
Návštěvnost výstavy: do konce roku 2017 – 2 624 (celkem do 28. ledna 2018 – 3250)
 

4.3.3 Výstavy v galerii Synagoga 
 
Svatoslav Böhm: Obrazy – dřevěné reliéfy 
5. ledna 2017 - 26. února 2017 
-------------------------------------------------------------------------- 

 
Malíř, grafik, sochař a designér Svatoslav Böhm vystavoval 58 dřevěných reliéfů. Na 
ochozu byly k vidění pastely s tématikou podhůří Jesenicka a návrhy loga pro Galerii 
Synagoga z roku 2014, které se pak v roce 2015 stalo základem a inspirací pro 
vytvoření loga pro nově vzniklá Městská kulturní zařízení Hranice. Svatoslav Böhm je 
autorem řady realizací uměleckých děl v architektuře, plakátů, knižních obálek a 
grafických úprav knih, firemních značek a logotypů, užité a propagační grafiky. 
 
Kurátor výstavy: Mgr. Martin Mikolášek 
Úvodní slovo: Ing. Naďa Jandová  
K výstavě promluvil: Mgr. Martin Mikolášek, Svatoslav Böhm 
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Návštěvnost výstavy: 511arek Sibinský: (e)reality 
 9. března 2017 – 23. dubna 2017 

 
Proděkan pro studium a vedoucí katedry grafiky a kresby Fakulty umění Ostravské 
univerzity Marek Sibinský patří k našim předním grafikům mladší generace. Důkazem 
toho je řada domácích i zahraničních výstav, či prestižní ocenění, která tento umělec 
získal u nás i ve světě. Pod vedením Marka Sibinského se v Synagoze konal 18. 
dubna workshop – Základy sítotisku s tvořivou dílnou, který absolvovalo 78 žáků. 
 
Kurátor výstavy: prof. PhDr. Zbyněk Janáček 
Úvodní slovo: Ing. Naďa Jandová  
K výstavě promluvil: prof. PhDr. Zbyněk Janáček 
Návštěvnost výstavy: 826 
Doprovodný program: Autorské tvoření – Základy 
sítotisku, návštěvnost 78 
 

 
 Jan Jemelka: Barva 
 27. dubna 2017 – 18. června 2017 
 -------------------------------------------------------------------------- 

 
Akademický malíř Jan Jemelka zdědil výtvarné nadání po rodičích, studoval malbu na 
střední umělecko-průmyslové škole v Brně a poté na Akademii výtvarných umění v 
Praze. Pochází z Olomouce, kde také působí. Po studiích se vrátil do svého rodiště, 
kde se zapojil do spolku olomouckých výtvarníků 
 
Kurátor výstavy: Mgr. Ivo Binder  
Úvodní slovo: Ing. Naďa Jandová  
K výstavě promluvil: Mgr. Ivo Binder 
Návštěvnost výstavy: 2 029  
Doprovodný program: Komentovaná prohlídka s autorem, výtvarný ateliér a další 
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 Václav Bláha: Rezonance  
 22. června 2017 – 13. srpna 2017  
---------------------------------------------------------------------------- 

 

Václav Bláha je český malíř a grafik. Věnuje se především figurální tvorbě – 
mechanismům vzájemných lidských kontaktů. Má oblíbenou strukturní malbu a 
techniky, které na diváka zapůsobí nejen barvou. Samostatně vystavoval v České 
republice, Slovensku, USA, Finsku, Dánsku, Německu, Holandsku, Rakousku, Anglii 
a Francii. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách Národní Galerie v Praze, Světové 
banky ve Washingtonu, a v soukromých sbírkách doma i v zahraničí. 
 
Kurátor výstavy: PhDr. Ivan Neumann 
Úvodní slovo: Ing. Naďa Jandová  
K výstavě promluvil: PhDr. Ivan Neumann 
Návštěvnost výstavy: 1 135 

 

 Berenika Ovčáčková: Minilegendy 
 17. srpna 2017 – 1. října 2017 

------------------------------------------------------------------------- 

Berenika Ovčáčková  je známá grafička. Studovala na Akademii výtvarných umění v 
Praze v ateliéru grafiky prof. Ladislava Čepeláka, a později pod pedagogickým 
vedením doc. Dalibora Chatrného. Poprvé samostatně vystavovala v roce 1993 v dnes 
již legendární Galerii Fronta ve Spálené ulici v Praze. Má za sebou více než desítku 
samostatných výstav. V roce 2002 Berenika Ovčáčková bilancovala desetiletí své 
grafické práce (1992-2002) výstavami v Galerii výtvarného umění v Ostravě a v Galerii 
umění Karlovy Vary. V soutěži Grafika roku 2016 byla nominována na Cenu za digitální 
tisk. Berenika Ovčáčková žije a pracuje v Praze. 
 
Kurátor výstavy: Mgr. Martin Mikolášek 
Úvodní slovo: Ing. Naďa Jandová  
K výstavě promluvil: Mgr. Martin Mikolášek 
Návštěvnost výstavy: 1 204 
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 Jiří Voves: Vrstvy zapomnění 
 5. října 2017 – 26. listopadu 2017 

--------------------------------------------------------------------------- 

 
Jiří Voves se narodil v roce 1945 v Pardubicích. Od roku 1977 se věnuje výhradně 
volné malbě a grafice, příležitostně se zabývá ilustracemi, grafickými úpravami knih, 
scénografií a realizacemi v architektuře. 
 
Kurátor výstavy: PhDr. Lucie Šiklová 
Úvodní slovo: Mgr. Marek Suchánek  
K výstavě promluvila: PhDr. Lucie Šiklová 
Návštěvnost výstavy: 1 542 
 
 

 
 Ladislav Daněk: Brány světla 
 30. listopadu 2017 - 21. ledna 2018 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
Kreslíř, malíř a výtvarný teoretik Ladislav Daněk studoval výtvarnou výchovu a později 
dějiny umění na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jeho tvorba byla představena od 
devadesátých let na řadě domácích i zahraničních výstavách a je zastoupena 
v několika veřejných významných sbírkách, mimo jiné v Národní galerii v Praze. Od 
roku 2012 je členem celostátního mezigeneračního sdružení geometristů vystupujícím 
pod hlavičkou Klubu konkretistů 3. Ladislav Daněk pochází z Přerova. 
 

Kurátor výstavy: Mgr. Marek Suchánek 
Úvodní slovo: : Ing. Naďa Jandová 
K výstavě promluvil: prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, DSc. 
Návštěvnost výstavy: 808  
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4.3.4. Další výstavy a expozice 
 

Výstavy v Muzeu na zámku 
 
Pod muzeum a galerii spadají také od 14. dubna 2016 nové výstavní prostory – 
Muzeum na zámku. V prostorách je stálá expozice zbraní „Hranice na mušce“ a 
expozice o historii města, které dominuje model historického centra Hranic od 
hranického rodáka Stanislava Miloše.  

 
 Model historického centra města  
 od autora Stanislava Miloše 
 14. dubna 2016 – doposud - stálá expozice  
--------------------------------------------------------------------------- 

 
Dominantou expozice historie Hranic je model historického centra města, jehož 
autorem je Stanislav Miloš. Model se stále rozrůstá. 
 
Návštěvnost výstavy: 2.450 
Doprovodné programy: Komentované prohlídky výstavy v rámci Hranické muzejní 
noci a Dnů evropského dědictví 
 

 Hranice na mušce 

 15. listopadu 2016 – stálá expozice 
-------------------------------------------------------------------------- 

 
Expozice zbraní ze sbírek hranického muzea představuje unikátní kousky. Na mušce 
vystavovaných zbraní jsou vojenské ústavy rakouskouherského mocnářství v 
Hranicích, ale také hranický střelecký spolek.  
 
Návštěvnost výstavy: 2.450 
Doprovodné programy: Komentované prohlídky výstavy v rámci Hranické muzejní 
noci a Dnů evropského dědictví 
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Expozice truhel 
 
 

Stálá expozice truhel ze sbírek muzea  
1. prosince – 31. prosince 2016 
------------------------------------------------------------------------ 

 
Expozice truhel ze sbírek muzea je umístěna ve 20 metrů dlouhé chodbě, kterou 
prochází na Staré radnici návštěvníci, kteří chtějí absolvovat výstup na věž. V roce 
2017 došlo k celkové úpravě expozice, doplněné byly panely s informacemi o truhlách, 
došlo k instalaci nových obrazů, doplnění informačních popisků k truhlám a obrazům. 
 

Výstava v galerii Severní křídlo zámku 
 
 

 Výstava fotografií z minulých ročníků EJD 
 10. května – 31. května 2017 
-------------------------------------------------------------------- 

Tradiční výstava hranických fotografů v rámci jazzového festivalu nabídla fotografie 
Milana Kaštovského, Jiřího Necida a Pavla Diatky. Výstava mapovala v rámci 15. 
ročníku festivalu Evropských jazzových dnů na fotografiích průřez předchozími 
ročníky. Na její přípravě se podílel Bronislav Ludmimila, vystavující fotografové a 
středisko kultura. Dát dohromady fotky z předchozích ročníků nebylo snadné. 

Úvodní slovo: Jarmila Vrtalová 
K výstavě promluvili: Bronislav Ludmila, Ivo Lesák, Milan Kaštovský 
Návštěvnost vernisáže: 60 
Návštěvnost výstavy: vzhledem k tomu, že výstava byla volně přístupná, návštěvnost 
výstavy, která nemá průvodce, nebylo možné mapovat. 
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4.3.5 Venkovní výstavy  
 
 

 Kraslicovník  
 30. března – 25. dubna 2017 
------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S cílem vyzdobit velikonočně hranické Masarykovo náměstí a přispět tak k oživení 
centra Hranic vznikl projekt zdobení Kraslicovníku, který se setkal s příznivým ohlasem 
už při prvním ročníku v roce 2016. I v roce 2017 se do něj zapojily místní školy, školky, 
spolky i veřejnost. Všem patří velký dík. Díky nim byl neobvyklý strom ozdoben celkem 
3300 kusy kraslic. Kraslicovník lákal na náměstí nejen děti a dospělé k focení, ale také 
zaujal novináře z regionálních i celostátních médií. Strom, který se ocitl na náměstí, 
věnovala obec Střítež nad Ludinou, poděkování tak patří celé obci i jejímu starostovi 
Ing. Petru Pajdlovi, Nazdobení stromu trvalo přes dvacet hodin, většinou na plošinách. 
Po oslavách jara pak byly kraslice sundány a uchovány pro další ročník. Nepřízeň 
počasí přežila zhruba polovina z nazdobených kraslic. Předvelikonoční atmosféru pak 
navodila u kraslicovníku folklorní akce Vítání jara, kterou pořádalo středisko kultury a 
která proběhla na Masarykově náměstí v sobotu 8. dubna. 

 

 Výstava Doprava v roce 2050 v Hranicích 
 19. října 
-------------------------------------------------------------------- 

 
Organizace uspořádala v rámci slavnostního křtu nových elektrobusů výtvarnou 
soutěž pro žáky na téma Doprava v roce 2050.  Zúčastnilo se jí 246 soutěžících. Pro 
krásné ceny, které věnovali sponzoři (ČSOB věnovala dárkové balíčky s mobilními 
telefony, společnost 3ČSAD věnovala dárkové balíčky s tablety, společnost SOR 
Libchavy věnovala dárkové tašky s powerbankami), si přišlo 23 mladých výtvarníků. 
Jejich práce byly vystaveny v nových elektrobusech při slavnostním křtu. 
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 Výstava vánočních stromečků na podloubí 
 27. listopad – 31. prosinec 2017 
-------------------------------------------------------------------- 

 
Hranická podloubí oživily už třetím rokem nazdobené vánoční stromečky, které výtvarně 
vytvořili žáci z hranických škol, studenti, děti, spolky a organizace ve městě. Opět letos přibylo 
zájemců z řad veřejnost, takže v podloubích bylo celkem 41 stromečků. 

 

 
Městská kulturní zařízení – 

středisko knihovna 

 

Základní umělecká škola 
Hranice  –  taneční obor 

 

Charita Hranice + Denní 
centrum Archa 

 

MŠ Pohádka 

 

Střední průmyslová škola 
Hranice 

Centrum pro rodinu Jitřenka 
Hranice 

Městská kulturní zařízení –
muzeum a galerie 

 

ZŠ a MŠ Drahotuše 

Městská kulturní zařízení – 
knihovna 
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Městská muzeum a 
galerie Hranice 

 

Centrum pro rodinu 
Jitřenka Hranice 

Základní umělecká škola – 
hudební obor 

 

 MŠ Drahotuše Základní umělecká škola 
– výtvarný obor 

Klub seniorů 

ZŠ a MŠ Struhlovsko MŠ Sluníčko ZŠ a MŠ Studentská 
Hranice 

MŠ Míček 

MŠ Dětské centrum 
Struhlovsko Hranice 

ZŠ a MŠ Dětské centrum 
Struhlovsko 

Dům dětí a mládeže 
Hranice 

Městská kulturní zařízení 
– středisko kultury 
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Jesličky Pianko Společenský klub Panenka 
Hranice 

Galerie M + M Lesní škola Hranice 

Domov seniorů Hranice Stará střelnice Café bar na zámku Turistické informační 
centrum Hranice 

MŠ Prima Hranice Střední zdravotnická škola 
Hranice 

Gymnázium Hranice Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež Fénix 
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Dětské a mateřské centrum u 
Kocoura Mikeše 

IC VET Hranice + psí salón 
p. Dagmar Dlouhá 

Taneční škola Ing. Vlastimil 
Tumpach 

ZŠ 1. máje ZŠ a MŠ Šromotovo 

Dětský domov Hranice 

Soukromá střední odborná 
škola Hranice 

D D Obchůdek Hromůvka 
Hranice 

Taneční škola sester 
Hlavinkových 
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4.4 Doprovodné programy 
 
Hranická muzejní noc - pátek 19. května 2017 od 17 do 23 hodin 
 

V pátek 19. května se v Hranicích konala 
od 17 do 23 hodin Hranická muzejní noc.  
V muzeu na Staré radnici proběhla 
komentovaná prohlídka výstavy v 
podání autora výstavy Radovana 
Langera. Poté vystoupily na nádvoří 
Staré radnice hudební skupina Jazz it? a  
kapela Swingtet.  
Lákala také návštěva věže Staré radnice 
a pohled na večerní město. Na věži 
vystoupili trubači Střední lesnické školy 
v Hranicích a posléze také každou celou 
hodinu věžní hudba v podání studentů 
ZUŠ Hranice. 
Program v Synagoze byl rovněž pestrý. 
Uskutečnilo se vystoupení sboru 
Cantabilka, Dětského pěveckého sboru 
Cantabile a komorního sboru Cantabile. 
Připraven byl koncert předního ruského 
klavíristy a hudebního skladatele 
Alexandra Christianova s jeho skupinou. 
Večer pak uzavřelo stepařské 
vystoupení skupiny Sestry Hlavinkovi.  
Kromě toho probíhaly i prohlídky 
v Muzeu na zámku. 
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Dny evropského dědictví - 16. září 2017 
 
Středisko muzeum a galerie a středisko 
Turistické informační centrum připravilo 
bohatý program na Dny evropského 
dědictví. Díky dobré spolupráci se Starou 
střelnicí, ZUŠ Hranice, DDM Hranice a 
dalšími subjekty byl veřejnosti nabídnut 
bohatý program. 

Dny evropského dědictví se konaly 
v barokním duchu. Kvůli nepřízni počasí 
se veřejná snídaně uskutečnila ve 
dvoraně zámku a ne na náměstí. Na 
Staré radnici hrála skupina Olomoucy 
Dixieland Jazz Band, vyráběly se medaily 
ale také barokní vějíře, masky a šperky. 
V Synagoze vystoupil například Ženský 
pěvecký sbor Hranice, stepařky Sestry 
Hlavinkovi a konal se projekt Poznej 
baroko. V Muzeu na zámku proběhla 
komentovaná prohlídka.  Již tradičně byl 
obrovský zájem o výstup na věž Staré 
radnice.  
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Zaměřeno na děti a žáky 
 
V roce 2017 pokračovalo středisko muzeum a galerie v trendu nastaveném 
v roce 2015 a 2016, a to programy pro žáky škol, děti a jejich rodiče.  
 
Konaly se výtvarné ateliéry, například 
„Vyrob si svou vlastní medaili“. Jednalo se o 
nejnavštěvovanější výtvarnou dílnu, kdy si 
návštěvníci mohli vyrobit vlastní medaili a 
přihlásit ji do soutěže o hodnotné ceny.  
 
Oblíbené byly vědomostní kvízy, které byly 
v průběhu roku součástí výstav na Staré 
radnici. Účastnili se jich děti i jejich rodiče, ale 
také žáci při animačních programech pro 
školy. 
  
Pro školy nabízelo muzeum animační 
programy, které byly součástí výstav.  
Například Kinematografická dílna, která byla 
zaměřená na vývoj kinematografie a historii 
hranických kin a byla v době výstavy na téma 
kinematografie, která se konala na Staré 
radnici. Muzeum ji připravilo ve spolupráci se 
Studiem bez kliky. Zúčastnilo se 51 žáků. 
 
Další animační program pro školy byl na 
Staré radnici součástí výstavy Rozkaz zněl 
jasně. Pro žáky byl připraven bohatý 
doprovodný program - komentovaná 
prohlídka, luštění kvízu, výroba vlastní 
vojenských medailí, které poté mohli přihlásit 
do soutěže o hodnotné ceny. O tento typ 
doprovodného programu byl velký zájem ze 
strany škol, účastnilo se 196 žáků. 
 
Dalším programem byl workshop – základy 
sítotisku, který se uskutečnil v Synagoze pod 
vedením vystavujícího výtvarníka Marka 
Sibinského. Workshop absolvovalo 78 žáků.  
 
Pro školy se konal v Synagoze výtvarný 
ateliér zaměřený na téma vitráže. Účastnilo 
se ho 59 žáků. 
 
Další byl program Po stopách hranických 
židů. Jeho součástí byla prohlídka 
židovských památek a stop v Hranicích 
zakončená tvorbou kamenů zmizelých. 
Programu se zúčastnilo 151 zájemců. 
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Komentované prohlídky, přednášky, besedy 
 

Velký zájem veřejnosti zaznamenaly také komentované prohlídky.  
 
Tradičně velký zájem je o komentované prohlídky vztahující se k historii synagogy a 
k židovství v Hranicích. Uskutečnily se také komentované prohlídky modelu Hranic 
v Muzeu na zámku, nebo komentovaná prohlídka výstavy Radovan Langer – (Re)vize, 
a to v podání autora vystavených děl. Nebo komentovaná prohlídka výstavy obrazů 
Jana Jemelky, rovněž v podání autora. Dále komentované prohlídky dalších výstav, 
například Rozkaz zněl jasně a další. 
 
 
 

Návštěvníky zaujaly rovněž přednášky a beseda.  
 
V průběhu roku se uskutečnilo 5 přednášek či besed.  

Během výstavy o kinematografii proběhla 1 beseda s pamětníky hranických kin.  

V rámci výstavy Rozkaz 
zněl jasně se uskutečnily 4 
besedy a přednášky. 
Tomáš Pospěch vyprávěl 
o architektuře staveb 
vojenských ústavů, Václav 
Bednář o osobnostech, 
které prošly vojenskými 
ústavy, o duchovní službě 
v armádě hovořil kaplan 
hranické posádky kapitán 
Daniel Waclawek a Radim 
Kapavík přednesl o 
moravských vojácích na 
frontách Velké války.  
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Koncerty 
 
Ve výstavních prostorách muzea a galerie se také uskutečnilo několik koncertů. Ve 
čtvrtek 1. června 2017 se konal v Galerii Synagoga Houslový recitál Terezy Láskové 
za klavírního doprovodu MgA. Libuše Pančochové. Na koncert zavítalo 76 lidí. V pátek 
3. listopadu 2017 se konal Podzimní koncert Cantabile. Akci pořádal společenský 
klub Panenka ve spolupráci s MKZ Hranice. V Galerii Synagoga se představila tři 
oddělení sboru Cantabile. Návštěvnost včetně vystupujících činila 352 lidí. Další 
koncerty si připomeňme podrobněji. 
 
 

 Jarní koncert přátelství: Koncert Cantabile & 
 Haags Instrumentaal Jeugdensemble 
 Pátek 28. dubna 2017 od 17 do 23 hodin 
-------------------------------------------------------------------- 

   Koncert přátelství, hranického a holandského sboru zaplnil Synagogu. Na akci  
  byla návštěvnost včetně vystupujících 229 lidí.  
 

 Koncert přátelství – Dny kultury v Hranicích 
 Sobota 13. října 2017 v 18 hodin 
------------------------------------------------------------------------ 

 Koncert přátelství – vystoupení komorních souborů ZUŠ Hranice – navštívilo 121 lidí. 
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 Adventní zastaverní s literaturou a hudbou: 
 Josef Somr a Jaroslav Tůma 
 Neděle 3. prosince 2017 v 18:30 hodin 
---------------------------------------------------------------------- 

  
Zajímavý komponovaný program připravilo MKZ Hranice ve spolupráci 
s Náboženskou obcí Církve československé husitské v Hranicích. Vystoupil herec 
Josef Somr s uměleckým přednesem a vynikající cembalista a varhaník Jaroslav 
Tůma zahrál hudbu Johanna Sebastiana Bacha a dalších starých mistrů. Na akci přišlo 
117 posluchačů.  
 
 
 
 

Židovské Vánoce 
 
 

 Chanukový večer 
 Středa 13. prosince 2017 v 18:30 hodin 
---------------------------------------------------------------------- 

Lidé, kteří navštívili Synagogu, mohli zhlédnout zapalování chanukového svícnu 
Jindřichem Buxbaumem a poslechnout si přednášku Dr. Petra Schlessingera o původu 
židovského svátku Chanuka. Nechyběla ochutnávka tradičních jídel podávaných v 
čase tohoto svátku v židovských rodinách. Na své si přišly i děti, pro které byly 
připravené vystřihovánky a omalovánky. Návštěvnost byla 125 lidí. 
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Přehled návštěvnosti doprovodných programů 
 

PŘEHLED DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ 2017 (včetně vernisáží) 

Datum 
konání 

Název akce Druh akce 
Místo 

konání 

P
o

č
e

t 

n
á

v
š

tě
v

n
ík

ů
 

5. ledna Svatoslav Böhm – obrazy – dřevěné 
reliéfy. 

Vernisáž 
 

Synagoga 36 

12. ledna Jiří Necid, Martin Necid – Fotovýstava 
bratrské dvojice 

Vernisáž Stará radnice 112 

21. ledna - 
23. února 

Kvíz k fotovýstavě Jiřího Necida, 
Martina Necida. 

Doprovodný program Stará radnice 217 

2. března Dnes promítáme. Historie hranických 
kin a dějiny kinematografie. 

Vernisáž Stará radnice 89 

7. března Kinodílna k výstavě Dnes promítáme. Doprovodný program 
pro školy 

Stará radnice 51 

7. březen – 
27. březen 

Sběr kraslic na Kraslicovník (celkem 
3300 kraslic) 

Kraslicovník 
(zdobení) 

Masarykovo 
náměstí 

 

2. března – 
23. dubna 

Kvíz pro děti k výstavě dnes 
promítáme. 

Doprovodný program Stará radnice 65 

9. březen Výstava Marek Sibinský – (e)reality Vernisáž Synagoga 71 

12. duben Setkání s pamětníky hranických kin. Beseda Stará radnice 17 

18. duben Workshop – základy sítotisku. V rámci 
výstavy Marek Sibinský – (e)reality 

Doprovodný program 
pro školy 

Synagoga 74 

27. dubna Výstava Jan Jemelka - Barva Vernisáž Synagoga 70 

28. dubna Koncert Cantabile & Haags 
Instrumentaal Jeugdensemble 

Koncert přátelství Synagoga 229 

4. května Radovan Langer – (Re)vize 2017 Vernisáž Stará radnice 132 

11. května Komentovaná prohlídka výstavy Jan 
Jemelka - Barva 

Doprovodný program Synagoga 16 

19. května Hranická muzejní noc Doprovodný program Stará 
radnice, 
Synagoga, 
Muzeum na 
zámku 

742 

19. května Hranická muzejní noc Výstup na věž Stará radnice 120 

19. května Komentovaná prohlídka výstavy 
Radovan Langer – (Re)vize 2017 
v rámci Hranické muzejní noci 

Komentovaná 
prohlídka 

Stará radnice  15 

24. května Výtvarný ateliér s názvem „Tupování“ Výtvarný ateliér pro 
školy 

Stará radnice 61 

1. června Koncert v Synagoze Koncert Synagoga 76 

7. června Děti tvořily falešné vitráže Doprovodný program Synagoga 59 

8. a 14. 
června 

Děti tvořily Kameny zmizelých Program pro školy Synagoga 57 

22. června Výstava Václav Bláha - Rezonance Vernisáž Synagoga 49 

28. června Výstava „Rozkaz zněl jasně!“ Vernisáž Stará radnice 58 

28. června 
– 8. října 

Kvízová hra pro děti k výstavě „Rozkaz 
zněl jasně!“ 

Doprovodný program Stará radnice 311 

28. června - 
8. října 

Soutěž o ceny – vyrob si svou vlastní 
medaili 

Doprovodný program  Stará radnice 
 

383 

19. července Vyrob si svou medaili – ateliér pro děti  Doprovodný program Stará radnice 20 

10. srpna Vyrob si svou medaili –í ateliér pro děti Doprovodný program Stará radnice 57 
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15. srpna Architektura staveb vojenských ústavů Přednáška Stará radnice 11 

17. srpna Výstava Berenika Ovčáčková - 
Minilegendy 

Vernisáž  Synagoga 82 

7. září Osobnosti vojenských ústavů Přednáška Stará radnice 23 

16. září Dny evropského dědictví Doprovodné 
programy 

Stará 
radnice, 
Synagoga, 
muzeum na 
zámku, 
Mázhaus 

103
7 

16. září Komentovaná prohlídka výstavy 
Rozkaz zněl jasně (v rámci Dnů 
evropského dědictví) 

Doprovodný program Stará radnice  15 

16. září  Výstup na Radniční věž (v rámci Dnů 
evropského dědictví) 

Doprovodný program Stará radnice 94 

16. září  Vyrob si svůj vlastní metál – výtvarný 
ateliér pro děti i dospělé tvoření (v 
rámci Dnů evropského dědictví) 

Doprovodný program Stará radnice 14 

16. září Barokní tvoření (v rámci Dnů 
evropského dědictví) 

Doprovodný program Stará radnice 27 

16. září Ženský pěvecký sbor Hranice (v rámci 
Dnů evropského dědictví) 

Koncert- doprovodný 
program 

Synagoga 27 

16. září Improvizace na barokní téma – 
vystoupení stepařů (v rámci Dnů 
evropského dědictví) 

Doprovodný program Synagoga 56 

16. září Poznej baroko – iteraktivní představení 
(v rámci Dnů evropského dědictví) 

Doprovodný program Synagoga 111 

16. září Koncert – Olomoucký Dixieland Jazz 
Band (v rámci Dnů evropského 
dědictví) 

Doprovodný program Stará radnice 60 

16. září Permanent breakfast (v rámci Dnů 
evropského dědictví) 

Doprovodný program Dvorana 
zámku 

23 

16. září Mázhaus (v rámci Dnů evropského 
dědictví) 

Doprovodný program Radniční 
ulice 

164 

21. září  Kreativní ateliér pro děti – Vyrob si 
svou vlastní medaili 

Doprovodný program Stará radnice 0 

26. září Duchovní služba v armádě  Přednáška Stará radnice 12 

Září/říjen Animační program pro školy. Výroba 
medailí, kvízová hra a komentovaná 
prohlídka výstavy 

Animační program 
pro školy 

Stará radnice 196 

3. říjen Moravští vojáci na frontách Velké války Přednáška Stará radnice 9 

5. říjen Výstava Jiří Voves – Vrstvy zapomnění  Vernisáž Synagoga 45 

13. října Koncert přátelství Koncert Synagoga 121 

17. říjen Výstava Plnou parou vpřed Vernisáž Stará radnice 99 

17. říjen Výstava Vlaky na fotkách Vernisáž Stará radnice 99 

17. říjen -   
28. leden 

Kvízová hra  - k výstavě Plnou parou 
vpřed 

Doprovodný program Stará radnice 177 
 

17. říjen -   
28. leden 

Tipovací soutěž k výstavě Plnou parou 
vpřed 

Doprovodný program Stará radnice 174 
 

26. říjen Výstava Antonín a Blanka Ličmanovi  Vernisáž Stará radnice 378 

3. listopad Podzimní koncert Cantabile Koncert Synagoga 352 

30. listopad Výstava Ladislav Daněk – brány světla Vernisáž Synagoga 36 

3. prosince Josef Somr a Jaroslav Tůma Adventní koncert Synagoga 117 

13. prosince  Židovské Vánoce Akce pro rodiny Synagoga 125 
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4.5 Sbírky muzea 
 

4.5.1 Základní údaje a charakteristika sbírek muzea 
 
Hranické muzeum spravuje přes třicet tisíc sbírkových předmětů uvedených pod 7 476 
přírůstkovými čísly. Jedná se o dvě sbírky, a to sbírku Archeologie s evidenčním číslem 
AMH/002-05-10/252002 (12 přírůstových čísel) a sbírku MHA/002-05-10/209002   
(7 464 přírůstkových čísel) tvořenou podle témat osmi podsbírkami: 
 

Sbírky a podsbírky muzea a galerie 

Podsbírka Počet přírůstkových čísel 

Archeologická 216 

Numizmatická 1098 

Knihy 2345 

Písemnosti a tisky 729 

Zoologie 44 

Mineralogie 459 

Etnografie, obrazy,… 2290 

Militária 144 

Celkem 7464 

 

4.5.2  Správa a evidence sbírek 
 
Inventarizace sbírek 

 
V roce 2017 prošlo periodickou inventarizací 10 % sbírky. Tato inventarizace navázala 
na periodickou inventarizaci v roce 2016, kdy bylo zkontrolováno 8,77 % sbírky, a na 
mimořádnou předávací inventarizaci, která proběhla v roce 2015, kdy bylo předávací 
inventarizací zkontrolováno 100 % sbírky. 
Inventarizace byla prováděna v souladu s § 12 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně 
sbírek muzejní povahy a § 3 vyhlášky MKČR č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 122/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a příslušné 
prováděcí vyhlášky.  
Z celkového počtu 7320 evidenčních čísel sbírky MHA/002-05-10/209002 bylo 
periodickou inventarizací zkontrolováno 734 přírůstkových čísel. 
Inventarizace proběhla 29. 5. 2017, kdy periodickou inventarizací prošla celá 
podsbírka Písemnosti a tisky. Tato podsbírka obsahovala 734 přírůstkových čísel 
(10227 sbírkových předmětů). O provedení periodické inventarizace bylo posláno 
oznámení na Ministerstvo kultury. 
Při inventarizaci se porovnávaly jednotlivé sbírkové předměty s existujícími 
evidenčními záznamy a se skutečným stavem. Byl kontrolován stav a uložení 
předmětů a potřeba základního i zásadního ošetření. Vycházelo se z přírůstkové knihy 
vedené od roku 1964 do roku 1983, z přírůstkové knihy dokumentace Hranice z roku 
1981 a z nové přírůstkové knihy, která byla založená v roce 1994 při vzniku muzea v 
Hranicích. 
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Chronologická evidence 

V roce 2017 bylo do chronologické evidence zapsáno 138 přírůstkových čísel, pod 
kterými se skrývá 1132 předmětů. Všechny předměty spadají do podsbírky Písemnosti 
a tisky. Tyto předměty byly nabyté bezúplatně vlastním sběrem a byly zapsány pod 
přírůstkovými čísly 1/17 až 138/17 do přírůstkové knihy, která byla založená v roce 
1994. Tyto předměty byly zapsány také do systematické evidence. 

Přírůstky exponátů do sbírek v roce 2017 

Chronologický zápis Počet 
přírůstkových čísel 

Počet  
kusů 

Náklady  
v Kč 

Úplatné nabytí 0 0 0 

Bezúplatné nabytí – dary 0 0 0 

Bezúplatné nabytí – sběr 138 1132 0 

Celkem 138 1132 0 

 

Přírůstky exponátů podle podsbírek v roce 2017 

Podsbírka Počet 
přírůstkových čísel 

Počet kusů Náklady v Kč 

Archeologická 0 0 0 

Numizmatická 0 0 0 

Knihy 0 0 0 

Písemnosti a tisky 138 1132 0 

Zoologie 0 0 0 

Mineralogie 0 0 0 

Etnografie, obrazy 0 0 0 

Militária 0 0 0 

Celkem 138 1132 0 

 

Lokační seznamy 

Před inventarizací podsbírky Písemnosti a tisky byla provedena změna uložení všech 
fotografií a dokumentů této podsbírky do pořadačů. Touto činností se získal lepší 
přehled ve sbírkových předmětech a zajistila se jejich ochrana před poškozením při 
další případné manipulaci s nimi. Dokumenty byly totiž předtím nesystematicky 
uloženy v nevyhovujících obálkách. Při prohlížení se musely neustále vytahovat, čímž 
se značně opotřebovávaly a znehodnocovaly. Nynější katalogové uložení fotografií do 
průhledných fólií tento problém vyřešilo. 

Navíc bylo provedeno celkové systematické uložení všech 10 227 sbírkových 
předmětů podsbírky Písemnosti a tisky a byla provedena lokace pro snadné 
vyhledávání každého přírůstkového čísla této podsbírky. Dřívější uložení dokumentů 
ztrácelo jakýkoliv pevný systém a vyhledávání určitého sbírkového předmětu, tak bylo 
velice obtížné. Podle nově zhotoveného lokačního seznamu podsbírky Písemnosti a 
tisky je možné vyhledat kterékoliv přírůstkové číslo této podsbírky snadno a rychle. 
Tyto práce trvaly přibližně dva měsíce. 
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Systematická evidence 
 

V roce 2017 proběhla druhotná evidence u 
podsbírek Písemnosti a tisky, Militaria a 
Numismatika. 
Periodická inventarizace podsbírky Písemnosti a 
tisky konaná 29. 5. až 30. 5. 2017 ukázala, že 
v systematické evidenci je do speciálního 
počítačového programu zavedeno pouze 3084 
předmětů této podsbírky. U značné části těchto 
předmětů byly zjištěny nedostatky v podobě 
chybějící fotografie předmětu nebo nedostačujícího 
popisu předmětu. Proto v měsících srpen až listopad 
roku 2017 proběhla oprava a dokončení 
systematické evidence v počítačovém programu 
celé této podsbírky, která čítá 11 359 sbírkových 
předmětů. 
Nejprve proběhla kontrola stávajících 3084 karet, 
které už byly zapsány v systematické evidenci.  
Z těchto 3084 karet byly u 2011 karet zjištěny 
nedostatky, a proto byly tyto karty následně 
upraveny – vložením fotografie předmětu nebo 
přidáním popisu předmětu. 
Poté proběhlo zapsání zbývajících předmětů do systematické evidence. Celkový počet 
nově zapsaných karet systematické evidence činí 3033. Tyto nové karty byly opatřeny 
příslušným popisem předmětu a fotografií. 
V rámci systematické evidence došlo také k zapsání nových evidenčních čísel této 
podsbírky. Ty byly zapsány pod přírůstkovými čísly 1/17 až 138/17. Celkem se jedná 
o 138 přírůstkových čísel, pod kterými se skrývá 1132 předmětů. Tyto předměty byly 
zapsány jak do systematické evidence, tak do chronologické evidence, a sice do 
přírůstkové knihy vedené od roku 1994. 
Celkové číslo karet systematické evidence podsbírky Písemnosti a tisky činí nyní 6117 
karet. Počet karet systematické evidence nekoresponduje s počtem předmětů 
podsbírky Písemnosti a tisky, který činí 11359 předmětů. Důvodem je skutečnost, že 
některé předměty této podsbírky jsou zapsány na společné kartě, především kvůli 
ekonomičnosti evidence (například soubor fotografií z interiéru synagogy). 
V roce 2017 proběhla také druhotná evidence části podsbírky Militaria. Do 
systematická evidence bylo zapsáno 187 předmětů. Ke každému předmětu byla 
přidána fotografie a příslušný popis.  
Nakonec proběhla druhotná evidence části podsbírky Numismatika. Do systematická 
evidence bylo zapsáno 264 předmětů. Ke každému předmětu byla přidána fotografie 
a příslušný popis.  Systematická evidence těchto tří podsbírek trvala zhruba 4 měsíce.  
 
Centrální evidence sbírek 

 
V rámci Centrální evidence sbírek jsme v roce 2017 požádali o aktualizaci podsbírky 
Písemnosti a tisky. Jednalo se o zápis nově zapsaných přírůstkových čísel 1/17 až 
138/17. Také jsme aktualizovali předměty v podsbírkách militaria, numizmatika, 
etnografie, obrazy. Veškeré změny jsme provedli prostřednictvím internetové aplikace 
a zaslali na Ministerstvo kultury v požadované formě. 
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Badatelská činnost 

 
V případě zájmu umožňuje středisko muzeum odborně studovat své sbírkové 
předměty. Sbírkové předměty, které má muzeum ve své správě, mohou badatelé 
využívat v souladu se zákonem a s badatelským řádem muzea, který je k dispozici na 
webových stránkách muzea www.muzeum-hranice.cz 
 
V roce 2017 navštívili muzeum zejména tito badatelé: 

 Mgr. Klára Jeništová z Muzeua moderního umění Olomouc ve věci 
připravovaného článku o hranické synagoze. 

 PhDr. Vladimír Juračka ve věci židovské problematiky v Hranicích. 

 Miroslav Janek, režisér ve věci natáčení filmu Universum Brdečka. Dokumentu 
o rodákovi Hranic Jiřím Brdečkovi. 

 Milan Králik ve věci soukromého zkoumání tématu hasiči Hhranicka. 

 Ing. Jiří Andrýs, starosta Černotína ve věci fotografií s tématem vesnic Černotín 
a Hluzov. 

 Ing. Chválek ve věci obrazů Aloise Hrdličky 
 

Změna kurátora 

V roce 2017 došlo ke změně správce depozitáře, stal se jím Mgr. Marek Suchánek. 
 
 
Ochrana sbírek a restaurování 

 

 V roce 2017 probíhal úklid v depozitáři, logičtější přemísťování předmětů tak, 
aby byly jednotlivé podsbírky, pokud je to možné, u sebe.  Proběhl také úklid a 
systematické uspořádání v místnosti s pomocným materiálem k výstavám.  

 

4.5.3 Muzejní knihovna 
 
Stav knihovny a přírůstky 

 
Muzejní knihovna čítá 1 008 svazků. Tyto jsou formou seznamu zpřístupněny 
od roku 2016 na nových webových stránkách muzea a galerie www.muzeum-
hranice.cz. V roce 2017 do seznamu přibylo 35 nově získaných knih především 
regionálního charakteru. 

 
Inventarizace muzejní knihovny 

 
V roce 2017 proběhla inventura muzejní knihovny. Inventura se konala 6. dubna 
a byla provedena podle zákona č. 270/2010 Sb., Vyhláška o inventarizaci 
majetku a závazku. Inventura byla provedena u celého knihovního fondu 
s použitím knihy přírůstků knihovního fondu knihovny. Po inventuře bylo 20 
svazků navrženo k odpisu z důvodu značného opotřebení a poškození. Dále 
bylo 40 svazků navrženo k odpisu v nabídkové povinnosti v konferenci 

http://www.muzeum-hranice.cz/
http://www.muzeum-hranice.cz/
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střediska knihovna. Stav knihovního fondu po odepsání poškozených a 
opotřebovaných knih a dokumentů v nabídkové povinnosti činil celkem 973. 

 

4.6 Propagace 
 

4.6.1 Nové webové stránky 
 
V roce 2017 byly vytvořené nové, moderní webové stránky – www.kultura-hranice.cz, 
kam pracovníci muzea a galerie pravidelně doplňují výstavy a doprovodné akce 
pořádané střediskem muzeum a galerie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kultura-hranice.cz/
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V roce 2016 byly vytvořené nové, moderní webové stránky – www.muzeum-
hranice.cz, které pracovníci muzea a galerie pravidelně aktualizují. 
 

 

4.6.2 Způsoby propagace 
 
1. Pozvánky, plakáty - k výstavám a programům jsou připravované pozvánky a 

plakáty. Pozvánky jsou rozesílány elektronicky na mailové adresy, které jsou 
neustále aktualizované. Návštěvníci výstav mohou zanechat u průvodce svou e-
mailovou adresu, na kterou jim jsou pak pozvánky zasílány. Ke každé výstavě 
připravuje muzeum také plakáty, obvykle formátu A4 a A3. U několika výstav se 
připravovaly i velké plakáty formátu A2 nebo A0, ale také menší plakátky velikosti 
A5. Plakáty formátu A3 jsou pak umístěny na výlepových plochách ve městě a na 
dalších místech. Plakáty A4 mají také své „odběratele“, lidé je najdou na 
nástěnkách v obchodech, v lázních a podobně. Plakáty A2 a A0 bývají umisťovány 
na autobusových zastávkách. 
 

2. Tištěná média - středisko muzeum a galerie monitoruje výstupy v tištěných 
médiích. Nejvíce článků bylo zveřejněno v Hranickém deníku a v Hranickém týdnu. 
Několik tiskových zpráv vydala i Česká tisková kancelář a články se pak objevili 
například v Blesku, Právu, týdeníku 5plus2 a dalších. 

http://www.muzeum-hranice.cz/
http://www.muzeum-hranice.cz/
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3. Hranický zpravodaj - nejvýraznější propagace, co se tištěných médií týká, se 

objevuje v Hranickém zpravodaji, který vydávají Městská kulturní zařízení Hranice. 
V každém čísle je zveřejněn přehledný soupis akcí, které muzeum a galerie 
pořádá, a dále pozvánky na aktuální výstavy a články k pořádaným akcím. 
 

4. Televizní vysílání - o výstavách a akcích v muzeu informuje pravidelně také místní 
regionální televize. 
 

5. Rádia - do vysílání Českého rozhlasu, do Radiožurnálu a v Rádiu Haná a dalších 
proběhla propagace některých výstav a programů. 
 

6. Facebook - facebookové stránky 
muzea a galerie pravidelně informují 
o novinkách a blížících se akcích a 
přinášejí fotografie 
z proběhlých  vernisáží a 
doprovodných programů, ale také 
zajímavosti z muzejních sbírek.  

 
7. Adresná propagace - muzeum také 

využívá adresné propagace, a to 
formou dopisů, e-mailů a telefonátů. 
Týká se to například školek a škol, 
které zve na výstavy, komentované 
prohlídky a doprovodné akce. 
 

8. Katalogy - ke každé výtvarné 
výstavě připravuje středisko 
muzeum a galerie tištěné katalogy.  

 

4.6.3 Spolupráce s jednotlivci a institucemi 
 
Muzeum a galerie spolupracuje při vytváření výstav úzce se školami, školkami, spolky, 
organizacemi ve městě i s dalšími středisky Městských kulturních zařízení Hranice, 
dále se sběrateli, obyvateli Hranic, kteří zapůjčují na tematické výstavy nejrůznější 
exponáty, ale také místními firmami a muzei v širokém regionu. 
 
Přehled spolupráce v roce 2017 vzhledem k jednotlivým výstavám: 
  

 Výstava „Dnes promítáme“ - Studio Bez Kliky, středisko kultura. 

 Výstava „Rozkaz zněl jasně“ – Jiří Nebeský, 7. mechanizované brigády 
“Dukelská” a 71. mechanizovaný prapor, Muzeum Komenského v Přerově, 
Vlastivědné muzeum v Olomouci, Střední škola zemědělská Přerov, Klub vojenské 
historie Roto Chvalovice, Vojenská hudba Olomouc, Astra Office přispěla 
sponzorsky na doprovodný program Vyrob si svou medaili. 

 „Kraslicovník Hranický“ - Obecní úřad Střítež nad Ludinou - poskytl zdarma 
strom, který byl poté umístěný na Masarykově náměstí a ozdobený kraslicemi.  

 Výstava „Plnou parou vpřed“ – Železniční muzeum moravskoslezské, Muzeum 
Komenského v Přerově, Miloslav Maršálek. 
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Další spolupráce: 
 

 Lázně Teplice nad Bečvou přispěly sponzorsky při několika ubytování pro umělce 
vystavující v Galerii Synagoga 

 Hranické školy, školky a DDM Hranice se v roce 2017 zapojily do společného 
vánočního projektu výstava stromků na podloubí a také do výroby kraslic na 
hranický kraslicovník.  

 Základní umělecká škola Hranice – pokračuje intenzivní spolupráce navázaná v 
roce 2015. Žáci zajišťují hudební i taneční vystoupení na vernisážích, výtvarný obor 
se podílí při přípravě výstav.  

 Obyvatelé města a okolních vesnic se zapojovali do přípravy výstav zapůjčením 
svých předmětů. Zejména sběratelé Milan Králik a Jiří Nebeský. 

 Při pořádání výstav bylo spolupracováno také s hranickými fotografy, především 
Jiřím Necidem a Martinem Necidem. 
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5. MĚSTSKÁ KNIHOVNA
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5.1 Městská knihovna v roce 2017 - shrnutí 
 
Jaký byl rok 2017 v Městské knihovně v Hranicích? Lidé více četli, více chodili 
do knihovny, více si přes internet objednávali knihy. Méně jich už chodí na 
veřejný internet a také více šetří, takže na jednu průkazku chodí celé rodiny. 
 
Lidé více četli.  V roce 2017 knihovna evidovala 86.346 výpůjček, což je nárůst oproti 
předchozímu roku 2016, kdy si lidé půjčili 82.072 knih. Nárůst je i díky dostatečné 
finanční částky na nákup knih v rozpočtu organizace. 
 
Poklesl počet registrovaných čtenářů. V roce 2017 se v knihovně zaregistrovalo a 
čtenářský poplatek zaplatilo 1.707 čtenářů, v roce 2016 to bylo 2.155 čtenářů. Jedná 
se o dlouhodobější trend, kdy si na jednu průkazku půjčuje knihy celá rodina. Pro 
vyřešení tohoto nepoměru, se knihovna rozhodla v příštím roce přistoupit k zavedení 
tzv. rodinných registrací, které poskytnou realističtější obraz registrovaných uživatelů. 
 
Potěšitelné také je, že došlo k nárůstu návštěvnosti knihovny, v roce 2017 to bylo 
56.039 návštěv, v roce 2016 to bylo 48.864 návštěv.  
 
Výrazně došlo i k nárůstu návštěvníků on-line služeb, ke kterému přispělo 
zavedení možnosti objednat si přes internet knihy nebo si prodloužit jejich výpůjčku. 
V roce 2017 evidovala knihovna využití této služby v 19.298 případech, zatímco o rok 
dříve to bylo 13.445 případů. 
 
Knihovna také uspořádala více besed, přednášek a dalších kulturně vzdělávacích 
akcí a přišlo na ně více návštěvníků. V roce 2017 se uskutečnilo 97 akcí, v roce 2016 
to bylo 79 akcí. Stejně tak došlo k nárůstu návštěvnosti těchto akcích, v roce 2017 
přišlo na přednášky a besedy celkem 2.462 lidí, v roce 2016 to bylo 1.960 lidí.  
 
K nejúspěšnějším patřila beseda s nejčtenějším českým spisovatelem Vlastimilem 
Vondruškou, na kterou zavítaly dvě stovky návštěvníků.  

Knihovna také přišla se spoustou novinek a netradičních akcí jako například 
výstava regionální literatury, výstava starých tisků, komentovaná prohlídka po 
barokních památkách a další. Čtenářům nabídla besedy se spisovateli, cestovatelské 
besedy a přednášky zaměřené na historii regionu. Opět se uskutečnilo pasování 
prvňáčků ze všech hranických základních škol. 
 
Na regionální funkce pro náš obslužný region byla poskytnuta v roce 2017 částka ve 
výši 556.052,- Kč. Zahrnuje činnost středisek Hranice (pověřená knihovna) a Kojetín. 
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5.2 Základní údaje o středisku knihovna 
 

Charakteristika 
 
Počátky hranické knihovny spadají do období počátků 
českého národního obrození. Pro město Hranice byl 
významným rok 1811, kdy Josef Heřman Agapit 
Gallaš založil první společenskou knihovnu. Další 
etapa veřejného knihovnictví v Hranicích začíná rokem 
1894, kdy byla spolkem „Veřejné knihovny národní“ 
založena veřejná knihovna. Další rozkvět knihovny byl 
od roku 1920 díky zákonu o veřejných knihovnách, podle 
kterého musela každá obec zřídit obecní veřejnou 
knihovnu a financovat její činnost. Padesátá léta a konec šedesátých let nebyl pro 
knihovnu příznivý, docházelo k rozsáhlému vyřazování knih a to i velmi kvalitních, 
zejména autorů západních.  
Zřizovací listinou z 1. 1. 1992 se knihovna stala příspěvkovou organizací města s 
právní subjektivitou.  Od 1. 1. 2015 se knihovna stala součástí Městských kulturních 
zařízení Hranice. Knihovna je v budově Staré radnice na Masarykově náměstí 71 
v první patře a má bezbariérový přístup. 
Základním posláním knihovny je poskytování informačních a knihovnických služeb 
občanům města, studentům i návštěvníkům. V rámci výkonu regionálních služeb 
zajišťovala knihovna v Hranicích metodickou pomoc knihovnám v obcích regionu.  
Knižní fond knihovny k 31. 12. 2017 čítal 64.839 svazků celkem. Z toho v městské 
knihovně na Masarykově náměstí je k dispozici 48 924 knih (37.457 dospělé oddělení, 
11.467 dětské oddělení). Další knihy jsou na pobočkách.  
 
 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY 

Den Oddělení pro dospělé Oddělení pro děti 

Pondělí 8.00 - 11.30      12.00 – 17.00 12.00 – 17.00 

Úterý 8.00 - 11.30      12.00 – 17.00 12.00 – 17.00 

Středa zavřeno zavřeno 

Čtvrtek 8.00 – 11.30     12.00 – 17.00 12.00 – 17.00 

Pátek 8.00 – 11.30     12.00 – 17.00 12.00 – 17.00 

Sobota 9.00 – 12.00 zavřeno 

 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN 

Den Oddělení pro dospělé Oddělení pro děti 

Pondělí 9.00 - 11.30      12.00 – 17.00 zavřeno 

Úterý 9.00 - 11.30       12.00 – 16.00 9.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00 

Středa zavřeno zavřeno 

Čtvrtek 9.00 – 11.30      12.00 – 17.00 zavřeno 

Pátek 9.00 – 11.30      12.00 – 16.00 zavřeno 

 
 
 
 

Knihovna sídlí na Masarykově 
náměstí 71. 
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Kontakty 
 
Telefon:  581 607 300 (vedoucí střediska) 

 581 607 299 (oddělení pro dospělé) 
Web adresa:  www.mek.hranet.cz 
E-mail:   mek@mek.hranet.cz 
 

5.3 Oddělení pro veřejnost 
 

Provoz dvou veřejných oddělení zahrnuje činnosti výpůjčního protokolu, ústní 
knihovnicko-bibliografickou informatiku (referenční služby), obsluhu internetové 
studovny a studovny s příruční knihovnou a periodiky, reprografické služby, 
individuální a kolektivní práce se čtenáři, meziknihovní výpůjční službu, meziknihovní 
reprografickou službu a další služby poskytované prostřednictvím modulů AKS Clavius 
a dalších software programů sloužících plnění služeb a informatiky pro uživatele  - JIB 
(Jednotná informační brána), on-line katalog, Souborný katalog SKAT, Souborný 
katalog ČR - Caslin, nově Knihovna.cz, webové stránky knihovny a další on-line služby 
= osobní čtenářské konto, rezervační systém, objednávkový systém, prodlužování 
výpůjček, upomínkový systém.  
K uvedeným činnostem, včetně všech on-line služeb je vedena evidence elektronická 
a písemná, která sleduje výkony těchto činností a následně slouží jako podklad pro 
zpracovávání roční statistiky městské knihovny a jejích poboček v obslužném regionu 
pro ČSÚ; vede se písemně i elektronicky. Ve sledovaném roce byl do modulu Clavia 
zaveden nový jednotný systém evidence registrovaných uživatelů.  

 

 Veřejná knihovnická a informační služba 
 

POČET VÝPŮJČENÝCH KNIH V DOSPĚLÉM A DĚTSKÉM ODDĚLENÍ 
 

Rok 
2010 

Rok  
2011 

Rok  
2012 

Rok 
2013 

Rok 
2014 

 Rok 
2015 

Rok 
2016 

 Rok 

2017 

Oddělení
dospělé 

74.706 70.361 71.334 68.005 67.297 64.344 64.339 67.964 

Oddělení 
pro děti 

15.684 16.220 16.931 17.660 15.344 16.057 17.733 18.382 

Výpůjčky 
celkem 

90.390 86.581 88.265 85.665 82.641 80.401 82.072 86.346 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mek.hranet.cz/
mailto:mek@mek.hranet.cz
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POČET REGISTROVANÝCH ČTENÁŘŮ A POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ KNIHOVNY 

  Rok 
2010 

Rok 
2011 

Rok 
2012 

Rok 
2013 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Registrovaní 
celkem 

2.737 2.634 2.611 2.344   2.190   2.230 2.155 1.707* 

Návštěvníci 
půjčoven, 
studoven, 
kultur. akcí 

43.440 36.530 34.552 33.581 34.275 34.572 35.419 36.741 

Z toho: 
návštěvníci na 
internetu 

5.787 3.938 3.004 2.771   2.377   2.322 2.241 1.966 

Z toho: 
návštěvníci 
kulturně vzděl. 
akcí 

3.464 1.896 1.602 1.102 1.601 1.499   1.960   2.462 

Návštěvníci    
on-line služeb 
mimo 
knihovnu 

11.349 10.819 11.838 12.962 13.904 13.324 13.445 19.298 

Celkem 
návštěvníci 

54.789 47.349 46.390 46.543 48.179 47.896 48.864 56.039 

 
 
Došlo k nárůstu evidovaných výpůjček, ale k poklesu registrovaných uživatelů. (*V 
AKS Clavius došlo k centrálně požadované změně ve vykazování registrovaných 
uživatelů, proto v souhrnném počtu registrovaných nám program již nevykazuje 
uživatele, kteří si půjčují na jeden čtenářský průkaz v obou odděleních, případně i 
v Místní knihovně Drahotuše. Dokladem je i nepoměr mezi počtem registrovaných a 
zvyšujícímu se počtu výpůjček). Pro vyřešení tohoto nepoměru v systému, se knihovna 
rozhodla v příštím roce přistoupit k zavedení tzv. rodinných registrací, který lze vyřešit 
v knihovnickém AKS Clavius. 
 
V roce 2017 městská knihovna vykazuje statistikou celkem 56.039 návštěvníků. Toto 
číslo tvoří 2.462 návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí připravených knihovnou,  
34.279 fyzických návštěv knihovny včetně návštěvy na internetu, dále 19.298 
návštěvníků, kteří čerpají on-line služby mimo knihovnu. K výraznému nárůstu on-line 
návštěvníků dochází i díky nově zavedeným službám objednávek knih a samostatného 
prodlužování výpůjček z domácího internetu uživatelů. 
 

Meziknihovní výpůjční služba  
 
V roce 2017 knihovna evidovala celkem 274 požadavků uživatelů na meziknihovní 
službu s požadavky z naší knihovny do jiných knihoven a plněné požadavky jiných 
knihoven i mezinárodní meziknihovní výpůjční službu. 
Tato služba spočívá ve vyhledávání a objednávání konkrétních titulů či časopiseckých 
článků z jiných knihoven České republiky, případně i zahraničí, a jejich plnění podle 
požadavků uživatelů a také zasílání požadovaných titulů či článků jiným knihovnám.  
Tato služba je poskytována i knihovním pobočkám v rámci našeho střediska. 
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Reprografické služby 
 
Tato služba je vykonávána při výpůjčním protokolu a souvisí také s poskytováním a 
vyhledáváním informací z literárních pramenů knihovny a v databázích. Je vedena 
evidence k této službě a dle ní bylo v roce 2017 realizováno celkem 1.248 požadavků. 
 

5.4 Akvizice a zpracování fondu knih 

 
V roce 2017 bylo zakoupeno, získáno darem, z grantového programu a knihovnicky 
zpracováno, zkatalogizováno a započteno do přírůstků městské knihovny celkem 
2.528 svazků knih. Z toho: pro městskou knihovnu a integrované pobočky 2.243 knih, 
z finančního příspěvku na regionální funkce hranické středisko 285 knih.  

Knihovna elektronicky přispívá svými bibliograficko-knihovnickými daty nových knih do 
Souborného katalogu ČR v NK Praha a do Souborného katalogu Clavia (SKAT).  

Podobně jako se zpracovávají přírůstky, tak byly zpracovávány i úbytky při aktualizaci 
knihovního fondu před a během revize. Knižní úbytky činily v městské knihovně 1.633 
svazků včetně úbytků knih z regionálních funkcí. Vyřazené knihy byly zpracovány v 
úbytkovém systému, provedena nabídková povinnost a pak nabídnuty veřejnosti 
prostřednictvím jarní a podzimní knižní burzy.  

Tato kapitola výčtem činností zahrnuje akvizici knih a periodik a následné jejich 
zpracování (technická kontrola knih, označení vlastnictví, přírůstková čísla, vnější 
označení, obalování a elektronickou katalogizaci s tiskem čárových kódů). Vede se 
příslušná dokumentace – dodací listy s přírůstkovými čísly, hlavní akviziční karta 
přírůstků a úbytků, karty pohybu fondu v městské knihovně po odděleních a všech 
střediskových poboček (přírůstky, úbytky, výměnné soubory – pohyb fondu na kartách, 
dodací listy výměnných souborů). Tato činnost mimo jiné je součástí každoročně 
zpracovávaných statistických výkazů za městskou knihovnu a každou knihovní 
pobočku ve středisku pro ČSÚ písemně i elektronicky (22 ks). Přírůstky knihovního 
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fondu jsou tvořeny finančními zdroji příspěvku zřizovatele, z grantu „Česká knihovna“ 
i dary fyzických i právnických osob, z finančního příspěvku pro výkon regionálních 
funkcí. Průběžně jsou prováděny údržba a opravy knihovního fondu. 

 

KNIHOVNÍ FOND – ÚBYTKY A PŘÍRŮSTKY 

 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

Přírůstky městské knihovny celkem 3.090 3.061 2.431 

Z toho pro RF z finančního příspěvku 

Olomouckého kraje 

       711    691    285   

Přírůstky pro pobočky v místních částech 

Hranic 

    132     65      97 

Úbytky knihovního fondu    2.420    4.259    1.633 

 

 

5.5 Regionální funkce 
 
V roce 2017 naše organizace nadále plnila funkci knihovny pověřené regionálními 
funkcemi (dále RF) pro regionální oblast střediska Hranice a střediska Městské 
knihovny v Kojetíně.  
Veškeré služby v rámci RF byly poskytovány 21 pobočkám ve středisku Hranice a 10 
knihovnám střediska Městské knihovny v Kojetíně na základě vzájemných smluv (VK 
Olomouc, Olomoucký kraj), smlouvou o přenesení RF, formou nákupu služeb 
(Městské kulturní středisko Kojetín).  
Finančně jsou všechny činnosti RF garantovány Olomouckým krajem podle § 11, odst. 
3, zák. č. 257/2001 Sb. – knihovní zákon, včetně mzdy 1 pracovního úvazku. V roce 
2017 příspěvková organizace MKZ Hranice ve středisku knihovna hospodařila s 
finančním příspěvkem ve výši 556.052,- Kč.  
 
Výkon regionálních funkcí v Městské knihovně Hranice zahrnoval během roku  
tyto činnosti: 

 Poradenská a konzultační činnost pro základní pobočky střediska – realizováno: 
aktiv dobrovolných knihovníků, 22 metodických návštěv na pobočkách střediska a 
v MěK Kojetín (metodické zápisy), poskytnuto 39 odborných 
konzultací dobrovolným knihovníkům a starostům obcím osobně nebo e-mailem 
včetně metodické a konzultační služby Městské knihovně v Kojetíně. Starostům 
obsluhovaných knihoven zaslána zpráva o plnění RF v jejich knihovně za dané 
období. 

 Tvorba, distribuce a cirkulace výměnných souborů pro základní knihovny – 
městská knihovna pro výměnné soubory nakoupila, zkatalogizovala, zpracovala 
celkem 285 svazků knih pro hranické středisko z finančních prostředků 
Olomouckého kraje. Bylo vytvořeno celkem 21 výměnných souborů z nově 
nakoupených a zpracovaných knih v průměru po 14 svazcích v každém novém 
souboru. Nové soubory byly rozvezeny pouze v jarní cirkulaci. Podzimní cirkulace 
byla realizována bez nových souborů knih, na které nevyšly dané finanční 
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prostředky z důvodu valorizace mezd. Cirkulace výměnných souborů: v roce 2017 
bylo vyměněno mezi pobočkami celkem 2.547 svazků knih ve 161 souborech. 
V rámci RF bylo také knihovnicky zpracováno 285 knih, které byly zakoupeny 
z prostředků obcí nebo poskytnuty darem do stálého fondu obecních knihoven a 
97 knih do SF integrovaných místních knihoven msta Hranice.  

 Revize a aktualizace knihovních fondů základních knihoven – Revize a aktualizace 
proběhly na pobočkách Černotín, Hluzov, Klokočí, Milenov, Olšovec a Teplice nad 
Bečvou. Aktualizací bylo odepsáno celkem 1.855 svazků knih. Provedeny odpisy 
vyřazených knih v AKS Clavius, pořízeny seznamy,  odepsány v přírůstkových 
seznamech, revizních katalozích, na kartách pohybu fondu. Pořízeny protokoly o 
revizích s přílohami (nezvěstné knihy).  

 Podpora při zpracování statistiky v rámci střediska – prostřednictvím městské 
knihovny byly zpracovány statistiky za všechny knihovny ve středisku knihovny 
Hranice na základě písemných podkladů z jednotlivých knihoven a obcí. Této 
statistice podléhala všechna data výpůjčního protokolu, přírůstky, úbytky fondu, 
služby, kulturně vzdělávací činnost, návštěvníci u internetu, virtuální návštěvy 
webových stránek, služby on-line (katalog, databáze uživatelů aj.), data 
ekonomické povahy.  Celkem bylo zpracováno v rámci střediska včetně městské 
knihovny 22 statistických výkazů. Statistiky zpracovány na příslušných formulářích 
a v elektronickém programu StatExcel i za středisko Kojetín (10 knihoven). Vše 
doplněno souhrnným komentářem k vykazovaným hodnotám. Zvlášť byla také 
zpracována statistika a zpráva o činnostech regionálních funkcí a plán činnosti RF 
na další období, finanční vyúčtování za sledované období a vše poskytnuto 
Vědecké knihovně v Olomouci a Olomouckému kraji dle smlouvy. 

 Další služby – servis knihovního systému Clavius v naší knihovně a na pobočce v 
Drahotuších zajišťoval pověřený servisní technik na základě servisní smlouvy 
uzavřené mezi naší městskou knihovnou a firmou LANius, s. r. o. 

 Administrativa – k veškerým činnostem RF je vedena dokumentace, plány činnosti, 
výroční zprávy, komentáře, statistiky, různé protokoly, přírůstkové dodací listy KF, 
karty pohybu fondu, úbytkové seznamy KF, zápisy metodických návštěv, protokoly 
o revizích a jiné, prezenční listina, podklady účetních a mzdových operací. 

 Ostatní:  
1. Retrokatalogizace knihovního fondu poboček – prováděna průběžně během 

roku v AKS Clavius – v roce 2017 bylo dokončeno katalogizování KF na 
pobočkách Hrabůvka, Radíkov, Partutovice. Do zkatalogizovaných knih byly 
vlepeny čárové kódy na pobočce Hrabůvka.       

2. Byla opravena přeznačením a přebalením část knihovního fondu na knihovních 
pobočkáchTeplice nad Bečvou, Hluzov, Hrabůvka, Olšovec, Milenov, Klokočí. 

3. Zpracovány statistiky plnění regionálních funkcí se zprávou o činnosti za 
pololetí a za celý rok 2016. Vypracován plán činnosti pro rok 2017. 

4. Změna knihovníka u poboček Slavíč a Zámrsky – zaučování do knihovnické 
praxe. 

 
Plnění výše uvedených činností v rámci RF středisko knihovna Hranice zajišťovala 
jedním úvazkem. Některé činnosti vyžadující specializovanou odbornost, 
kompetentnost nebo kolektivní práci byly realizovány s přispěním ostatních 
zaměstnanců. Týkalo se hlavně cirkulace výměnných souborů, revize a aktualizace, 
kompletní statistiky střediska, plánů a zpráv o činnosti, statistiky RF, účetnictví, vedení 
části dokumentace a částečně metodiky. 
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5.6 Pobočky knihovny v místních částech 
 
Součástí střediska knihovny působí šest knihovních poboček v místních částech města 
- Drahotuše, Lhotka, Slavíč, Uhřínov, Valšovice, Velká, které zajišťují veřejné 
knihovnické a informační služby v oblasti své působnosti. Tyto služby plní dobrovolní 
knihovníci na základě dohody o pracovní činnosti. Pobočka Drahotuše je vedena jako 
profesionální pobočka s 15 provozními hodinami týdně. 
V Místní knihovně Drahotuše byly realizovány tři kulturně vzdělávací akce pro děti  - 
exkurze, literární beseda a pasování prvňáčků na čtenáře pro 1. třídu ZŠ Drahotuše. 
 

STATISTIKA VÝPŮJČEK, ČTENÁŘŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ  
V POBOČKÁCH KNIHOVNY V MÍSTNÍCH ČÁSTECH 

 Rok 
2010 

Rok 
2011 

Rok 
2012 

Rok 
2013 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Výpůjčky celkem 6.904 7.269 7.010 6.594 5.811 5.432 5.385 4.730 
Registrovaní čtenáři 223 187 222 190 177 179 152 130  

Počet návštěvníků 
celkem 

3.692 3.264 2.778 2.468 2.091 1.869 1.911 1.533 

Z toho návštěvníci na 
internetu 

1.127 669 457 363 184 121 73 60 

Počet virtuálních 
návštěvníků na 
webech celkem 

4.797 5.296 3.727 5.682 6.898 5.670 6.667 2.825
  

 
  

5.7 Kulturně vzdělávací činnost 
 
Středisko knihovna v této oblasti 
spolupracuje se všemi stupni 
škol ve městě a v místní části 
Drahotuše, s neziskovými 
zájmovými organizacemi, 
občanskými sdruženími i v rámci 
naší příspěvkové organizace. 
Pravidelně jsou prováděny v 
knihovně pro žáky MŠ a ZŠ, pro 
speciální školy, dětský domov a 
studenty SŠ vzdělávací 
knihovnické lekce a literární besedy zaměřené především na rozvoj čtenářství a 
orientaci na rozvíjející se elektronické a jiné služby knihovny. Uplatňovaly se různé 
formy individuální práce se čtenáři obou oddělení – informační kampaně v oblasti on-
line služeb, knihovnicko-bibliografická informatika a referenční služby. 
V roce 2017 bylo městskou knihovnou realizováno celkem 95 vzdělávacích a 
kulturních akcí s celkovou účastí 2462 návštěvníků. Z toho 84 akcí vlastní realizací, 11 
akcí s přednášejícím hostem a 2 vzdělávací akce ve spolupráci s místním občanským 
zájmovým sdružením. 
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KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE – POČET A NÁVŠTĚVNOST 
 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

Akce celkem 64 79 97 

Z toho: akce vlastní realizace 52 66 84 

             s pozvaným hostem 9 10 11 

             ostatní akce ve spolupráci  3 3 2 

Počet návštěvníků celkem 1.499 1.960 2.462 

 
 

Kulturně vzdělávací akce knihovny v roce 2017 
 
Literární besedy, exkurze a knihovnické lekce a jiné akce pro děti a studenty 
probíhaly v knihovně průběžně během roku. 
 
 
Únor: 
 

 Cestopisná beseda s Mgr. Jitkou Bortlovou, 
hranickou rodačkou „Neuvěřitelná Indie a 
Nepál – střecha světa“ (21. 2.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Březen: 
 
Březen – měsíc čtenářů 

 Jarní burza vyřazených knih 

 Bazar knih 

 „Malování pro radost“ – zábavná dílnička: 
antistresové omalovánky pro malé i velké 

 „Pexeso s knihovnou“ 

 Hitparáda besed, knihovnických lekcí, 
společného čtení pro školy a MŠ 

 Přednáška Mgr. Jiřího Nebeského „Knihy o 
Hranicích“, spojeno s výstavkou regionální 
literatury z fondu městské knihovny (16. 3.)  
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Duben:  
 

 Beseda s nejčtenějším českým spisovatelem 
Vlastimilem Vondruškou (4. 4.) 

 Besedy (9) pro prvňáky všech hranických škol 
se spisovatelkou dětských knih Zuzanou 
Pospíšilovou (25. – 26. 4.) 

 Spolupráce knihovny se ZŠ Šromotovo na 
prezentaci dětské četby „Čtenářské vizitky“.  

 Výstava „Čtenářských vizitek“ v prostorách 
knihovny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Květen:  

 

 Přednáška s Mamma HELP nejen pro ženy: „Zaměřeno na rakovinu prsu“ 
 

 
Červen:  

 

 Pasování prvňáčků hranických základních škol a ZŠ Drahotuše na čtenáře 
s programem (7. 6.; 14. 6.; 21. 6.) – kostýmní programové vystoupení knihovnic. 
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Září:  
 

 Cestopisná beseda s cestovatelem Pavlem Dobrovským „Z Indie do Evropy“ 
(27. 9.) 

 
Říjen:  
 
Týden knihoven (2. – 7. října) 

 Bazar knih 

 Burza knih 

 Výstava starých tisků z bývalé farní knihovny a 
Gallašovy knihovny 

 „Čteme s mámou, čteme s tátou, čteme 
s knihovnou“ – dopolední besedování s dětmi 
MŠ a ZŠ 

 „Podej ruku své knihovně“ – happeningová 
akce 

 Každý 100. dospělý návštěvník a každý 50. 
dětský návštěvník vyhrává 50% slevu na 
registraci (marketingová akce) 

 Výprodej turistických map TIC (marketingová 
akce) 

 Beseda s autorským čtením mladého 
olomouckého undergroundového autora 
Jaroslava Irovského (2. 10.) 

 Přednáška hranického historika Václava 
Bednáře „Kasárna generála Zahálky a její 
literární tradice“ (5. 10.) 

 Komentovaná prohlídka hranických barokních 
památek s Mgr. Jiřím Nebeským „Po stopách 
baroka v Hranicích“ (7. 10.) 

 Přednáška olomouckého historika Mgr. Karla 
Podolského „Hrady Řádu německých rytířů 
v polském Pobaltí“ (19. 10.) 

  
 
Listopad:  

 

 Přednáška - beseda s cyklocestovatelem 
Radomírem Čížkem „Na kole do hor a 
zapadlých koutů Gruzie“ (22. 11.) 
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Prosinec:  

 

 Beseda s oblíbenou spisovatelkou Hanou 

Hindrákovou „Keňa v románech“ (11. 12.) 

 Zábavná adventní dílnička „Andělé 

z papíru“ (18. – 22. 12.) 

 Dárek, který bude těšit celý rok – tradiční 

marketingová akce před vánocemi s cílem 

získat další čtenáře a uživatele knihovny 

 
 

5.8 Propagace  
 
Během roku byla prováděna průběžně editace webových stránek knihovny, správa 
facebooku, na webu tvorba paratextů k vybraným knižním novinkám městské 
knihovny s cílem propagovat kvalitní literaturu - novinky. Propagace všech veřejných 
akcí na plakátech, webu, v periodiku Hranický zpravodaj a Hranický týden. 
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6. STŘEDISKO KULTURY MĚSTA HRANIC
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6.1 Středisko kultury v roce 2017 - shrnutí 
 

Celkem 103 akcí připravilo v roce 2017 středisko kultury v Hranicích. 
Nejnáročnější z nich byly Vánoční trhy, tato akce se skládala z 16 programových dnů, 
z nichž 6 bylo tematicky zaměřených a programově silných. Kromě toho se podíleli 
pracovníci tohoto střediska například na přípravě a realizaci Dnů evropského dědictví 
a dalších akcích. Viz tabulka níže. 
 

43 koncertů, promítání a dalších programů proběhlo převážně v Zámeckém 
klubu, z tohoto se 7 programů uskutečnilo v jiných prostorách  

40 filmů se promítalo v letním kině 

6 programů se uskutečnilo v Zámecké zahradě, jednalo se o koncerty 
Hranického kulturního léta 

2 akce proběhly v Sadech Čsl. Legií, a to Pohádkové Hranice a 
Prázdninování 

4 programy se uskutečnily na Masarykově náměstí, a to Vítání jara, Den 
elektromobility, Štědrovečerní muzicírování a Vánoční trhy  

1 program proběhl v letním kině, a to Grilfest 

7 koncertů Kruhu přátel hudby se uskutečnilo převážně v koncertním sále 

103 nejrůznějších akcí za vstupné i zdarma uspořádalo středisko kultury 
celkem v roce 2017 

 
V roce 2017 se středisku kultura dařilo. Vzrostla návštěvnost programů 
v Zámeckém klubu téměř o tisíc lidí a současně výrazně vzrostla i průměrná 
návštěvnost. Táhly koncerty místních kapel, známých hudebníků i pohádková 
představení pro děti. 
 
Počinem roku byla předpremiéra filmu o Jiřím Brdečkovi. Na akci přišlo 132 
platících diváků. Dokument o slavném hranickém rodákovi se totiž začal na jaře roku 
2017 natáčet v Hranicích a muzeum poskytovalo filmařům materiály. Při té příležitosti 
bylo domluveno, že se předpremiéra uskuteční přímo v Hranicích 
 
I přes nepřízeň počasí dosáhlo letní kino návštěvnosti přes 9 tisíc diváků, stejně 
jako o rok dříve. Organizace totiž nabídla více představení a sezonu protáhla až do 
poloviny záři. 
 
Důležitým a náročným krokem bylo vytvoření nového webu kultura-hranice.cz, 
který je kalendářem akcí nejen střediska kultura, ale celého MKZ Hranice i dalších 
pořadatelů ve městě a okolí. Nový portál je přehledný, intuitivní, nabízí uživatelský 
komfort a usnadňuje zadávání událostí jinými pořadateli. 
 
Organizace zavedla nový vstupenkový systém Atis.Net, který využívají všechna 
střediska, nejvíce středisko kultury. 

 
V závěru roku se pracovníci střediska kultury přestěhovali z kanceláři v Zámecké ulici 
do kanceláře na Staré radnici. 
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6.2 Základní údaje o středisku kultura 
 

O středisku kultury 
 
Historie dnešního střediska kultura sahá do roku 2007, kdy vznikla příspěvková 
organizace Městské kulturní zařízení Hranice, a to v souvislosti s otevřením 
Zámeckého klubu v tehdy nově zrekonstruovaných sklepeních hranického zámku. 
Organizace od počátku zajišťovala činnost Kina Svět, Letního kina a Zámeckého 
klubu. Pořádala Hranické kulturní léto, doprovodný program v rámci Dnů evropského 
dědictví a Dne kultury na zámku, festival Evropské jazzové dny, festival Hranická 
scéna, organizovala činnost Kruhu přátel hudby, dvoudenní předvánoční jarmark na 
Masarykově náměstí, správu plakátovacích ploch v Hranicích a výlepovou službu.  

Od 1. 1. 2015 se stala součástí nově vzniklé příspěvkové organizace Městská kulturní 
zařízení Hranice. I nadále zajišťuje výše zmíněné činnosti s výjimkou provozu Kina 
Svět, které přestalo promítat v roce 2009. Od roku 2015 začalo středisko kultura 
organizovat vícedenní vánoční jarmark, akci pro děti Pohádkové Hranice, open air 
festival Grilfest, pro letní festivaly začalo využívat prostory nově zrekonstruované 
Zámecké zahrady a další. 
 
 

Pracoviště střediska kultury 

 
Kancelář 

Středisko kultury mělo k dispozici dvě kanceláře v budově 
Zámecká 118. Nově od prosince 2017 jsou pracovníci 
tohoto střediska v jedné kanceláři na Masarykově náměstí 
71. Kancelář slouží k administrativní, programovací a 
propagační činnosti. 
 
 
Zámecký klub  

Sklepení zámku na Pernštejnském náměstí 1.  
 
Má kapacitu 65 až 100 míst k sezení v závislosti na 
uspořádání sálu. V Zámeckém klubu probíhají koncerty, 
divadelní představení, přednášky, kinokavárna, programy 
pro školy.  
 
Koncertní sál  

V prvním patře v Zámecké ulici 118.  

Má kapacitu k sezení 177 osob. Jedná se o prostor 
vhodný pro pořádání koncertů, divadelních představení, 
přednášek a podobných akcí. 
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Letní kino 

Ulice Komenského. Kapacita je 1 255 osob. 
 
Letní kino promítá pravidelně od června do září, 28. října 
a na Silvestra. V areálu se konají také velké koncerty a 
festivaly. Prostor je také možné krátkodobě pronajmout 
podle ceníku.  
 

 
 
Další prostory, kde středisko kultura pořádá akce:  

Sady Čs. legií – prostor parku slouží pro letní akce pro 
veřejnost bez vstupného jako například Pohádkové 
Hranice nebo Prázdninování (dřívější název Konec 
prázdnin v parku). 

Zámecká zahrada – se otevřela po rekonstrukci v červnu 
2015. Do tohoto prostoru středisko kultura přesunulo 
cyklus letních koncertů typu open air, bez vstupného -  
Hranické kulturní léto. V předchozích letech se tyto 
programy konaly na travnatém prostranství před 
zámkem. 

Dvorana zámku a Galerie severní křídlo zámku  - 
prostory jsou využívány organizací například při festivalu 
Evropské jazzové dny nebo při programu Den kultury na 
zámku a při dalších mimořádných programech, které 
organizace pořádá. 

Farní kostel Stětí Sv. Jana Křtitele na Masarykově 
náměstí slouží pro konání například Vánočních koncertů 
při Klubu přátel hudby. 

Masarykovo náměstí je místem konání předvánočních 
jarmarků, folklórní akce Vítání jara, Dnů evropského 
dědictví. V roce 2017 se na náměstí uskutečnil také 
slavnostní křest elektrobusů. 

Divadlo Stará Střelnice využívá středisko kulturu ve 
spolupráci s manželi Vlasákovými pro akce, kde se 
očekává vyšší návštěvnost, než umožňují kapacity 
organizací využívaných prostor. 

Koncertní sály mimo Hranice. Za některými koncerty 
vážné hudby přepravuje středisko kultura abonenty do 
koncertních sálů, které skýtají odpovídající podmínky pro 
náročnější koncerty, a to jednou ročně do Beskydského 
divadla v Novém Jičíně, a čtyřikrát ročně do Reduty 
v Olomouci. 
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6.3 Kulturní činnost 
 

6.3.1 Zámecký klub 
 

V roce 2017 se středisku kultura dařilo. Vzrostla 
návštěvnost programů v Zámeckém klubu 
celkově a současně výrazně vzrostla i 
průměrná návštěvnost.   
 
V roce 2017 navštívilo Zámecký klub na 
programech střediska kultury 3765 diváků, o rok 
dříve to bylo 2883 diváků. Průměrně v roce 2017 
na jedno představení přišlo 88 lidí, o rok dříve to 
bylo 71 lidí. V Zámeckém klubu pořádá středisko 
kultura koncerty a programy, kinokavárnu, část 
programů tradiční akce Evropské jazzové dny.  
 
V roce 2017 táhly tradičně koncerty místních 
kapel, například koncerty skupin Backlight a Fénix, 
který navštívilo 181 diváků, Gentlemen´s Club, 
který si nenechalo ujít 100 diváků, nebo Liveevil, 
kam zavítalo 98 diváků. 

Vysokou návštěvnost, 144 lidí, zaznamenal 
koncert Metallica/ Iron Maiden revival. Bodovaly 
také koncerty známých legend české hudební 
scény. Koncert Wabiho Daňka navštívilo 118 
diváků, na Buty přišlo 126 diváků, na koncert 
skupiny Progres 2 zavítalo 117 diváků.  

Oblíbená byla i pohádková představení. 
Divadelní představení pro děti Krkonošské pohádky 
sklidilo obrovský úspěch, o čemž svědčí i 
návštěvnost 265 diváků. Pro velký zájem MKZ 
Hranice využily pro toto představení prostory 
divadla Stará střelnice Hranice.  

Opět pokračovala Kinokavárna. Uskutečnilo se 
několik filmových projekcí, které se v rámci 
Kinokavárny konají v Zámeckém klubu od roku 
2009, promítány jsou snímky na DVD nosičích.  

Počinem roku byla předpremiéra filmu o Jiřím 
Brdečkovi. Na akci přišlo 132 platících diváků. 
Dokument o slavném hranickém rodákovi se totiž 
začal na jaře roku 2017 natáčet v Hranicích a 
muzeum poskytovalo filmařům materiály. Při té 
příležitosti bylo domluveno, že se předpremiéra 
uskuteční přímo v Hranicích.  
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Jak je patrné z uvedených grafů, že návštěvnost programů v Zámeckém klubu 
v roce 2017 celkově vzrostla a současně výrazně vzrostla i průměrná 
návštěvnost. 
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NÁVŠTĚVNOST PROGRAMŮ V ZÁMECKÉM KLUBU V ROCE 2017 

Datum Název (interpret) 
Počet 
diváků 

16. 1. Štěpán Markovič Gipsy Groove 14 

27. 1. Rammstein revival 56 

3. 2. Backlight a Fénix 181 

10. 2. Sarkonia a hosté 71 

14. 2. Kinokavárna: R. Muller 35 

16. 2. M. Prokop / O. Hrubý / L. Andršt 109 

24. 2. Gentlemen´s club 101 

26. 8. Wabi Daněk 118 

3. 3. Metallica/ Iron Maiden revival 144 

5. 3. R. Křesťan & Druhá Tráva 73 

10. 3. Spolektiv 22 

12. 3. Divadlo pro děti: Bubo, Pépi, Bleší cirkus 98 

16. 3. Improvizační divadlo: Olivy 32 

17. 3. Kinokavárna: Expediční kamera 49 

25. 3. Petr Kalandra Memory band 34 

30. 3. Vltava 52 

6. 4. Buty 126 

13. 4. Liveevil/FOB/NotionDeep 98 

22. 4. Kiss/Faith No More revival 28 

26. 4. Stand up comedy: Na stojáka 91 

28. 4. Progres 2 117 

30. 4. Good work 81 

8. 5. EJD: Laco Deczi 94 

2. 6.  EJD: Jazz it? &MothersFollowChairs 44 

21. 9. Peter Lipa & Band 46 

29. 9. Legendy se vrací 82 

6. 10. Hra´n´ice & So What! 86 

14. 10. Blaho 19 a hosté 62 

22. 10. Roman Dragoun 50 

25. 10. Monogram 21 

4. 11. Totální nasazení a hosté 86 

7. 11. Improvizační divadlo: Olivy 49 

10. 1.. Kinokavárna: Snow film fest 64 

12. 11. The Plastic People of the Universe 41 

18. 11. Abraxas 67 

24. 11. Gentlemen´s Club a hosté 100 

Návštěvnost celkem  2 887 

Akce střediska kultury pořádané v prostorách mimo Zámecký klub 

28. 1. Divadlo: Krkonošské pohádky (Stará střelnice) 265 

22. 4. Divadlo: Není drak jako drak (Koncertní sál) 84 

30. 4. Koncert: Goodwork (kostel Stětí sv, Jana Křitele) 81 

19. 5. EJD: A. Christianov Trio (Synagoga) 19 

26. 5. EJD: Výchovný koncert (Stará střelnice) 307 

9. 6. EJD: Jan Smigmator a Dasha (Stará střelnice) 122 

11. 12. Předpremiéra filmu o Brdečkovi (Stará střelnice) 132 

Návštěvnost celkem  3 897 
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6.3.2 Kruh přátel hudby 
 

Historie kruhu přátel hudby 
 
V Hranicích má činnost Kruhu přátel hudby (KPH) dlouholetou tradici. Formovat se 
začal jako hudebně-literární večery roce 1969, a to z iniciativy tehdejšího ředitele 
hranického gymnázia Oldřicha Kubíčka. Ten také po celé roky byl a je duší Kruhu 
přátel hudby. 

Hranický KPH byl založen v roce 1971 a oficiálně zaregistrován v roce 1974. Prvním 
předsedou výboru KPH byl MUDr. Milan Šmrha, po něm MUDr. Václav Kopecký a poté 
středoškolský profesor Oldřich Kubíček. 

Kruh přátel hudby fungoval v sedmdesátých letech pod JKP (Jednotný klub 
pracujících) a na starosti ho měla pracovnice JKP Eva Horáková, a to až do roku 1991, 
kdy JKP ukončil svou činnost. Poté se tehdejší ředitelka městské knihovny v Hranicích 
Eva Pírková nabídla, že by KPH mohl fungovat pod knihovnou. Od té doby až do roku 
2009 tedy působilo občanské sdružení Kruh přátel hudby při Městské knihovně 
v Hranicích. 

Ve druhé polovině devadesátých let se KPH potýkal s nedostatkem financí. Významně 
tehdy pomáhali sponzoři z Hranic, aby mohl klub fungovat. Od roku 2009 pak začal 
KPH fungovat při Městském kulturním zařízení Hranice. Na začátku minulého roku pak 
činnost převzala Městská kulturní zařízení Hranice, která spolupracují při tvorbě 
programů s Kruhy přátel hudby ve Valašském Meziříčí, Rožnově pod Radhoštěm a v 
Novém Jičíně. Díky tomu se daří zařadit do programu i finančně náročnější pořady.  

 
Kruh přátel hudby v roce 2017 

Kruh přátel hudby je předplatitelský cyklus koncertů vážné hudby. Ke koncertům je 
využíván Koncertní sál, kostel na Masarykově náměstí a dále se konají zájezdy do 
Beskydského divadla v Novém Jičíně například na koncert vynikajícího symfonického 
tělesa - Janáčkovy filharmonie. Důvodem je, že jednak v Hranicích není sál, kde by se 
podobný koncert mohl konat, jednak není v silách jednoho pořadatele na malém městě 
financovat takový koncert, proto jsme se na tento koncert spojili s dalšími třemi městy 
(Nový Jičín, Rožnov, Valašské Meziříčí). Spolupráce těchto spřátelených Kruhů přátel 
hudby funguje i po stránce ekonomické – při pořádání dvou a více koncertů ve „šňůře“ 
se zlevňuje doprava, často i výše honoráře umělců.  

Zpestřením sezony Kruhu přátel hudby je, že jeden z koncertů představuje americké 
renomované hudebníky v rámci festivalu Americké jaro, pořádaného Mezinárodní 
společností Antonína Dvořáka.  

Pokračující sezóna Kruhu přátel hudby nabídla v roce 2017 předplatitelům ještě 4 
zajímavé koncerty, které se těšily velkému úspěchu.  

Nová sezóna, která odstartovala v září 2017, do konce roku představila 3 koncerty, 
včetně zájezdu na Janáčkovou filharmonii do Nového Jičína. Sezónu 2017/2018 si 
nenechalo ujít 65 abonentů. 
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VÝVOJ NÁVŠTĚVNOSTI KONCERTŮ KPH OD ROKU 2009 DO ROKU 2017 

Rok 
Počet 

koncertů 
Předplatitelé Doprodej Celkem 

Průměrná 
návštěvnost 

2009   8 671 124 795 99 

2010  8 696 126 822 103 

2011  8 685 269 954 119 

2012  8 738 205 943 118 

2013 9 644 273 917 102 

2014 8 464 353 817 102 

2015 8 460 154 614 77 

2016 9 609 245 854 95 

2017 7 503 101 604 86 

 

 
Předplatitelská skupina Kruhu přátel hudby v roce 2017 

Pozn.: Koncertní sezóna je od září do června – proto se v jednotlivých pololetích liší počet předplatitelů. V prvním pololetí to 
bylo 77, ve druhém 65. 
 

 

Předplatitelská skupina B Kruhu přátel hudby v roce 2017 
 
Jedná se o cyklus koncertů Moravské filharmonie Olomouc v jejich domovském sále, 
Reduta Olomouc, včetně autobusové dopravy. 

Počet předplatitelů je kromě zájmu závislý také na tom, kolik abonentek je možno u 
Moravské filharmonie Olomouc získat. Na 9 abonentek, které se podařilo získat v roce 
2015, byla organizace v pořadníku několik let.  

Počet předplatitelů skupiny B, zájezdy na Moravskou filharmonii Olomouc, zůstal 
stejný jako v loňském roce, na zájezdy pravidelně jezdí 47 předplatitelů. 

PŘEDPLATITELSKÁ SKUPINA KRUHU PŘÁTEL HUDBY V ROCE 2017 

Datum Název koncertu 
Předplatitelé 
+ doprodej 

Celkem 
 

17. 1. Manželské kontrapunkty 77 + 17 94  

8. 2. Koncert španělské kytary: Libor Janček 77 + 15 92  

23. 3. Ivan a Lukáš Klánští 77 + 20 97  

5. 6. Americké jaro: Drew Petersen 77 + 9 86  

4. 9. Roman Patočka 65 + 5 70  

13. 10 Zájezd: Janáčkova filharmonie (Beskydské div.) 65 + 0 65  

15. 11. Liselotte a Jan Rokytovi 65 + 35 100  

Celkem 604 
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6.3.3 Evropské jazzové dny 
 

Od roku 2008 je dnešní středisko kultura 
pořadatelem Mezinárodního festivalu 
Evropské jazzové dny. Festival je prestižní 
událostí, které se účastní řada významných 
osobností z celé Evropy.  

Součástí akce je tradiční výstava fotografií z 
minulého ročníku v Galerii Severní křídlo 
zámku. Autory fotografií byli v roce 2017 Jiří 
Necid, Milan Kaštovský, Pavel Diatka. Kromě 
toho se konají v Zámeckém hotelu tradiční 
Dny jazzové kuchyně za doprovodu živé 
hudby při obědech a večeřích. Samotné 
koncerty se pak konají v Zámeckém klubu 
nebo v Koncertním sále. 

V roce 2017 proběhl jubilejní 15. ročník 
Evropských jazzových dnů. Kromě pestrého 
programu proběhla také speciální vernisáž 
fotografií, kde kromě fotografií z loňské 
sezóny vystavující ukázali i nejzajímavější 
snímky z uplynulých patnácti ročníků. 
Koncerty v roce 2017 probíhaly na různých 
místech, a to v Zámeckém klubu, v divadle 
Stará střelnice či v Synagoze. Pro žáky a 
studenty byl připraven speciální výchovný 
koncert o historii jazzu. 
 
V roce 2017 byla průměrná návštěvnost 
na jeden koncert vyšší. V 2015 to bylo 
průměrně 64 osob na jeden koncert, 
v 2016 to bylo 44 lidí a v roce 2017 to bylo 
68 lidí. 

PROGRAM A NÁVŠTĚVNOST EVROPSKÝCH JAZZOVÝCH DNŮ V ROCE 2017 

Datum Koncert Místo konání Diváků 

8. 5. Laco Deczi & Celula NY Zámecký klub 94 

10. 5. Vernisáž fotografií z  minulých ročníků Severní křídlo zámku 60 

19. 5. Alexander Christianov Trio Synagoga 19 

26. 5. Výchovný koncert (Historie jazzu) Stará střelnice 307  

2. 6. Jazz It? & Mothers Follow Chairs Zámecký klub 44 

9. 6. Jan Smigmator & Dasha Stará střelnice 122 

Průměrná návštěvnost jednoho koncertu bez výchovného: 68 lidí 

Průměrná návštěvnost jednoho koncertu s výchovným: 108 diváků 

339 + 307 žáků 

646 celkem 
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6.3.4 Letní kino  
 

Déšť, chladno a rozmary počasí v létě 2017 se podepsaly na návštěvnosti 
v letním kině. Organizace tak prodloužila sezonu v letním kině až do poloviny 
září a nakonec téměř dosáhla na čísla předchozího roku. Celkem přišlo v roce 
2017 na 40 promítání do letního kina 9 039 diváků. V roce 2016 to bylo na 34 
promítání 9 043 diváků.  
 
Počasí bylo v létě 2017 rozmarné a tak například na „Film Já padouch 3“, na který 
se očekávala velice vysoká návštěvnost, sice přišlo zhruba tisíc diváků, polovina 
vstupenek se však musela ještě před začátkem filmu vrátit, protože začalo nečekaně 
silně pršet.   
 
Nejvyšší návštěvnost kino zažilo tradičně při prvním promítání, a to na Dětský den 
v letním kině, kdy se za 20 korun promítal snímek „Šmoulové: Zapomenutá vesnice“. 
Tento film si nenechalo ujít 1045 diváků.  Z dalších promítání pak táhly nejvíce filmy 
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta, kam přišlo 798 diváků, dále film Po strništi bos, 
na který přišlo 738 diváků, nebo horory Anabelle: Zrození zla a To. 
 
 
V letním kině se v roce 2017 uskutečnily speciální projekce: 

1. Tradiční promítání na Dětský den v letním kině. 
2. Na červnové promítání ve spolupráci s Charitou Hranice, které je poděkováním 

pro účastníky Tříkrálové sbírky, přišlo na film „Anděl Páně 2“ celkem 443 diváků, 
vstupné bylo 20 korun. 

3. Na oslavy 28. října, na film Hurvínek a kouzelné muzeum, kam byl vstup 
zdarma, přišlo zhruba 600 diváků. Pro návštěvníky byla připravena i ohňová 
show. 

4. Na promítání na Silvestra na film Maxinožka přišlo za vstupné 20 korun 398 
diváků, součástí akce byl i ohňostroj po skončení filmu. 

 

NÁVŠTĚVNOSTI KINA SVĚT A LETNÍHO KINA V HRANICÍCH 2008 AŽ 2017 

Rok Počet 
promítání 

Počet 
diváků 

Průměrná 
návštěvnost 

2008 - Kino Svět a Letní kino 314 12 978 41 

2009 - Kino Svět a Letní kino 222 8 511 38 

2010 - jen Letní kino 34 5 965 175 

2011 - jen Letní kino 29 3 108 107 

2012 - jen Letní kino 19 4 577 241 

2013 - Letní kino (proběhla digitalizace)  41 6 357 155 

2014 - Letní kino 36 7 666 213 

2015 - Letní kino 32 9 787 306 

2016 - Letní kino 34 9 043 266 

2017 - Letní kino  40 9 039 226 
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NÁVŠTĚVNOST FILMŮ V LETNÍM KINĚ V ROCE 2017 

Datum Název filmu Diváků Vstupné 

1. 6. Šmoulové: Zapomenutá vesnice 1045 20 Kč 

8. 6. Vetřelec: Covenant 194 120 Kč 

15. 6. Piráti z Karibiku: Salazarova p. 798 110 Kč 

16. 6. Mumie 92 130 Kč 

22. 6.   Auta 3 247 120 Kč 

23. 6. Holky na tahu 464 120 Kč 

29. 6. Transformers: Poslední rytíř 175 130 Kč 

30. 6. Já, padouch 3 529 120 Kč 

6. 7. Spider-Man: Homecoming 275 120 Kč  

7. 7. V utajení 20 120 Kč 

8. 7.  Všechno úplně všechno 129 110 Kč  

13. 7. Válka o planetu opic 85 130 Kč 

14. 7. Oklamaný 68 110 Kč  

15. 7. Anděl Páně 2 443 20 Kč  

20. 7. Dunkerk 294 120 Kč  

21. 7. Letíme! 205 110 Kč  

21. 7. Valerian a město tisíce planet 95 130 Kč 

27. 7. Já, padouch 3 (2. Promítání) 170 120 Kč  

28 7. Baby Driver 64 120 Kč  

2. 8. Pěkně Blbě 181 80 Kč 

3. 8. Křižáček 32 100 Kč 

4. 8. AtomicBlonde: Bez lítosti 54 110 Kč 

9. 8. Srdečně vás vítáme 73 110 Kč 

10. 8. Emoji ve filmu 121 120 Kč 

11. 8. Annabelle 2: Zrození zla 378 110 Kč 

16. 8. Španělská královna 18 110 Kč 

17. 8. Po strništi bos 738 130 Kč 

18. 8. Zabiják a Bodyguard 114 110 Kč 

23. 8. Masaryk 122 100 Kč 

24. 8.  Velká oříšková loupež 2  214 110 Kč 

30. 8. Strážci galaxií 2 148 90 Kč 

31. 8. Temná věž 89 120 Kč 

1. 9. Hurvínek a kouzelné muzeum 0 120 Kč 

2. 9. Loganovi parťáci 18 110 Kč 

8. 9. BarrySeal: Nebeský gauner 34 110 Kč 

9. 9. To 284 110 Kč 

15. 9. Americký zabiják 31 110 Kč 

16. 9. Tulipánová horečka 0 110 Kč 

27. 10. Oslavy 28. řijna: Hurvínek a kouzelné muzeum 600 0 Kč  

31. 12. Maxinožka 398 20 Kč 

Celkový počet diváků 2017 9 039  

Celkový počet představení 2017 40  

Průměrný počet diváků 2017 226  
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6.3.5 Hranické kulturní léto 
 

Historie festivalu Hranické kulturní léto 
 
Tradici Hranického kulturního léta, což je série letních koncertů bez vstupného, 
zahájilo Město Hranice prostřednictvím odboru školství a sociálních věcí v létě roku 
2006.  

Na pokyn zřizovatele tyto koncerty po svém vzniku převzalo tehdejší MKZ – dnes 
středisko kultura, a od roku 2010 se schválením Rady města přesunulo místo konání 
z Masarykova náměstí na travnaté prostranství před zámkem, které bylo výhodnější 
z několika důvodů. Na trávě nevzniká taková výheň jako na náměstí, snadněji se 
připraví židle pro diváky (jsou uloženy v Zámecké klubu). V Zámeckém klubu je také 
po ruce zázemí pro účinkující, ve dvoraně je možnost využití toalet pro návštěvníky, a 
v neposlední řadě je možnost schovat se před prudkým sluncem - popřípadě deštěm 
ve vstupu do dvorany nebo ve dvoraně samotné. Tento krok se velmi rychle projevil 
zvýšenou návštěvností. Pódium pro účinkující se muselo na dobu konání cyklu 
koncertů vypůjčit. 

Rovněž na pokyn zřizovatele byla část koncertů přesunuta do zrekonstruovaného 
parku – Sady Čs. legií. Prostředí na nábřeží řeky Bečvy je krásné, ale technicky to pro 
pořádání akcí není tak výhodné jako v blízkosti Zámeckého klubu.   

V roce 2015 byla zrekonstruována Zámecká 
zahrada a tak bylo Hranické kulturní přesunuto do 
těchto prostor. Výhody uvedené pro travnaté 
prostranství u zámku jsou tak zachovány, navíc je 
zde stupňovité hlediště, prostor jeviště. K dispozici 
jsou toalety a pro občerstvení návštěvníků sloužila 
terasa Zámeckého klubu. 

 

HRANICKÉ KULTURNÍ LÉTO – POČET KONCERTŮ A DIVÁKŮ OD ROKU 2009 

Rok  Místo Celkem 
koncertů 

Diváků 
celkem  HKL 

Průměr diváků 
na koncert 

2009  Masarykovo náměstí 17     17 cca 1200 cca 1200        70      70 

2010  Prostranství u zámku        8       8   cca 2600  cca 2600  325     325  

2011  Prostranství u zámku        8 8   cca 2400 cca 2400    300      300  

2012  Prostranství u zámku        7      7    cca 2000 cca 2000     285    285 

2013    Prostranství u zámku 
Sady Čs. Legií                              

4 
3 

7 cca 1200 cca 1400 300 200 

  cca  200 67 

2014 Prostranství u zámku     4  7 cca 1300 cca 1600 325 229 

Sady čs. Legií 3 cca  300 100 

2015 Zámecká zahrada 4 6 cca 1100 cca 1350 275 225 

Sady Čs. Legií 2 cca  250 125 

2016 Zámecká zahrada 4 4 cca 1800 cca 1800 450 450 

2017 Zámecká zahrada 6 6 cca 1900 cca 1900 320 320 
  Pozn.: na návštěvnost má  velký vliv počasí (přílišné horko, déšť).*. 
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Hranické kulturní léto v roce 2017 

 

Hranické kulturní léto bylo v roce 2017 poněkud netradiční. Kromě 4 koncertů 
populárních interpretů (Fíha, Distant Bells, Portless, Ivan Hlas Trio) proběhly 
v Zámecké zahradě v podvečer dvě speciální představení.  

Prvním bylo úspěšné  představení One man show Romana Pomajba s názvem Táta, 
dalším byl (Ne)jen operní koncert mladých konzervatoristů, jejichž ambicí je tento žánr 
přiblížit široké veřejnosti. Obě tato vystoupení se těšila velkému úspěchu.  

Celková návštěvnost všech akcí v rámci Hranického kulturního léta v Zámecké 
zahradě byla 1 900 diváků.  
 

 

 

HRANICKÉ KULTURNÍ LÉTO V ROCE 2017 - PROGRAM, NÁVŠTĚVNOST 

Datum Účinkující Odhad návštěvnosti 

2. 7. Distant Bells (Pink Floyd Tribute) 400 

5. 7. Fíha 300 

9. 7. Portless 200 

12. 7. Táta 400 

19. 7. (Ne)jen operní koncert 300 

23. 7. Ivan Hlas Trio 300 

Celkem  1 900 
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6.3.6 Grilfest, Prázdninování, Vítání jara a další akce 
 

Grillfest – 16. července 2017 

Třetí ročník akce s názvem Grilfest navštívilo v roce 2017 celkem 843 diváků. 
V roce 2016 to bylo 1100 diváků, v roce 2015 přišlo 1190 návštěvníků.  K hlavním 
tahákům posledního ročníku patřilo například vystoupení skupiny YoYo Band, Zdeňka 
Izera, či kapely Turbo. Pro příchozí diváky bylo opět připraveno bohaté občerstvení - 
žebra, steaky, grilované sýry, bramboráky a další.  
 

Pohádkové Hranice  - 25. června 2017 
 

Druhý ročník pohádkového odpoledne pro rodiny s dětmi se opět těšil velké oblibě. Na 
akci Pohádkové Hranice, která se konala Sadech Čs. legií, zavítalo zhruba 500 
návštěvníků. Program nabídl kromě stanovišť s pohádkovými postavami, kde mohly 
děti hrát nejrůznější hry, také například pohádku O Smolíčkovi, pásmo pohádkových 
písní, vystoupení mažoretek Panenky, či loutkové divadlo. Akce probíhala ve 
spolupráci s DDM Hranice. 
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Prázdninování v parku - 27. srpna 2017 

 
Konec srpna patřil tradičně akci Prázdninování, která zakončuje letní prázdniny. Toto 
zábavné odpoledne v Sadech Čs. Legií  pro celou rodinu si nenechalo ujít 700 
návštěvníků. Bohatý program tentokrát zpestřila vystoupení skupin Abraka Muzika, F-
dur jazz band, cimbálové skupiny Medicimbal, nebo vystoupení vítězů dětské pěvecké 
soutěže Pop Nota. Po celou dobu programu si návštěvníci mohli zdarma zapůjčit 
koloběžky, mohli si vyzkoušet činnosti skautů, zaskákat si na skákacím hradě, či se 
projet na loďkách po řece Bečvě. Nechybělo bohaté občerstvení.  
 

Dny evropského dědictví -  16. září 2017 

 
Ve spolupráci s odborem školství a sociálních věcí, TIC, muzeem a galerií zajišťuje 
středisko kultura vždy jeden koncert na Dny evropského dědictví. Hudební třešničkou 
bylo vystoupení alternativní dvojice Kieslowski v Synagoze. 
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Den Elektromobility - 19. října 2017 
 

 
Speciální akcí v roce 2017 byl Den Elektromobility, jehož cílem bylo slavnostně pokřtít 
šest nových elektrobus.  Přítomni byli zástupci města Hranice, zástupci dopravce, ale 
také třeba senátorka Jitka Seitlová, či zástupci Olomouckého kraje. Autobusy 
slavnostně pokřtil děkan hranického kostela a o doprovodný program se postaraly 
mažoretky Panenky Hranice, dechový soubor Hraničáci a sbor Vokalamita. Tuto 
mimořádnou akci si nenechalo ujít 500 diváků. 
 

Vítání jara  - 8. dubna 2017 

 

V sobotu 8. dubna se uskutečnil na Masarykově náměstí už druhý ročník folklórní akce 
Vítání jara. Atmosféru dotvářel kraslicovník, jehož zdobení mělo na starosti muzeum a 
galerie. Na náměstí vystoupily místní folklórní soubory – tanečníci z Černotína, 
s pásmem Děcka z Drahotuš, Rozmarýnek a Hudecká muzika Fr. Kopeckého. 
Návštěvnost této akce byl 300 lidí. 
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6.3.7 Vánoční trhy v Hranicích

Vánoční program probíhal na náměstí od 1. do 16. prosince. Nabídl 6 tematicky 
zaměřených silných programových dnů, v ostatních dnech probíhalo Hraní pod 
stromkem, kde vystupovaly kapely z Hranic a okolí.

Na náměstí stál vyřezávaný betlém v životní velikosti, zvonička pro štěstí, ale také 
lunety s motivy Vánoc, ve kterých se lidé mohli vyfotit. Horní a dolní podloubí opět 
oživily netradiční vánoční stromky, které vytvořily školy, školky, místní spolky a 
organizace.  

Atmosféru dotvářely stánky s punčem, občerstvením a vánočním, dárkovým či 
rukodělným sortimentem. Všechny stánky byly vyzdobené girlandami z větviček 
smrčků a osvětlené svítícími řetězy. Středisko kultura se soustředilo na to, aby 
sortiment zboží byl ryze vánoční a na zajištění různých druhů občerstvení.  

1. 12. Rozsvícení vánočního stromu

Slavnostní rozsvěcování vánočního stromu 
proběhlo za doprovodu tradičního proslovu 
vedení města s pomocí obrovských andělů na 
chůdách. Hlavním hudebním tahákem byla 
zpěvačka Leona Machálková, vánoční 
atmosféru vytvořil stočlenný sbor Cantabile a
skupina Neřeš.  

2. 12. Taneční Vánoce

Taneční Vánoce roztančily náměstí. Vystoupila 
skupina Olomoucký Dixieland Jazz Band. 
Náměstí roztančili tanečníci z taneční skupiny 
manželů Münsterových,  kteří návštěvníkům 
předvedl prvky swingového tance a přidali se i 
diváci. Závěr večera patřil vystoupení stepařské 
skupiny sester Hlavinkových.
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8. 12. Pohádkové Vánoce 

Program potěšil hlavně děti, kteří náměstí 
v tento den navštívili. Odehrála se pohádka 
v podání obřích loutek „Drak, Jiří a věž“, dále 
představení pražského divadla Jů a Hele a 
andělé na chůdách dotvářeli působivou vánoční 
atmosféru. Pohádkový večer vyvrcholil ohňovou 
show.  

9. 12. Veselé Vánoce 

Působivou částí programu Veselých Vánoc bylo 
vystoupení houslisty Jiřího Erlebacha. Na 
pódium vystoupil také folklórní soubor 
Rozmarýnek a s vystoupením ve vánočním 
duchu hranické mažoretky. 

 

15. 12. Lidové Vánoce 

Jarmark provoněla zabíjačková polévka, slyšet 
byly folklórní soubory dětí a koledy. Večer 
vyvrcholil koncertem orchestru Tomáše Kočka, 
který zaplnil náměstí.  

 

16. 12. Moravské Vánoce  

Poslední den jarmarku uvedl starosta Jiří 
Kudláček. Zahrála cimbálovka Bača, vystoupil 
černotínský taneční soubor a program vyvrcholil 
vystoupením patnácti členného souboru 
Moravská veselka.  

 

24. 12. Štědrovečerní muzicírování  

Vánoční program uzavřelo Štědrovečerní 
muzicírování, které již tradičně organizuje 
středisko kultury. Na Štědrý de vyhrával koledy 
Dechový kvintet Hraničáci na několika místech 
ve městě. Tradičními místy jsou Masarykovo 
náměstí, Městský hřbitov, Kostelíček a Domov 
seniorů Hranice. 
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Plakát k akci Vánoce v Hranicích 2018 
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Historie pořádání jarmarků v Hranicích 

Předvánoční jarmark s programem pořádalo MKZ Hranice od roku 2008. V letech 
2008 a 2009 byl jarmark jednodenní, od roku 2010 do roku 2014 dvoudenní.  
V roce 2015 trval od 3. do 19. prosince a proběhlo 6 programových dní. V roce 
2016 trval jarmark od 1. do 17. prosince a proběhlo 8 silných programových dní 
a ve zbývajících dnech hodinová produkce Hraní pod stromkem 

V roce 2015 přinesly Vánoce spoustu 
novinek. Program na náměstí 
probíhali pátky a soboty v průběhu prosince, 
dohromady 6 silných programových dnů, 
které byly tematicky zaměřené, jak názvy 
dnů napovídaly: Pernštejnské Vánoce, 
Lidové Vánoce, Moravské Vánoce, 
Betlémské Vánoce, Veselé Vánoce a 
Pohádkové Vánoce. 

Poprvé byl na náměstí vyřezávaný betlém v 
životní velikosti, ale také zvonička pro štěstí nebo panely s vánočními motivy a otvory 
pro obličej, ve kterých se mohli lidé fotit. Novinkou byla také přehlídka netradičních 
vánočních stromků. Nově byly také stánky vyzdobeny girlandami a světelnými řetězy. 

Nechyběl bohatý program ani stánky s punči a dalším sortimentem. Program byl 
sestaven v duchu „Hranice Hranicím“. Vystoupili v něm totiž převážně místní soubory 
a skupiny ať už taneční, hudební a další.  

S myšlenkou na konání se vánočního programu ve více dnech, a aby se více 
prezentovaly místní skupiny, přišel hranický starosta Jiří Kudláček. Cílem bylo navodit 
v centru Hranic vánoční atmosféru po celý prosinec, aby lidé chodili na náměstí každý 
den, třeba si prohlédnout betlém, netradiční stromky v podloubí nebo zazvonit na 
zvoničku a k tomu si dát punč a popovídat si s přáteli. 
 
 
V roce 2016 navázal program akce 
Vánoce v Hranicích na formát 
předchozího roku. Program probíhal 
denně od 1. do 17. prosince. Rozsvěcení 
vánočního stromu 1. prosince 2016 bylo 
pod názvem Vánoce za císaře pána, 
oživením byla působivá světelná show.  

Včetně rozsvěcení proběhlo v uvedeném 
období 8 silných programových dnů, 
většinou v pátky a v soboty, a to vždy 
v tematickém duchu: Betlémské Vánoce, 
Taneční Vánoce, Lidové Vánoce, Pohádkové Vánoce, Slovenské Vánoce se 
speciálním hostem Vašo Patejdlem, Veselé Vánoce a Provoněné Vánoce. 

V ostatní dny se konalo Hraní po stromkem, kde se vystřídaly kapely a hudební 
soubory z Hranic a okolí a zpříjemnili tak atmosféru kolemjdoucím a návštěvníkům.  
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6.4 Pronájmy prostor a výlepová služba 

 
 

Krátkodobé pronájmy prostor  
 
Středisko kultura poskytuje také krátkodobé pronájmy 
prostor dle ceníku schváleného Radou města Hranice.  
 
 
 

 
Výlepová služba 
 
Středisko kultura má ve své správě výlepové plochy v 
Hranicích. Ty slouží pro propagaci akcí Městských 
kulturních zařízení, dalších pořadatelů, organizací a 
firem z Hranic i jiných měst. Sběr plakátů pro výlep je v 
Turistickém informačním centru v přízemí zámku.  
 
 

6.5 Propagace a nové webové stránky 
 

Způsoby propagace 
 
Plakáty -  Středisko kultura připravuje plakáty 
s měsíčním programem formátu A3 a letáčky 
s měsíčním programem formátu A5. Kromě toho 
umísťuje měsíční program svých akcí do předtištěných 
plakátů s reklamami hranických firem, které mají formát 
A1 a dodává je firma Profaktor, která hradí tisk a 
materiál měsíčního programu a poštovné. Dále se 
připravují plakáty formátu A3 na jednotlivé programy, 
koncerty apod. Kromě výlepových ploch v Hranicích 
jsou plakáty vyvěšovány po okolních vesnicích a 
městech 
 
Propagační letáky - k předplatnému Kruhu přátel 
hudby vytváří středisko propagační souhrn koncertů, 
letáky, k jednotlivým koncertům pak plakáty 
s programem. Dále pak jsou každý měsíc zhotovovány 
měsíční programy, které jsou rozmístěny po všech 
veřejných pracovištích Městských kulturních zařízení.  
 
Tiskové zprávy - pravidelně měsíčně jsou rozesílány 
médiím informace o připravovaných programech 
včetně podrobností o vystupujících. Výstupy v médiích 
pak středisko kultura pravidelně monitoruje.  
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Hranický zpravodaj - připravované programy jsou 
propagovány v Hranickém zpravodaji, který vydávají 
Městská kulturní zařízení Hranice. V každém čísle je 
zveřejněn přehledný soupis akcí, které středisko kultura 
pořádá, podle potřeby pak podrobnější informace a 
články k jednotlivým akcím. Tento typ propagace je velice 
efektivní a proto se středisko kultura i v roce 2016 snažilo 
propagovat své akce ve zpravodaji co nejvíc.  
 
Facebook - významným prostředkem propagace jsou 
facebookové stránky, které přináší pravidelně informace 
o připravovaných akcích. Středisko kultura má dva facebookové profily, a to Zámecký 
klub, který má 1 641 příznivců, a Letní kino, který má 3 104 příznivců. Stránky jsou 
velmi oblíbené. 
 
Bandzone – na portále Bandzone, což je nejrozsáhlejší komunita českých a 
slovenských kapel a fanoušků jsou pravidelně zveřejňovány akce v Zámeckém klubu.  
 
Televizní vysílaní - o akcích hranické diváky informuje také místní regionální televize. 
 

Nové webové stránky 
 
 
V roce 2017 byly vytvořené nové, moderní webové stránky kultura-hranice.cz, na které 
se lze také dostat z rozcestníku vytvořeného v roce 2016 mkz-hranice.cz. Jak je patrné 
z fotografie níže, organizaci už zbývá vytvořit nový portál pro informační centrum a pro 
knihovnu: 

 
 
 
 
 

http://www.mkz-hranice.cz/
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Nové, moderní a přehledné webové stránky - www.kultura-hranice.cz nabízejí 
kompletní přehled všech akcí konaných v Hranicích a okolí. Na jejich naplnění se podílí 
také pracovnice informačního centra a pracovnice muzea, každé středisko vkládá na 
web programy, které pořádá. 
 

http://www.kultura-hranice.cz/
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7. TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
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7.1 Informační centrum v roce 2017 - shrnutí 

 
O tom, že hranické TIC odvádí profesionální práci a poskytuje komplexní a kvalitní 
servis, svědčí ocenění, které v roce 2017 získalo. Bylo vyhlášeno 2. nejlepším 
infocentrem Olomouckého kraje. Cenu převzala v říjnu na celostátním setkání 
informačních center České republiky referentka hranického infocentra Lenka 
Dočkálková (na snímku výše). Ocenění je velkou motivací do další práce. 

V roce 2017 Turistické informační centrum zaevidovalo 14 317 dotazů, oproti roku 
2016 došlo k nárůstu v počtu dotazů o 998. Placených průvodcovských služeb 
využilo v roce 2017 celkem 1276 osob, což je značný nárůst oproti roku 2016, kdy 
to bylo 765 lidí. Na nárůstu se podílela propagace a zavedení nových prohlídek - 
vojenských  a židovských. 

V roce 2017 vydalo novou moderní kolekci 
suvenýrů v černobílém provedení s logem Hranic.  
Ve vkusném designu je cestovní pláštěnka, hrníček, 
láhev na kolo, poznámkový blok a cestovní štamprle.  

 
 
TIC se v roce 2017 podílelo na tvorbě 
nového portálu – kalendáře akcí, které se 
konají v Hranicích - kultura-hranice.cz. Ve 
druhé polovině roku 2017, začalo TIC 
pracovat na novém turistickém portálu, 
který bude v obdobném duchu, jako jsou již 
nově vytvořené portály mkz-hranice.cz, 
muzeum-hranice.cz a kultura-hranice.cz. 
 

TIC v roce 2017 také inovovalo propagační materiály – skládačku 
měsíční program akcí „Hranická kultura do kapsy“. 
 
TIC uspořádalo v roce 2017 na náměstí stejně jako v roce 2016 
akci Find your way, pro žáky místních škol.  Žákům nabídlo 
ukázku způsobů trávení volného času jinak, než u počítače. Na 
akci zavítalo zhruba 500 žáků s učiteli, ale také veřejnost. 
Celková návštěvnost činila téměř 600 účastníků. 
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7.2 Základní údaje o středisku TIC 
 
 

O Turistickém informačním centru 
 

Turistické informační centrum 
Hranice bylo zřízeno Městem 
Hranice 27. 4. 2000 jako 
Městské informační centrum a 
spadalo pod příspěvkovou 
organizaci Městské muzeum a 
galerii v Hranicích a následně 
pak pod příspěvkovou 
organizaci Městská knihovna 
Hranice. 

Od 1. 1. 2015 je jedním ze 
středisek Městských kulturních 
zařízení Hranice, příspěvkové 
organizace.  

Provozovna je v historickém, památkově chráněném objektu hranického zámku na 
Pernštejnském náměstí 1.  

Turistické informační centrum je členem Asociace turistických informačních center ČR 
(A.T.I.C.). Má udělen dle Kategorizace A.T.I.C. Certifikát B. Jazyková vybavenost 
pracovníků TIC je angličtina, němčina. 

 

Otevírací doba 

 

Kontakty 
 
Telefon:  581 607 479 
Web adresa: www.mic.hranet.cz 
E-mail:   mic@meu.hranet.cz 

  

Měsíc Den Hodina 

Červen až září Pondělí až pátek 7:00 – 18:00 

Sobota 8:00 – 12:00 

Státní svátky 8:00 – 16:00 

Říjen až květen Pondělí až pátek 8:00 – 17:00 

Sobota 8:00 – 11:00 
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7.3 Návštěvnost TIC
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Návštěvnost Turistického informačního Návštěvnost Turistického informačního 
centra od roku 2001 do roku 2017

Počet návštěvníků

POČET 
NÁVŠTĚV 

Rok Počet 
dotazů

2001 1 680
2002 3 221
2003 4 186
2004 4 471
2005 4 991
2006 5 055
2007 4 632
2008 5 841
2009 6 086
2010 6 661
2011 8 034
2012 8 757
2013 8 515
2014 9 103
2015 11 799
2016 13 319
2017 14 317

Hlavní činností TIC je poskytovat informace. V roce 2017 
Turistické informační centrum zaevidovalo 14 317 dotazů,
z toho 129 cizojazyčných. 

Do statistiky vytíženosti Turistického informačního centra 
se počítají osobní návštěvy, telefonické či e-mailové 
dotazy, které využily služeb TIC.

Oproti roku 2016 došlo v roce 2017 k nárůstu v počtu 
dotazů a služeb o 998, viz tabulka.

Důvodů nárůstu počtu návštěvníků je hned několik. 
Zavedli jsme nové prohlídkové okruhy – vojenské 
prohlídky, židovské prohlídky. Dále došlo k nárůstu 
využívání stávajících služeb jako je prodej vstupenek na
kulturní akce, prodej lístků na cyklobus a další. Kromě toho 
bylo TIC sběrným místem vajíček na Kraslicovník, na
odevzdávání dětských prací k soutěži Doprava v Hranicích
v roce 2050. Turisté a návštěvníci města také více využívají 
služeb TIC při hledání tipů na výlety, je to pro ně 
komfortnější a v TIC dostanou komplexní informace včetně 
propagačních materiálů.
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VYTÍŽENOST TIC VYTÍŽENOST TIC 
V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH ROKU 2017

POČET NÁVŠTĚV 
V PRŮBĚHU ROKU 2017

Měsíc Počet 
dotazů

Leden 635
Únor 732
Březen 715
Duben 992
Květen 934
Červen 1 575
Červenec 2 147
Srpen 2 448
Září 1 080
Říjen 1 342
Listopad 1 115
Prosinec 602

Poskytování základních informací o EU 
v rámci činnosti MEIS

TIC poskytuje také základní informace o EU. 
V rámci této činnosti se referentky TIC účastnily 
setkání pracovníků Městských Evropských 
Informačních Středisek (MEIS). Poskytovaly 
veřejnosti informace o aktuálním dění v EU, 
prováděly propagaci prostřednicvím materiálů 
vztahujících se k EU, aktualizovaly těmito materiály 
také „Eurobody“ v prostorách TIC. V rámci této 
činnosti se účastnily osvětové akce Barevný den a 
Den bez aut v Hranicích. Dále připravily vzdělávací 
akci pro žáky základních škol s názvem Find your 
way – Najdi si svoji cestu.  Akce jsou podrobněji 
rozvedeny níže, v bodu Akce pro veřejnost.
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7.4 Průvodcovská služba 
 

 
V roce 2017 byla opět poskytována průvodcovská služba po Městské památkové 
zóně, na vyhlídkovou věž Staré radnice, nově přibyly prohlídky bývalých vojenských 
ústavů a židovské prohlídky.  
 
Na placené prohlídky po městské památkové zóně vyrazilo s průvodcem 419 osob, 
což je nejvíce od roku 2011. Placené výstupy na věž absolvovalo 663 osob, placené 
komentované prohlídky vojenských ústavů si nenechalo ujít 129 návštěvníků a 
placené komentované prohlídky po židovských památkách využilo 65 osob.  
 
Celkem tak průvodcovskou službu využilo 1276 osob, což je ve srovnání 
s předchozím rokem o poznání více. Přehled využití průvodcovské služby návštěvníky 
- viz tabulka níže.  
 

 PŘEHLED VYUŽITÍ PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY 

Období Počet provedení 

Městs. 
památk. 

zóna 

Věž Vojens. 
ústavy 

Židovské 
památky 

CELKEM Z toho 
zahraniční 
návštěvníci 

 2008 (zdarma) 410 0   410 20 

 2009 (zdarma) 716 1288   2004 91 

 2010 (placeno) 473 762   1235 87 

 2011 (placeno) 321 942   1263 41 

2012 (placeno) 262 907   1169 12 

2013 (placeno) 124 467   591 21 

2014 (placeno) 285 742   1027 21 

2015 (placeno) 317 691   1008 56 
 2016 (placeno) 126 639   765 40 
 2017 (placeno) 419 663 129 65 1276 74 

 
Mimo sezónu bylo průvodcovství na věž a po Městské památkové zóně zajišťováno 
referentkami TIC, případně pracovnicí knihovny.  
 
V sezoně prováděli po Městské památkové zóně Hranice průvodci. Jejich koordinaci 
prováděly pracovnice TIC. Rovněž přijímaly rezervace skupin. Podílely se také na 
přípravě novinek – vojenských prohlídek a židovských prohlídek. Poté koordinovaly 

termíny prohlídek, seznamy zájemců.
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Novinka roku 2017: Židovské prohlídky Po stopách hranických židů 
 

 
Turistické informační centrum Hranice připravilo na sezonu roku 2017 novinu – 
židovské prohlídky „Po stopách hranických židů“.   
Komentovaná procházka s průvodcem nabízí magickou atmosféru židovského 
hřbitova, upozorňuje na místa, kde kdysi fungovaly židovské továrny, kde byly 
židovské lázně, návštěvníci se dozvěděli o hranických Stolpersteinech, o historii a 
architektuře synagogy a kdo měl chuť, mohl si v synagoze vyrobit své vlastní Kameny 
zmizelých jako vzpomínku na hranické židy, kteří se nevrátili z koncentračních táborů. 
Cena komentované prohlídky je 30 korun za osobu. Prohlídky budou pokračovat i 
v roce 2018. 
 
 

Novinka roku 2017: Vojenské prohlídky 

 
Další novinkou, se kterou přišlo v sezoně roku 2017 Turistické informační centrum, 
byly Vojenské prohlídky, které veřejnosti zpřístupnily areály bývalých vojenských 
ústavů.  
Návštěvníci mohli vidět Zrcadlový a Jiříkův sál, chodbu, ve které trénoval Emil Zátopek, 
památník akademiků nebo kapli svaté Barbory.  Prohlídky se konaly v sezoně dvakrát 
měsíčně, byl o ně velký zájem. Do přísně střežených vojenských ústavů v Hranicích 
se totiž veřejnost jen tak nedostane.   
Díky spolupráci s armádou ale mohli za zdi této „pevnosti“ proniknout zájemci o historii 
či architekturu. Prohlídky vhodně doplňovaly výstavu o historii vojenských ústavů 
„Rozkaz zněl jasně“, která se konala na Staré radnici.  Cena za komentovanou 
prohlídku je 60 korun. I tyto prohlídky budou díky skvělé spolupráci s armádou 
pokračovat v roce 2018. 
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Prohlídky po Městské památkové zóně Hranice 
 

Stálice v nabídce Turistického informačního centra Hranice jsou tradiční komentované 
procházky po historickém centru města – tedy prohlídky po Městské památkové zóně 
Hranice.   
 
Návštěvníci si s průvodcem projdou zámek, náměstí s renesančními domy, obydlí 
kata, bývalou mýdlárnu a mnoho dalších zajímavostí. Nasát tak mohou atmosféru 
historického města Hranice. Tyto prohlídky stojí 30 korun. 
 
 

Výstupy na věž Staré radnice 

 

Přesně 122 schodů musí zdolat všichni, kteří se chtějí pokochat pohledem na Hranice 
z věže Staré radnice. Ta byla veřejnosti zpřístupněna v roce 2009. Od loňského roku 
navíc přibyla na věži novinka – panoramatické tabulky, na kterých jsou fotografie 
s popisy míst, která je možné z 38 metrů vysoké věže vidět. 
 
Cestu nahoru zpestří expozice truhel a expozice akvarelů malíře Jana Pinkavy, která 
je zaměřená na pohledy na město před sto lety. Na věži pak mohou návštěvníci 
porovnat, jak se Hranice změnily za posledních sto let. K vidění při cestě na věž jsou 
také věžní hodiny. Vstupné je 10 Kč na osobu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
93 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 

7.5 Služby TIC 
 
 

Nákup a prodej suvenýrů, map, knih a dalšího zboží 

 
TIC provádělo výběr, nákup a prodej upomínkových či sběratelských předmětů a 
suvenýrů, map, pohlednic, turistických známek a vizitek, turistických deníků, knih, 
brožur a dalšího zboží zaměřeného na region.  
V roce 2017 vydalo novou moderní kolekci suvenýrů v černobílém provedení 
s logem Hranic.  Ve vkusném designu je cestovní pláštěnka, hrníček, láhev na kolo, 
poznámkový blok a cestovní štamprle.  
Na základě dohod prodávaly pracovnice TIC vstupenky na různé kulturní akce ve 
městě a okolí, a to jednak pro středisko kultura, jednak pro další pořadatele akcí ve 
městě a okolí. Dále TIC zajišťovalo v sezoně rezervace a prodej místenek do 
cyklobusu TJ Sokol Ústí, prodej jízdenek na vlaky společnosti Leoexpress, dále 

distribuci jízdních řádů Městské hromadné dopravy v Hranicích a další
 

Vydání brožury „Příběh zázračné teplické kyselky“ 
 
Městská kulturní zařízení Hranice, p.o. vydala v roce 
2017 brožuru „Příběh zázračné teplické kyselky“.  
Knížka se spoustou fotografií, historických i 
současných, mapuje „produkty“ teplické kyselky – 
jeskyně, lázně a hranickou Propast a vychází z 
návštěvnicky úspěšné výstavy Příběh zázračné 
teplické kyselky, která se uskutečnila na Staré radnici.  
Díky skvělé spolupráci s lázněmi, Zbrašovskými 
aragonitovými jeskyněmi, jeskyňáři, městem Hranice, 
spolky, obcemi a městy v okolí se podařilo vydat 
knížku v nákladu 3000 kusů a díky vysokému nákladu 
si ji lidé mohli zakoupit za 35 korun.  
Na knížce se podíleli kurátorky výstavy. TIC zajišťovalo 
objednávky této brožury od obcí, měst a sdružení 
v okolí Hranic, koordinovalo je a po vydání brožury 
zajišťovalo její distribuci obcím a spolkům, ale také 
prodej ve svých prostorách na zámku. 
 

Kopírovací služby pro veřejnost 
 
TIC poskytovalo placené kopírovací služby a skenování pro veřejnost a vedlo jejich 
evidenci. V roce 2017 bylo pořízeno 3 294 kopií a skenování. 
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7.6 Jak propagujeme Hranice
1. Turistický portál TIC Hranice

Základní informace o Hranicích 
poskytuje turistický portál, který 
dostane v roce 2018 novou grafickou i 
obsahovou podobu, a to ve stejném 
duchu, v jakém již proběhly proměny 
webů městského muzea a galerie 
(muzeum-hranice.cz), kalendáře 
kulturních akcí (kultura-hranice.cz) a 
MKZ Hranice (mkz-hranice.cz). 
Na novém webu začalo TIC pracovat 
ve druhé polovině roku 2017, zhotovit 
nechalo krátké video lákající 
návštěvníky do Hranic.
Nový web bude zaměřen více na návštěvníky, některé informace ze stávajícího webu 
zmizí, jiné budou zrevidovány, některé se objeví nově nebo v modernějším hávu. 
Informace na novém portále budou seřazeny přehledněji a budou odkazovat na 
kalendář akcí ve městě a okolí kultura-hranice.cz.
. 

2. Nový portál – kalendář akcí na Hranicku

V roce 2017 prošel radikální 
proměnou kalendář akcí na 
Hranicku, který byl součástí portálu 
TIC a nabízel programy všech 
pořadatelů na Hranicku.  Současně 
mělo středisko kultury obdobný 
kalendář, který nabízel akce 
pořádané tímto střediskem. Oba 
kalendáře akcí byly zastaralé, proto 
je organizace zrušila a nahradila 
novým moderním portálem, který 
nabízí přehled programů ve městě a 
okolí.
Uživatelé mohou nyní vyhledávat podle data, podle druhu akce, ale také podle cílových 
skupin například aktivity pro rodiny. Hlavním cílem byla přehlednost, uživatelský 
komfort a usnadnění zadávání událostí od různých pořadatelů v regionu.
Naší ambicí bylo, aby na těchto stránkách bylo zachyceno veškeré dění ve městě a 
okolí a aby tento portál přispíval ke koordinaci mezi organizátory akcí tak, aby se ve 
stejný čas nekonaly dvě akce obdobného charakteru. Toto je náročný úkol pro 
pracovnice TIC, které komunikují s pořadateli a jednotlivé akce do programu zařazují. 
Tento kalendář akcí také „plní“ pověření pracovníci z muzea a ze střediska kultury. 

http://www.kultura-hranice.cz/
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3. Komunikace na sociálních sítích 

 
K propagaci programů a služeb organizace využívá TIC také facebook Turistické 
informační centrum Hranice, který průběžně aktualizuje a provádí jeho administraci. 





4. Public relations 

 

 
Informace o Hranicích, připravovaných novinkách a programech vycházejí také 
v regionálních médiích, se kterými TIC úzce komunikuje stejně jako s organizacemi 
v oblasti cestovního ruchu. TIC spolupracuje s hranickým televizním zpravodajstvím, 
propaguje aktivity v pořadech Českého rozhlasu Olomouc a také se podílelo na 
propagaci města v pořadu Toulavá kamera. 
Průběžně v roce 2017 TIC vkládalo informace o kulturních, sportovních a 
společenských akcí pořádaných Městskými kulturními zařízeními i dalšími 
organizátory z Hranic na weby  www.hranicko.eu, www.ok-tourism.cz, 
www.kudyznudy.cz, mic.hranet.cz, strednimorava-tourism.cz.
Navázali jsme také v roce 2017 spolupráci se dvěma mobilními aplikacemi do chytrých 
telefonů Česká obec a Naše Hranice, které rovněž propagovaly naši nabídku. 
 
 

5. Veletrhy 

Pro oslovení potenciálních návštěvníků města využívá TIC také prezentace na 
veletrzích cestovního ruchu. V roce 2017 se účastnilo veletrhu cestovního ruchu 
Regiontour 2017 v Brně a veletrhu cestovního ruchu Dovolení a Region, Lázeňství na 
výstavišti Černá louka v Ostravě.  
Hranický stánek se prezentoval zajímavostmi města a jeho okolí. Expozice byla 
zaměřena i na Hranickou propast. Stánek navštívili i zástupci města Hranic a komise 
pro zahraniční vztahy a cestovní ruch.  
 

http://www.hranicko.eu/
http://www.ok-tourism.cz/
http://www.kudyznudy.cz/
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6. Propagační materiály 

 

. 
Pravidelně, každý měsíc pracovnice TIC připravovaly a sestavovaly kalendář akcí na 
Hranicku, který tiskly a distribuovaly médiím, poskytovatelům služeb, osadním 
výborům, zájemcům, návštěvníkům infocentra. 

V roce 2017 došlo k inovaci měsíčního skládacího kalendáře, který od října vycházel 
v nové podobě (viz výše obrázky titulních stran skládačky). 

Spolupracovaly také na tvorbě brožur a letáků podle aktuální potřeby s odborem 
cestovního ruchu, HRA, MAS, Zbrašovskými aragonitovými jeskyněmi a dalšími 
institucemi.

Připravovaly texty a dělaly jejich korektury do brožur, letáků a propagačních materiálů 
Sdružení cestovního ruchu Střední Morava, Olomoucký kraj, volné sdružení Moravská 
brána a dalším dle aktuální potřeby. 

 



7. Příjem a administrace plakátů na výlepové plochy 

 



TIC zajišťuje příjem plakátů k výlepu na výlepové plochy 
ve městě od zájemců, organizátorů a pořadatelů akcí 
v regionu. 
 
Dále aktualizuje skleněnou výlepovou plochu ve dvoraně 
zámku, kde umísťuje aktuální plakáty, stejně tak jako ve 
vitríně v Zámecké ulici. 
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8. Časopis Hranický zpravodaj 
 

 
Hranický zpravodaj vycházel v roce 2017 už třetím rokem v nákladu 8300 kusů a je 
distribuován do schránek obyvatelům Hranic a místních částí zdarma. Prostřednictvím 
tohoto média propaguje TIC kulturní, sportovní a společenské akce ve městě. 
Pro měsíčník Hranický zpravodaj připravuje TIC kalendář kulturních, sportovních a 
společenských akcí. Při jeho sestavování spolupracuje s pořadateli kulturních, 
sportovních a společenských akcí a prohlubuje koordinační funkci ve vztahu k 
ostatním příspěvkovým organizacím, spolkům, organizátorům akcí tak, aby 
nedocházelo k tomu, že se ve stejný čas budou konat akce obdobného charakteru.  
Kromě toho TIC přijímalo inzerci do Hranického zpravodaje, články od obyvatel 
města, řešilo reklamace distribuce zpravodaje, rozesílalo povinné výtisky Hranického 
zpravodaje, provádělo archivaci měsíčníku a psalo články, které propagovaly námi 
pořádané akce, například komentované prohlídky. 
V roce 2017 také TIC provádělo namátkové kontroly domácností v Hranicích ve 
spolupráci s Českou poštou, která distribuci měsíčníku zajišťuje, aby se ověřilo, zda je 
Hranický zpravodaj do domácností doručován. 
 

7.6 Další činnosti 
 
 

Spolupráce s dalšími středisky MKZ Hranice, p.o. 
 
TIC také intenzivně spolupracuje s dalšími středisky MKZ Hranice a podílí se na 
organizaci, přípravě i realizaci různých projektů. 
 

 Muzeum na zámku. Zpřístupňování Muzea na zámku 
zájemcům v době mimo otevírací dobu. Tvorba 
informačních plakátů do Muzea na zámku k tématu 
model a k tématu Pinkava.

 Sběr kraslic na velikonoční strom „Kraslicovník“, který 
byl umístěn na Masarykově náměstí a s tím i spojená 
propagace.

 Sběr výtvarných prací do soutěže „Doprava v roce 
2050 v Hranicích“, jejich vyhodnocení. Účast na křtu 
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hranických elektrobusů a předávání cen výhercům soutěže „Doprava v roce 
2050 v Hranicích“.

 Dny evropského dědictví. TIC se podílelo na přípravě programů na Dny 
evropského dědictví, spolupracovalo při přípravě plakátů, vykomunikovalo 
některé programy, například otevření mázhauzu pro veřejnost, připravilo 
k mázhauzu propagační materiály, stejně tak k orchestrionu. Při samotné akci 
zajišťovalo výstupy na věž Staré radnice. 

 Prodej vstupenek v letním kině. V letní sezóně referentky TIC vypomáhaly 
středisku kultura na akcích konaných zejména v letním kině, a to při prodeji 
vstupenek.

 Dále TIC pomáhalo při výzdobě stánků girlandami na vánočních trzích.





Další pracovní činnosti: 
 

 Účast na koordinačních schůzkách s městem Hranice v oblasti cestovního 
ruchu (měsíčně).

 Spolupráce při realizaci letáků a brožur s Městským úřadem Hranice.

 Aktualizace textů v brožuře Olomouc region card 2017.

 Korektury a tvorba textů do propagačních materiálů a časopisů (např. TIM, 
Oblastní mapový průvodce Kompakt)

 Sběr a vyhodnocování anket pro Město Hranice.

 Sběr a vyhodnocování Questingu Moravské brány a Hříšní lidé města 
Hranického.

 Vkládání akcí do satelitního programu

 Aktualizace informačních tabulí podle potřeby a zařizování odstranění 
případných závad (Daruma – Nám. T. G. Masaryka a Mostní ul.).

 V rámci spolupráce s Hranickou rozvojovou agenturou dle potřeby výpomoc  
s půjčováním kol a koloběžek.


 

Spolupráce v oblasti cestovního ruchu 
 
Jednalo se především o účast na školeních a seminářích, které pořádá Asociace 
Turistických Informačních Center České republiky, jehož je TIC členem (dále jen 
A.T.I.C. ČR). Od roku 2016 je také jedna z pracovnic TIC revizorkou organizace, z toho 
vyplývaly pracovní cesty na jednání rady, která probíhala zhruba jednou měsíčně, 
převážně v Praze na České centrále cestovního ruchu Czech Tourism nebo na větších 
veletrzích zaměřených na cestovní ruch po celé ČR. 
Referentky TIC se zúčastňují schůzek pracovních skupin organizací pracujících v 
oblasti cestovního ruchu, jimiž jsou členkami (středisko Europe Direct Olomouc, 
Moravská brána regionální produkt, Olomoucký kraj, Hranická rozvojová agentura, 
volné sdružení Moravská brána, komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy, odbor 
ŠSV a s obcemi regionu Hranicko a nově i pracovní skupiny týkající se Hranické 
propasti a jejího světového prvenství. V tomto směru se účastnily schůzek k nově 
plánovanému otevření infocentra se zaměřením na Hranickou propast v budově 
bývalého vlakového nádraží v Teplicích nad Bečvou. 
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7.7 Akce pro veřejnost 
 
 

1. Find your way – Najdi si svou cestu  
 
Na základě úspěšné akce v roce 2016 uspořádalo 
TIC/MEIS, ve spolupráci s Janem Jílkem, mistrem 
světa a ČR ve Freestyle BMX, a jeho týmem, druhý 
ročník preventivně-vzdělávací akce „Najdi si svou 
cestu“.  

Do akce se zapojily volnočasové a preventivní 
organizace působící ve městě Hranice - Dům dětí a 
mládeže, pohybové studio Phoenix, Skauti Hranice, 
hudebník Radim Černý, Městská policie. 

Akce byla financována z grantu 25 000 Kč z projektu 
Olomouckého kraje prostřednictvím střediska Europe 
Direct Olomouc a z vlastních zdrojů organizace. 

Jako v minulém roce bylo cílem zaměření 

na boj proti netolismu, čili virtuálním drogám, které 
jsou dlouhodobým rozšířeným problémem dnešní 
mládeže. 

Cílem bylo motivovat mladé lidi, aby neseděli doma u 
mobilních zařízení či počítačů s internetem, ale aktivně 
začali 

trávit svůj volný čas pohybem, kroužky nebo s přáteli venku či přírodě. Volnočasové 
organizace pak předvedly, co všechno mohou mládeži nabídnout a ta si vše mohla na 
vlastní kůži vyzkoušet.  

Během akce byl živý vstup a z něj krátký spot v Hranickém televizním zpravodajství. 
Akce byla propagována na webu infocentra, facebooku Turistického informačního 
centra a v Hranickém zpravodaji. 

Na akci zavítalo zhruba 500 žáků s učiteli, ale také veřejnost. Celková návštěvnost 
činila téměř 600 účastníků. 
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2. Barevný den a Den bez aut

TIC/MEIS se se stánkem s vědomostními soutěžemi a dovednostními kvízy pro děti 
účastnily akce s názvem Barevný den a Den bez aut.  

Pořadatelem bylo Město Hranice – odbor životního prostředí, konala se v pondělí 
22. září 2017 na Masarykově náměstí v Hranicích a na dopravním hřišti v Hranicích 
od 8:30 do 15:30 hodin. Akce se účastnilo přes 600 dětí a dospělých. Letošní ročník 
byl zaměřen na ochranu ovzduší, představily se měřící vozy na ovzduší, show 
„Smokeman zasahuje“, připravena byla také hasičská technika, pro zájemce projížďka 
na netradičních kolech a nejmenší ocenili nafukovací atrakce. Pro větší děti byly také 
zajímavostí informace z oblasti životního prostředí. 
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Titulní strany Hranického zpravodaje v roce 2017
 

8. HRANICKÝ ZPRAVODAJ 

        
 
 
 
 

        

číslo 6 / červen 2017

 

číslo 5 / květen 2017

 

číslo 4 / duben 2017

 

číslo 1 / leden 2017

 

číslo 2 / únor 2017

 

číslo 3 / březen 2017
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číslo 10 / říjen 2017

 

číslo 9 / září 2017

 

číslo 8 / srpen 2017

 

číslo 7 / červenec 2017

 

Titulní strany Hranického zpravodaje v roce 2017
 

číslo 12 / prosinec 2017

 

číslo 11 / listopad 2017
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Hranický zpravodaj 

Už čtvrtým rokem vydávají Městská kulturní zařízení Hranice, p. o., středisko 
muzeum, městský měsíčník Hranický zpravodaj.  V roce 2017 vyšlo 12 čísel 
tohoto měsíčníku. 

Hranický zpravodaj vychází v nákladu 8 300 ks, vždy první den v měsíci a je zdarma 
distribuován prostřednictvím České pošty obyvatelům Hranic a místních částí.  

Měsíčník vychází v rozsahu 12 až 20 stran, což se odvíjí od množství inzerce 
v jednotlivých vydání. 

Měsíčník přináší informace z hranické radnice, z činnosti Městských kulturních 
zařízení, z příspěvkových organizací města Hranice, z dění ve městě. Součástí je také 
přehledný kalendář kulturních a sportovních akcí ve městě a okolí na celý měsíc. 

Na přípravě čísla se podílel mluvčí města Hranice Ing. Petr Bakovský, který připravuje 
texty a fotografie, ředitelka Městských kulturních zařízení Ing. Naděžda Jandová, která 
jednotlivá vydání edituje a připravuje texty, dále pracovnice střediska Turistického 
informační centrum Lenka Dočkálková a Jolana Konečná, které připravují kalendář 
kulturních a sportovních akcí ve městě, podílejí se také pracovníci jednotlivých 
středisek, kteří za svá střediska připravují texty k akcím, které chtějí propagovat. 
Korektury čísel provádí externí korektor. Externě také spolupracuje na přípravě čísel 
fotograf Jiří Necid a fotograf Pavel Jakubka. 

Součástí měsíčníku je také inzerce, kterou přijímají pracovnice Turistického 
informačního centra. 

Hranický zpravodaj je významným nástrojem při propagaci akcí pořádaných 
Městskými kulturními zařízeními Hranice. 

Hranický zpravodaj je k dispozici také na internetu:  

http://mkz-hranice.cz/hranicky-zpravodaj/ 

 

 

 

http://mkz-hranice.cz/hranicky-zpravodaj/
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 V lednu 2017 organizace prověřila možnosti vstupenkových systémů, navštívila 
okolní organizace, kde se různé systémy používají. S ohledem na všechny 
faktory (počet prodaných lístků, nákladovost systému, možnost použití i na 
venkovních akcích – např. v letním kině, možnost použití pro všechna střediska) 
a po konzultacích a jednáních s auditorem města, starostou města a vedoucím 
odboru školství a kultury bylo rozhodnuto, že pro MKZ Hranice vyhovuje systém 
ATIS.NET. 

 Byla zvolena varianta on-line, která umožňuje ekonomickému oddělení a vedení 
organizace okamžitý přehled o prodeji vstupenek. Systém je nainstalovaný 
v Turistickém informačním centru Hranice, kde probíhají předprodeje vstupenek 
na programy pro všechna střediska, dále v ekonomickém oddělení, kde probíhá 
nastavení jednotlivých akcí (název, cena a další údaje), a dále na mobilní 
stanici. Ta je složená z malé tiskárny a notebooku, má připojení na internet. 
Umožňuje i hromadný tisk vstupenek, tisk je velmi rychlý, což je důležité 
v případě letního kina, kde je nutné odbavit během hodiny i 1200 návštěvníků.

 Pro předprodej vstupenek byly předtištěny vstupenky ve vínové barvě s logem 
MKZ Hranice a kontaktními údaji. Tyto předtištěné vstupenky se vkládají do 
tiskárny a při prodeji se tisknou požadované údaje (akce, cena vstupenky, čas 
a místo konání). 

 Pro prodej vstupenek na místě se používá čistý kotouč, na který se všechny 
údaje tisknou při prodeji. Vstupenky jsou v černém provedení, opět s logem 
MKZ Hranice. Obě vstupenky jsou estetické, oproti původnímu způsobu prodeje 
došlo v tomto směru k výraznému zlepšení úrovně vstupenek.

 Od června 2017 probíhal zkušební provoz. Od 1. července 2017 najela 
organizace na ostrý provoz. Prodej vstupenek přes tento systém využívají již 
všechna střediska organizace.

 Výhodou nového vstupenkového systému je výrazná pozitivní změna vzhledu 
vstupenek, dále vstupenky obsahují údaje o ceně, názvu akce, čase a místě 
konání. Jedná se o mobilní systém pro všechna střediska.  Vstupenky mají 
jedinečný číselný kód. Vedení organizace má okamžitý a průběžný přehled o 
předprodeji, o tržbě, je rychlá uzávěrka hotovosti. 

8. NOVÝ VSTUPENKOVÝ SYSTÉM 
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Péče o pracovní prostředí, o majetek a technologický rozvoj v roce 2017: 
 

 

 Organizace zavedla nový vstupenkový systém Atis.Net, který využívají 
všechna střediska, nejvíce středisko kultury. 

 Byla provedena výměna nefunkčního promítacího serveru v letním kině, 
tato havarijní situace byla okamžitě řešena, byla provedena oprava 
projektoru v letním kině. 

 Proběhl generální úklid areálu letního kina a jeho údržba. 

 Proběhla oprava plotu v letním kině, který byl poničený návštěvníky, kteří 
se do kina chtěli dostat zdarma. 

 Proběhl generální úklid koncertního sálu a zázemí, došlo k vyřazení 
nepotřebného majetku. 

 Došlo k údržbě výlepových ploch, byly vyrobeny nové informační 
samolepky na výlepové plochy, které byly nainstalovány na výlepové 
plochy. 

 Došlo k úpravě nádvoří na Staré radnici. 

 Do oken Staré radnice byly instalovány truhlíky s květinami. 

 Došlo k doplnění informačních panelů do Muzea na zámku, k doplnění 
infopanelů o historii Synagogy v Synagoze, dále došlo k inovaci expozice 
truhel na Staré radnici 

 Došlo k revizi muzejní knihovny a k jejímu efektivnějšímu uspořádání. 

 V souvislosti s pravidelnou periodickou inventarizací depozitáře proběhlo 
systematičtější uspořádání podsbírky Písemnosti a tisky a k systematické 
evidenci této sbírky do speciálního programu. Rovněž byly do speciálního 
programu zavedeny i části podsbírek Militaria a Numismatika. Tyto práce 
trvaly čtyři měsíce. 

 Proběhl úklid depozitáře. 

 Proběhla příprava modernizace knihovny. 

 V rámci další modernizace automatického knihovního systému Clavius 
prováděny úpravy, kdy došlo k přizpůsobení se jednotnému vykazování 
registrací uživatelů.  

 

 

 

 

9. PÉČE O MAJETEK A PROSTŘEDÍ 
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Název organizace: Městská kulturní zařízení Hranice, p. o. orj: 205300  
IČO:  71294686 

 

Název organizace:      Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace 
Sídlo:                 Masarykovo náměstí 71, 753 01 Hranice   
Statutární zástupce:   Ing. Naděžda Jandová - ředitelka  
IČO:      71294686 
Telefon a e-mail na ředitele:        778 712 622, mkz-reditel@mek.hranet.cz 
Telefon a e-mail na ekonomku:   581 601 889, m.novakova@mek.hranet.cz 

 

Zpráva o hospodaření a čerpání rozpočtu za rok 2017  
(příloha k účetní závěrce 

dle vyhlášky 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních 
závěrek některých vybraných účetních jednotek)  

 
Název organizace: Městská kulturní zařízení Hranice, p. o. orj: 300  
IČO:  71294686 
 
a) Výkaz zisku a ztrát 2017: 

 Hlavní činnost včet. 
státního rozpočtu 

Doplňková  
činnost 

Celkem 

Náklady celkem  13 236 010,77 174 924,00 13 410 934,77 

Výnosy celkem 13 195 556,70 296 157,09 13 491 713,79 

Výsledek hospodaření             - 40 454,07 + 121 233,09 + 80 779,02 

 
b)Stručné zdůvodnění výsledku hospodaření organizace 2017:  
Organizace během roku získala grantové finanční prostředky ve výši 657 852,- Kč, a to:  
- Olomoucký kraj: regionální funkce 2017 – 574 852,- Kč,  
- Nadace ČHF: činnost Kruhu přátel hudby 2017 – 5 000,- Kč, 
- Město Hranice: akce Popularizace vážné hudby v Hranicích (Holanďani) – 53 000,- Kč,   
- Olomoucký kraj: činnost MEIS – Projekt FIND YOUR WAY – 25 000,- Kč. 
 
Kladný výsledek hospodaření celkem ve výši + 80 779,02 Kč, vznikl několika skutečnostmi, 
které v roce 2017 nastaly:  

1. Organizace docílila zvýšených tržeb oproti plánovanému rozpočtu, a to o částku 
380 837,09 Kč. 

2. Organizace uskutečnila akce, nad rámec provozního rozpočtu, s bohatším kulturním 
programem např.:  
- středisko kultura: rozšíření kulturního programu akce Vánoce 2017 – finanční 

náklady nad rámec příspěvku od zřizovatele ve výši 225 888,27 Kč, 
- středisko kultura: Den elektromobility 19. 10. 2017 – neplánované finanční náklady 

akce ve výši 39 850,- Kč apod..     
 

3. Organizace pokryla 10% navýšení mezd dle nařízení vlády č. 340/2017 Sb. v platném 
znění od 1. 11. 2017 svými finančními prostředky v rámci rozpočtu – 93 090,- Kč. 
 

4. Využili jsme uplatněné částky podle § 20 odst. 7 zákona 586/1992 Sb. v platném znění, 
o níž mohou veřejně prospěšní poplatníci § 17a zákona snížit základ daně (daňové 

10. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
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přiznání za rok 2016 částka 217 284,- Kč na řádku 251) na jednotlivé hlavní ztrátové 
činnosti v hlavní činnosti. Z těchto částek nám již nevznikne daňová povinnost.        

 
V rámci daňového přiznání za rok 2017 organizace vykazuje zisk z hlavní činnosti u střediska 
kultura a knihovna a dále zisk z doplňkové činnosti včetně zohlednění nedaňových nákladů. 
Organizace ale nebude platit daň z příjmů právnických osob, protože využije možnost odpočtu 
podle § 20 odst. 7 zákona 586/1992 Sb. v platném znění, o níž mohou veřejně prospěšní 
poplatníci § 17a zákona snížit základ daně.  
 
Výsledek hospodaření 2017 dle jednotlivých středisek v hlavní a doplňkové činnosti:  
  

Středisko Hlavní činnost VH Doplňková činnost VH VH celkem 
Kultura                  + 16 810,15 výlep plakátů          + 40 483,-     

Mezisoučet                   + 16 810,15 Zisk                        + 40 483,- + 57 293,15 

Muzeum                    - 81 825,36 inzerce HZ             + 73 129,20  

Mezisoučet                  -  81 825,36 Zisk                       + 73 129,20 - 8 696,16 

Knihovna                   + 58 972,96 kopírování              +    1 177,-   

Mezisoučet                   + 58 972,96 Zisk                        +    1 177,- + 60 149,96 

TIC                      - 34 411,82 kopírování              +    2 998,-   

  provize                   +   3 445,89  

Mezisoučet                    - 34 411,82 Zisk                       +   6 443,89 - 27 967,93 

Úhrnem                    - 40 454,07                             + 121 233,09 Zisk                + 80 779,02 

 
 
Dalšími výraznými změnami v hospodaření za rok 2017 byly např.:  
- zvýšení tržeb z prodeje služeb, za pronájem a prodané zboží oproti plánu – zvýšení o 
380 837,09 Kč, 
- spotřeba materiálu – úspora 43 472,07 Kč,   
- spotřeba energií (plyn, elektrická energie, teplo, plyn) – úspora 108 402,15 Kč,   
- opravy a udržování (neplánovaná oprava serveru LK) – překročení o 159 263,62 Kč, 
- poštovné – úspora 32 440,48 Kč, 
- telefony – úspora 22 076,98 Kč, 
- doprava – překročení o 19 643,- Kč, 
- poplatky OSA – úspora 29 830,20 Kč, 
- mzdy hlavní činnost – překročení o 180 009,40 Kč (použití fondu odměn a zvýšení tržeb).   
 
 
c) Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2017: 

- do fondu odměn:   Kč 30 000,- 
Zdůvodnění: Stav fondu je nízký, žádáme o jeho posílení.  

 
- do rezervního fondu:   Kč 50 779,02   
Zdůvodnění: Zbývající zlepšený výsledek hospodaření ve výši 50 779,02 Kč převést do 
rezervního fondu na doplnění činnosti v roce 2018. 

 
d) Stav fondů k 31. 12. 2017 

 Fond  
odměn 
411 

FKSP 
412 

Rezervní  
fond  
z HV 413 

Rezervní 
fond z ost. 
titulů 414 

Fond 
investic 
416 

Počáteční stav 163 335,72 39 023,66 2 051 744,06 0 175 959,88 

Tvorba – příděl 0 94 019,40 0 1 800 218 004 

Čerpání 119 000 70 242 1 012 241,32 1 800 220 160 

Konečný stav 44 335,72 62 801,06 1 039 502,74 0 173 803,88 

Tvorba – příděl z HV 
2017 

30 000 - 50 779,02 0 0 
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411 - Fond odměn v roce 2017:  
Čerpání fondu odměn ve výši 119 000,- Kč (odměny zaměstnancům organizace). 
 
413 - Rezervní fond z HV 2017:  
Rezervní fond během roku čerpán ve výši 1 012 241,32 Kč, a to: 
- úhrada zhoršeného výsledku hospodaření roku 2016 ve výši 892 241,32 Kč, 
- převod částky 120 000,- Kč do fondu investic pro opravu serveru v Letním kině dle schválení 
zřizovatele. 
 
414 - Rezervní fond z ostatních titulů 2017:  
Rezervní fond z ostatních titulů tvořen 1 poskytnutým věcným darem ve výši 1 800,- Kč firmy 
Astra Office (výtvarné potřeby výhercům soutěže Medaile – výstava MMG: Vojenské ústavy). 
Ve stejné výši 1 800,- Kč byl fond čerpán v rámci uvedené akce.    
 
416 - Fond investic v roce 2017:  
Fond tvořen odpisy za služební automobil Volkswagen Transporter ve výši 98 004,- Kč a 
schváleným převodem z rezervního fondu na opravu serveru ve výši 120 000,- Kč, celkem 218 
004,- Kč.  
Čerpání fondu investic v roce 2017 – oprava serveru v Letním kině ve výši 220 160,- Kč. 
 
e) Návrh na převod z rezervního fondu do fondu investic: 0,- Kč 
O případnou změnu požádáme zřizovatele během roku 2018 (především v souvislosti s 
modernizací knihovny, která se uskuteční v roce 2018). 
  
f) Plán investic 2018 -  návrh na čerpání fondu investic v r. 2018, který bude po 
zaúčtování případného převodu z rezervního fondu a odpisů činit 271 807,88 Kč: 
- modernizace knihovny, 
- návrh na odvod dle dohody s OŠKT, upřesnění až po zahájení modernizace knihovny  
 
O případnou změnu požádáme zřizovatele během roku 2018. 
 
 
g) Vyúčtování závazného ukazatele v oblasti mezd včetně pojistného a odvodu do 
FKSP 2017:   
Stanovený závazný ukazatel:  6 570 870,-   Kč 
Skutečně čerpáno:                  6 750 879,40 Kč 
Překročení:                               - 180 009,40 Kč 
 
Schválené změny zřizovatelem  
- usnesení č. 423/2016 – ZM 18 ze dne 15. 12. 2016 
- usnesení č. 1362/2016 – RM 42 ze dne 20. 12. 2016  
- usnesení č. 1806/2017 – RM 59 ze dne 19. 9. 2017 
- usnesení č. 582/2017 – ZM 24 ze dne 12. 10. 2017 
 
Zdůvodnění:  
Organizace použila fond odměn ve výši 119 000,- Kč na odměny v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů § 
32 odst. 3. Zároveň mohla vyplatit i provozní odměny během roku, jelikož došlo ke zlepšení 
celkových tržeb organizace o částku 380 837,09 Kč, čímž bylo pokryto toto překročení 
závazného ukazatele ve výši 180 009,40 Kč.       
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Protože se prostředky na krytí navýšení závazného ukazatele v oblasti mezd podařilo 
organizaci získat z jiných zdrojů než z rozpočtu zřizovatele, nebylo nutné žádat 
v průběhu roku 2017 o schválení navýšení závazného ukazatele. 
 

 
h) Výše stanoveného závazného ukazatele v oblasti mezd včetně pojistného a odvodu 
do FKSP 2018 v hlavní činnosti usnesením 2023/2017 - RM 66 ze dne 19. 12. 2017:  
 
7 957 490,- Kč  
 
 
i) Odpisový plán 2018:  

Inv.číslo název majetku 
datum 

zařazení 
pořizovací 

cena 
vstupní cena pro 

rok 2018 
odpis 2018 

zůstatková 
cena 

022/799 
Automobil 
Volkswagen 
Transporter 

30. 12. 
2015 

490 000,- 293 992,- 98 004,- 195 988,- 

Skupina  celkem x 490 000,- 293 992,- 98 004,- 195 988,-  

Celkem:  98 004,- 195 988,- 

 
 
j) Přehled v roce 2017 provedených veřejnosprávních kontrol s uvedením 
kontrolovaného období:  
 
- auditor města Ing. Martin Roreček – finanční audit za období roku 2016 ve dnech 24. 1. 2017 
– 1. 2. 2017. Bez závad.    
 
 
k) Přehled ostatních kontrol provedených v organizace v roce 2017 se stručným 
uvedením případných zjištění nedostatků a uložených sankcí:  
 
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje – kontrola dne 6. 11.2017. Bez závad. 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhotovil: Bc. Monika Nováková  Schválil: Ing. Naděžda Jandová - ředitelka  
V Hranicích dne: 15. 2. 2018  Razítko organizace:  
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Přílohy:  
1) A Skutečné čerpání rozpočtu organizace 2017 
1) B Skutečné čerpání rozpočtu organizace 2017 – hlavní činnost + doplňková   

činnost dle středisek  
2) Skutečné čerpání rozpočtu za rok 2017 dle středisek – hlavní činnost zřizovatel  
3) Skutečné čerpání rozpočtu 2017 dle středisek – doplňková činnost podle činností 
dle zřizovací listiny 
4) Kopie Rozpisu plánovaného rozpočtu na rok 2017 s uvedením závazného 
ukazatele v oblasti mezd včetně pojistného a odvodu do FKSP podepsaný vedoucím 
OŠSV  
5) Rozvaha 2017 
6) Výkaz zisku a ztrát 2017 
7) Příloha k účetní závěrce 2017 
8) Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu krajského úřadu za 
rok 2017 (pouze školské organizace a Domov seniorů) - organizace nepředkládá 
9) Souhrnný inventurní soupis majetku organizace za rok 2017 příloha č. 9 zásad pro 
hospodaření s movitým majetkem 
10) Souhrnný inventurní soupis majetku ve výpůjčce organizace za rok 2017 příloha 
č. 8 zásad pro hospodařené s movitým majetkem 
11) Inventarizační zpráva o periodické inventarizaci majetku a závazků za rok 2017 – 
vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitřní směrnice k inventarizaci – příloha 
č. 6 zásad pro hospodaření s movitým majetkem 
12) Závěry interního auditora z veřejnoprávní kontroly za příslušný rok, byla-li 
provedena  

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2017 
Název organizace: Městská kulturní zařízení Hranice, p.o.  
Sídlo: Masarykovo náměstí 71, 753 01 Hranice  
IČ: 71294686  
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 107-9397630297/0100  
Telefon: +420 581 607 300  
E-mail: mkz-reditel@hranet.cz  
ID datové schránky: 7jhvcxy  
Webové stránky:  www.mkz-hranice.cz  
Zřizovatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice  
Statutární zástupce: Ing. Naděžda Jandová, ředitelka 
Zpracovala: Ing. Naděžda Jandová, ředitelka 
Podklady  za jednotlivá střediska a úseky připravili: Ing. Naděžda Jandová,  
 Bc. Monika Nováková, Marie Jemelková, Lenka Dočkálková,  
 Mgr. Marek Suchánek,  Bc. Dagmar Holcová, Hana Jančíková, 
 Veronika Koláčková 
Fotografie: Jiří Necid a Městská kulturní zařízení Hranice  
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