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Plán střediska knihovna 
 

Cíle a priority: Středisko knihovna bude i v roce 2016 plnit funkci pověřené knihovny 

pro vykonávání regionálních funkcí v regionální působnosti svého střediska (21 

poboček) a střediska Městské knihovny v Kojetíně (9 poboček a Městská knihovna 

v Kojetíně). Nadále bude poskytovat všechny veřejné knihovnické a informační služby. 

Součástí knihovny jsou pracoviště – knihovní pobočky v místních částech Drahotuše, 

Lhotka, Slavíč, Uhřínov, Valšovice a Velká. 

 
Hlavní úkoly roku 2016: 

 
1. Poskytování knihovnických a informačních služeb pro veřejnost 
2. Údržba svěřených prostor a objektů 
3. Rekonstrukce dětského oddělení knihovny 

 
Novinky roku 2016: 

 
1. Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře 

 
Knihovnické a informační služby pro veřejnost 

  
1. výpůjční protokol 
V dospělém a dětském oddělení kninovny budou nadále poskytovány veškeré 
standardizované veřejné knihovnické a informační služby - půjčování knih a periodik, 
reprografická služba, meziknihovní výpůjční služba, meziknihovní reprografická 
služba, knihovnicko-bibliografická informatika, služby veřejného internetu, služby 
studovny, wi-fi připojení, registrace uživatelů, roční statistiky a všechny další činnosti 
s těmito službami spojené.  
Cílem zůstává rozšiřovat okruh uživatelů, ale hlavně počet návštěvníků, kteří využívají 
služeb knihovny včetně služeb elektronických a poskytovat tyto služby v co nejlepší 
kvalitě, aby knihovna byla pro naše uživatele příjemným a neutrálním místem pro 
studium, trávení volného času i setkávání všech generací v příjemném prostředí 
s profesionálním přístupem všech zaměstnanců, kteří poskytují dané služby.  
Dle harmonogramu proběhne v roce 2016 kompletní revize knihovního fondu 
v městské knihovně, a to od 16. 5. do 4. 6. 2016. Po tuto dobu bude knihovna 
uzavřena. 
 
2. meziknihovní výpůjční služba  
Tato služba bude i nadále poskytována s cílem plně vyhovět všem požadavkům na 
dostupnost dokumentů z celé České republiky, případně bude zprostředkovávána i ze 
zahraničí.  

   
3. reprografická služba 
Průběžně bude poskytována reprografická služba uživatelům knihovny pro pořizování 
kopií z dokumentů knihovny kopírkou a pořizování tisku z internetu. Služba je 
zpoplatněna, evidována.  
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Akvizice zpracování, katalogizace a údržba knihovního fondu 
 

Akvizice fondu bude zaměřena na uspokojování požadavků na literaturu všech 
sociálních a věkových skupin našich čtenářů. Jde o výběr kvalitní odborné literatury i 
beletrie, protože největší početní zastoupení registrovaných uživatelů má knihovna 
v žácích a studentech. Budeme i nadále respektovat návrhy a požadavky ze strany 
našich uživatelů. Osvědčuje se již několikaletý systém spolupráce členů akviziční a 
aktualizační komise. 
Průběžně bude probíhat zpracování a katalogizace nově zakoupené literatury. 
Průběžně během roku nadále bude prováděno sledování stavu knihovního fondu a 
prováděna jeho údržba a opravy. Průběžně bude i v pravidelných pololetních 
intervalech prováděna aktualizace knihovního fondu ve skladu i odděleních, odpisy a 
plnění nabídkové povinnosti, pořádání veřejné burzy v jarním a podzimním cyklu. 

 
Regionální funkce  
 
Regionální funkce budou pokračovat v roce 2016 ve stejném rozsahu jako v minulém 
období dle výše poskytnutého finančního příspěvku z Olomouckého kraje. Činnosti 
regionální funkce zahrnují akvizici knih, jejich knihovnické zpracování, elektronické 
katalogizování, tvorbu výměnných souborů pro pobočky (42 souborů/rok) a rozvoz 
výměnných souborů na pobočky (21) 2x za rok.  
Podobné činnosti probíhají i ve středisku Městské knihovny v Kojetíně, kdy knihovna 
za tyto pracovní činnosti dle plánu v rámci regionální funkce odpovídá.  
Další výkony zahrnují metodickou a odbornou knihovnickou pomoc, pracovní porady, 
odborné konzultace, revize a aktualizace knihovního fondu dle harmonogramu, 
zpracování statistik všech knihoven i za celé středisko papírově i v programu StatExcel 
statistika, retrokatalogizace knihovního fondu poboček.  
Aktualizace a revize knihovního fondu bude realizována dle harmonogramu v městské 
knihovně (přelom května a června). Finanční garanci všech standardizovaných 
činností včetně 1 pracovního úvazku i v roce 2016 poskytne na základě smlouvy 
Olomoucký kraj.  
K dalším činnostem pro regionální funkce spadá vedení účetnictví těchto účelových 
finančních prostředků vedených zvlášť, různá jednání se zástupci obcí obsluhovaných 
knihoven, vedení agendy výše popsané činnosti, korespondence. Plnění činností 
v rámci regionální funkce jsou předmětem vzájemných smluv mezi naší příspěvkovou 
organizací a Vědeckou knihovnou Olomouc, Olomouckým krajem, Městským 
kulturním střediskem v Kojetíně, p. o.. 
 

Kulturně vzdělávací činnost 

Knihovna bude pokračovat v pravidelných vzdělávacích i kulturních pořadech pro žáky 
MŠ, ZŠ a SŠ - (knihovnicko-bibliografické lekce, knihovnická a informační gramotnost), 
literární besedy, kolektivní návštěvy klientů sociálního zařízení Archa i jiných 
zájmových skupin s cílem rozvíjet zájem o literaturu, četbu, vzdělávání a znalosti práce 
s informacemi.  V této oblasti bude nadále prioritou rozvíjení dětského čtenářství a 
zájmu o knihy ve spolupráci se základními školami i mateřskými školami. Kromě 
cyklických i jednorázových vzdělávacích a kulturních aktivit pro žáky místních škol a 
školek se uskuteční i kulturní a vzdělávací programy pro veřejnost a studenty (viz 
tabulka) 
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PLÁN AKCÍ STŘEDISKA KNIHOVNA V ROCE 2016 
MĚSÍC AKCE 

Leden Přednáška (23. 1. 2016) – ve spolupráci s Lectorium Rosicrucianum, z. s., 
(hlavní pořadatel) přednášku s promítáním „Dva světy Jana Amose 
Komenského“, na kterou navazuje stejnojmenná výstava v galerii na zámku. 

Únor Cestopisná beseda s promítáním (23. 2.) „Srí Lanka – mystický sever 
ostrova“, přednáší Zlatuše Knollová, ochutnávka pravého cejlonského čaje. 

Březen Březen – měsíc čtenářů:  
- besedy, čtenářské dílničky, knihovnicko-bibliografické lekce pro 

žáky MŠ a ZŠ průběžně dle dohody se školami. 
- „Pohádkové kreslení“ - akce pro nejmladší čtenáře, kteří si 

v knihovně mohou nakreslit nějakou pohádkovou bytost. 
- Výstava - z výtvarných dílek Pohádkového kreslení bude 

v knihovně uspořádána výstava. 
- Jarní burza vyřazených knih. 

Duben Beseda s regionální spisovatelkou paní Hanou Šimkovou (30. 4.), křest její 
poslední knihy. Spojeno s ochutnávkou pečených výrobků z pohanky. 

Květen Autorské čtení a beseda - u příležitosti 700. výročí narození Českého krále a 
Římského císaře Karla IV. se uskuteční setkání s autorským čtením a besedou 
se spisovatelkou dětských knih s historickou tématikou a učebnic dějepisu 
Veronikou Válkovou. Pro žáky 4. – 5. tříd ZŠ. Termín: dle dohody se školami a 
autorkou (duben – květen). 

Červen Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. V rámci projektu Pasování 
prvňáčků na čtenáře se uskuteční řada pravidelných návštěv dětí všech 
prvních tříd ve městě a v místní části Drahotuše v knihovně ve spolupráci 
s učitelkami prvňáčků a školou. Proběhnou besedy, čtení, kvízy, soutěže, 
praktická knihovnická cvičení. Slavnostní pasování proběhne v červnu. 

Červenec  

Srpen  

Září Cestopisná beseda (22. 9.) - „Írán – pohled do zákulisí“ (Jiří Sladký – autor 
cestopisných knih). Audiovideo, vyprávění, autentické předměty z Íránu. 

Říjen  Přednáška pro veřejnost: téma „Historie Moravské brány“ – přednáší 
Mgr. Milan Tempír (Hranice). 

 Týden knihoven (první týden v říjnu), kromě tradičních cyklických akcí 
pro děti a studenty, podzimní burza knih, marketingová akce „Knihy do 
čekáren“, případně i bazárek knih. 

Listopad Večer s hostem knihovny – spisovatel a scénárista, záhadolog Arnošt 
Vašíček (Záhada templářského pokladu, případně jiné téma), spojeno 
s autogramiádou autorových knih. 

Prosinec Cestopisná beseda s  Mgr. Jitkou Bortlovou: „Neuvěřitelná Indie aneb Země 
neskutečných protikladů“. 

V 
průběhu 
roku 

 Knihovnické lekce. Podle nabídky a zájmu hranických mateřských 
školek, ZŠ a SŠ budeme pokračovat v průběhu roku ve volném cyklu 
čtenářských besed a setkávání nad knihami, knihovnických lekcí, 
exkurzí.  Termíny: průběžně po celý rok . 

 Další kulturně vzdělávací činnosti se uskuteční dle aktuálních 
příležitostí během roku, i ve spolupráci s jinými zájmovými 
organizacemi nebo občanskými sdruženími ve městě (např. Centrum 
pro rodinu Jitřenka, Klub zdraví, o. s., sociální zařízení Archa). 
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Technický rozvoj, péče o majetek  
 

 Prostřednictvím podaného grantu na Ministerstvo kultury ČR v rámci programu 
VISK3 stávající katalogizační modul ISHARE nahradit novým kvalitnějším 
modulem Z 39.50 klient pasivní, který zkvalitní katalogizování podle nových 
katalogizačních pravidel. Knihovna v roce 2015 přešla v katalogizování na 
formát MARC21 a nový modul usnadní i předávání katalogizačních dat do 
Souborného katalogu ČR, kam svými daty přispíváme. Součástí projektu 
zaměřeného na modernizování automatizovaných činností je i koupě nového 
notebooku pro urychlení a zkvalitnění revizí knih nejen na naší městské 
knihovně, ale i u všech knihovních poboček v našem obslužném regionu.  

 Oprava a výměna oken v knihovně (investiční akce Města Hranice) 

 Rekonstrukce dětského oddělení knihovny 
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Plán střediska kultura 
 
Cíle a priority: Hlavním cílem střediska kultura je podle zřizovací listiny zvyšovat 
kulturní úroveň obyvatel města ve spolupráci s dalšími kulturními subjekty ve městě a 
okolí. K naplnění cílů organizuje středisko kultura akce kulturního, vzdělávacího a 
společenského charakteru, zajišťuje veřejné předvádění audiovizuálních produkcí a 
autorských děl, provozuje reklamní a propagační plochy na území města a další. 

 
Hlavní úkoly: 

 Organizování kulturních, vzdělávacích a společenských akcí nebo filmových 
produkcí v Zámeckém klubu, Koncertním sále, Letním kině, na Masarykově 
náměstí, v Sadech Čs. legií, v Zámecké zahradě  

 Zajišťování výlepové služby v Hranicích 

 Poskytování krátkodobých pronájmů Zámeckého klubu, Koncertního sálu, 
Letního kina 

 Údržba svěřených prostor a objektů 

 Spolupráce s dalšími středisky organizace, Domem dětí a mládeže Hranice, 
ZUŠ Hranice, školami v Hranicích a dalšími organizacemi či spolky při 
zajišťování programů a další činnosti  

 
Nové programy roku 2016: 

 Vítání jara (březen) 

 Oslavy návštěvy Karla IV. v Hranicích (květen) 

 Pohádkové Hranice (červen) 

 
PLÁN AKCÍ STŘEDISKA KULTURA V ROCE 2016 

TERMÍN 
KONÁNÍ 

NÁZEV AKCE CHARAKTER 
AKCE 

MÍSTO 
KONÁNÍ 

LEDEN 
13. 1.  Na Stojáka Divadlo (stand-up 

comedy) 
Zámecký klub 

 15. 1.  Whitesnake revival Koncert Zámecký klub 

 21. 1. Litomyšl: inspirace pro Hranice? Přednáška Zámecký klub 

 22. 1. Víťa Vrbka & LiThr Koncert Zámecký klub 

 23. 1. J. A. Komenský Přednáška (pořádá 
knihovna) 

Zámecký klub 

 25. 1. Siempre Nuevo Koncert KPH Koncertní sál 

27. 1. Precedens Koncert Zámecký klub 

ÚNOR 

 3. 2.  Petr Kolář Koncert Zámecký klub 

 9. 2.  Robert Křesťan & Druhá Tráva Koncert Zámecký klub 

 12. 2.  Pink Floyd Tribute Koncert Zámecký klub 

 14. 2.  Už jsme doma Koncert Zámecký klub 

 23. 2. Srí Lanka Přednáška (pořádá 
knihovna) 

Zámecký klub 

 25. 2. Zájezd KPH na MFO Koncert MFO 

 26. 2.  Sarkonia+ Emerald Shine+ 
WOLFARIAN 

Koncert Zámecký klub 

 27. 2. Zdobení kraslic Výtvarná dílna Dvorana zámku 
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BŘEZEN 
 1. 3.  Lída Baarová (dokument) Kinokavárna Zámecký klub 

 4. 3.  Expediční kamera Promítání filmů Zámecký klub 

 6. 3. Loutkové divadlo- R. Prokeš Divadlo pro děti Zámecký klub 

 13. 3.  Ian Ritchies Koncert (intro EJD) Zámecký klub 

 16. 3.  Zdeněk Vřešťál band Koncert Zámecký klub 

19. 3.  Vítání jara Komponovaný pořad Nám. TGM 

 19. 3.  Lenka Filipová Koncert Zámecký klub 

 21. - 24.3. Roman Prokeš (ateliér) - v jednání Ateliéry pro děti Koncertní sál 

 24. 3. Zájezd KPH na MFO Koncert MFO 

 30. 3.  Traband Koncert Zámecký klub 

DUBEN 
 1. 4. Zájezd KPH do Nového Jičína Koncert Beskydské 

divadlo 

 1. 4.  Salamandra Koncert Zámecký klub 

 5. 4. Edith Piaf Koncert KPH+EJD Koncertní sál 

 8. 4.  Progres 2 Koncert Zámecký klub 

13. 4. Vernisáž EJD Vernisáž Dvorana zámku 

 17. 4.  Jan Koubková (EJD) - v jednání Koncert Zámecký klub 

14. - 20. 4. Jazz v Zámeckém hotelu (obědy a 
večeře), v jednání 

Doprovodný program 
EJD 

Zámecký hotel 

 22. 4.  Marow Koncert (EJD) Zámecký klub 

 24. 4.  Ester Kočičková Koncert (EJD) Zámecký klub 

 29. 4.  H- Band+host Koncert (EJD) Zámecký klub 

KVĚTEN 
 14. 5.  Karel IV. Slavnosti Zámecká 

zahrada 

 25. 5. Americké jaro Koncert KPH Koncertní sál 

ČERVEN 
 3. 6. Dětský den  Promítání filmu Letní kino 

 4. 6. Promítání  Film Letní kino 

 10. 6. Promítání Film Letní kino 

 11. 6. Promítání Film Letní kino 

 17. 6. Promítání  Film Letní kino 

 18. 6. Promítání Film Letní kino 

 24. 6. Promítání  Film Letní kino 

 25. 6. Promítání Film Letní kino 

 26. 6. „Pohádkové Hranice“ Akce pro děti Park Čs. legií 

ČERVENEC 
 1. 7. Promítání Film Letní kino 

 6. 7. Promítání  Film Letní kino 

 7. 7. Promítání Film Letní kino 

 8. 7. Promítán Film Letní kino 

 13. 7. Promítání  Film Letní kino 

 14. 7. Promítání Film Letní kino 

 15.7. Promítání Film Letní kino 

 16. 7. Grilfest Open-air festival Letní kino 

 20. 7. Promítání  Film Letní kino 

 21. 7. Promítání Film Letní kino 

 22. 7. Promítání Film Letní kino 

 24. 7.  Hranické kulturní léto  Koncert Zám. zahrada 

 27. 7. Hranické kulturní léto Koncert Zám. zahrada 
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 27. 7. Promítání  Film Letní kino 

 28. 7.  Promítání Film Letní kino 

 29. 7. Promítání Film Letní kino 

 31. 7. Hranické kulturní léto Koncert Zám. zahrada 

SRPEN 
 3. 8. Hranické kulturní léto Koncert Zám. zahrada 

3. 8. Promítání  Film Letní kino 

 4. 8. Promítání Film Letní kino 

 5. 8. Promítání Film Letní kino 

7. 8. Hranické kulturní léto Koncert Zám. zahrada 

 10. 8. Promítání  Film Letní kino 

 11. 8. Promítání Film Letní kino 

 12. 8. Promítání Film Letní kino 

17. 8. Promítání  Film Letní kino 

 18. 8. Promítání Film Letní kino 

 19. 8. Promítání Film Letní kino 

 24. 8. Promítání  Film Letní kino 

 25. 8. Promítání Film Letní kino 

 26. 8. Promítání Film Letní kino 

 28. 8. Konec prázdnin v parku Akce pro děti Sady Čs. legií 

ZÁŘÍ 
 3. nebo 

17. 9. 
Hranická scéna  Open-air festival Letní kino 

 10. 9. Dny Evropského dědictví   

ŘÍJEN 
19. 10. Pavlína Jíšová 

- v jednání 
Koncert Zámecký klub 

22. 10. Den kultury na zámku  Dvorana zámku 

 28. 10. Lampionový průvod a promítání  Akce pro rodiny s dětmi Letní kino 

LISTOPAD  

 Interpreti a termíny v jednání Koncerty Zámecký klub 

PROSINEC 
2. 12. Pernštejnské Vánoce Vánoce v Hranicích Masarykovo 

náměstí 3. 12. Lidové Vánoce 

4. 12. Hraní pod stromkem 

5. 12. Mikuláš (pořádá Městská policie) 

6. 12. Svěcení betléma 

7. 12. Studentské Vánoce 

9. 12. Moravské Vánoce 

10. 12. Betlémské Vánoce 

16. 12.  Veselé Vánoce 

17. 12. Pohádkové Vánoce 

26., 27., 
28. 12. 

Vánoční koncerty KPH Koncert Kostel Stětí sv. 
Jana Křtitele 

31. 12. Dětský Silvestr v letním kině Promítání a ohňostroj Letní kino 

 

Změna programu vyhrazena 
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Turistické informační centrum Hranice  
Cíle a priority: poskytovat kvalitní a dostupný informační servis, zajišťovat cílenou 
propagaci produktů cestovního ruchu (prohlídky po Městské památkové zóně a 
výstupy na věž).  
 
Hlavní úkoly roku 2016: 

 
1. Poskytování kvalitního informačního servisu. 
2. Prohlubovat koordinační funkci ve vztahu k ostatním městským příspěvkovým 

organizacím, místním spolkům, organizátorům kulturních, sportovních a 
společenských akcí tak, aby nedocházelo k tomu, že se ve stejný čas budou 
konat akce obdobného charakteru. 

3. Příprava kalendáře akcí do Hranického zpravodaje, příjem inzerce a článků od 
čtenářů do Hranického zpravodaje, reklamace distribuce zpravodaje. 

4. Údržba svěřených prostor a objektů. 
 
Novinky roku 2016: 

 
1. Speciální komentovaná prohlídka městem „Po stopách Gallaše“ k výročí 

narození této významné hranické osobnosti. 
2. Speciální prohlídka městem „Po židovských památkách“. 

 
 
Služby občanům a návštěvníkům Hranic 
 
V oblasti zajišťování služeb nadále rozvíjet tyto činnosti: 

 Poskytování informací klientům TIC v rámci svého působení  
(ústně, mailem, telefonicky) 

 Bezplatné poskytování informací z oblasti kultury, památek, sportovních a 
kulturních akcí, dále informací o dopravních spojích, o adresách a kontaktech 
úřadů, škol, restaurací apod. 

 Návštěvníkům města i občanům poskytovat mapy města, měsíční kalendář 
akcí, další propagační materiály 

 Poskytování základních informací o Evropské unii v rámci činnosti Městského 
evropského informačního střediska (MEIS) 

 Sestavování propagačních materiálů města a regionu (spolupráce na tvorbě 
brožur, letáků dle aktuální potřeby - spolupráce s OŠSV, HRA, MAS) 

 Korektury a tvoření textů do brožur, letáků a propagačních materiálů Sdružení 
cestovního ruchu Střední Morava, Olomoucký kraj, volné sdružení Moravská 
brána 

 Sestavování kalendáře měsíčních kulturních a sportovních akcí a distribuce 
médiím, spřáteleným organizacím (poskytovatelé služeb a osadní výbory), 
odesílání kalendáře akcí zájemcům poštou a e-mailem  
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Oblast cestovního ruchu 
 

 Zorganizování a zajištění průvodcovské služby po Městské památkové zóně a 
výstupů na věž Staré radnice 

 Půjčování klíčů od židovského hřbitova zájemcům   

 Vedení statistik návštěvnosti informačního centra, výstupů na věž, 
průvodcovské služby 

 Propagace průvodcovské služby a výstupů na věž, a to formou tiskových zpráv 
i elektronické nabídky školám v Hranicích i regionu. Vytvoření a pravidelná 
aktualizace databáze adresných e-mailů pro rozesílání nabídek 

 Zorganizování a zajištění speciální prohlídky městem „Po stopách Gallaše“ 
k výročí narození této významné hranické osobnosti. 

 Zorganizování a zajištění speciální prohlídky městem „Po židovských 
památkách“ 
 

Oblast koordinace 
 

 Prohlubovat koordinační funkci ve vztahu k ostatním městským příspěvkovým 
organizacím, místním spolkům, organizátorům kulturních, sportovních a 
společenských akcí tak, aby nedocházelo k tomu, že se ve stejný čas budou 
konat akce obdobného charakteru. 

 
Oblast prodeje předmětů a služeb 

 

 Prodej upomínkových předmětů a suvenýrů, map, průvodců, pohlednic, knih, 
brožur, telefonních a internetových karet (dvě poslední zmíněné, ve spolupráci 
s ATIC ČR a T-Mobile) 

 Mapování a poptávání nových materiálů či upomínkových předmětů na trhu a 
jejich nákup 

 Předprodej vstupenek na kulturní akce 

 Kopírování, skenování, tisk z internetu (např. autobusová/ vlaková spojení aj.) 

 Prodejní místo LEO Express (prodej a tisk jízdenek) 

 Rezervace cyklobusu obce Ústí (v sezóně)  

 Ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou – půjčování kol a koloběžek dle 
potřeby 

 
Akce pro veřejnost 

 

 Pomoc při organizaci Barevného dne a Dne bez aut v Hranicích 

 Pomoc při organizaci a účast na celoměstské kulturní akci pro širokou veřejnost 
„Nedělní odpoledne v parku“ (konce prázdnin 2016) 

 Vyhodnocování questingu (TIC je místem, kam zájemci donesou vyplněný 
kupon ke hře – s potřebným heslem, citátem, za který potom dostanou drobný 
dárek. Questingy vyšly v minulém roce dva (vydávala Hranická rozvojová 
agentura - Dobroty Moravské brány, Hříšní lidé města Hranického) 
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Hranický zpravodaj 
 

 Pro měsíčník Hranický zpravodaj bude připravován i nadále kalendář kulturních, 
sportovních a společenských akcí. 

 Při sestavování kalendáře bude Turistické informační centrum úzce 
spolupracovat s pořadateli kulturních, sportovních a společenských akcí a 
prohlubovat tak koordinační funkci ve vztahu k ostatním městským 
příspěvkovým organizacím, místním spolkům, organizátorům kulturních, 
sportovních a společenských akcí tak, aby nedocházelo k tomu, že se ve stejný 
čas budou konat akce obdobného charakteru. 

 Příjem inzerce do Hranického zpravodaje 

 Rozesílání povinných výtisků Hranického zpravodaje 

 Zajišťování reklamací distribuce Hranického zpravodaje 
 

Výlepová služba 

 Příjem plakátů od klientů pro výlepovou službu, kterou provádí středisko kultura 

 Výlep plakátů s kulturními akcemi ve dvoraně zámku a ve vitríně v Zámecké 
ulici 

 
Propagace 

 

 Rozšiřovat propagaci kulturních a sportovních akcí prostřednictvím kalendáře 
akcí na webu a facebooku TIC, v Hranickém zpravodaji 

 Aktualizace databází TIC (služby, ubytování, stravování aj.) 

 Administrace webových stránek TIC, správa facebooku TIC  

 Vkládání kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných Městskými 
kulturními zařízeními i dalšími organizátory akcí na weby www.mic.hranet.cz, 
www.hranicko.eu, www.ok-tourism.cz, www.kudyznudy.cz 

 Příprava nových webových stránek  

 Příprava a instalování informační tabule před vchodem do Staré radnice a 
v přízemí Staré radnice, kde budou uvedené informace k výstupu na věž Staré 
radnice, ke vstupu do muzea (z Radniční ulice) a k umístění Turistického 
informačního centra (stále ještě někteří lidé nevědí, že došlo před třemi lety 
k přestěhování TIC na zámek) 

 
 

Účast na jednáních, vzdělávání pracovníků 
 

 Účast na vzdělávacích akcích střediska Europe Direct určených pro pracovníky 
MEIS Olomouckého kraje 

 Účast na pravidelných setkáních volného sdružení Moravská brána, jehož jsou 
město Hranice členem 

 Účast na setkáních Komise pro cestovní ruch, vnější a zahraniční vztahy a 
z toho povinnosti vyplývající (pracovní cesty, účast na vyčleněných akcích).  
Dne 9. 2. 2015 byla referentka informačního centra Lenka Dočkálková 
jmenována Radou města Hranic členkou Komise pro cestovní ruch, vnější a 
zahraniční vztahy na období od roku 2015 do roku 2018. 

 Účast na schůzkách Destinačního managementu turistické lokality Hranicko 

http://www.mic.hranet.cz/
http://www.hranicko.eu/
http://www.ok-tourism.cz/
http://www.kudyznudy.cz/
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 Aktivní účast na akcích „Města jedou na kole“, zahájení sezóny na Cyklostezce 
Bečva, Dny evropského dědictví, Den srdce v Teplicích nad Bečvou 

 Účast na školeních, seminářích a setkáních určených pracovníkům 
informačních center (Olomouckého kraje a vzdělávání pro pracovníky 
informačních center, která jsou členy Asociace turistických informačních center 
ČR, které jsou povinné minimálně pro jednoho pracovníka TIC). 

 
 
Oblast dotací 

 

 Pravidelné sledování vyhlášených dotačních řízení v rámci Olomouckého kraje, 
Ministerstva kultury ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

 Projekt Olomouckého kraje na podporu zkvalitnění služeb informačních center 
Olomouckého kraje – možnost čerpání dotace 

 
  
Péče o majetek 

 

 V roce 2016 dojde k úpravě prostor Turistického informačního centra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

Plán střediska muzeum a galerie 
 
Cíle a priority: pořádání výstav uměleckých děl, populárně-naučných regionálních 
výstav, zpřístupňování sbírek, služby badatelům i veřejnosti, nákup či zhotovení a 
prodej replik sbírkových předmětů, upomínkových a propagačních předmětů, 
pohlednic, publikací, katalogů, nosičů audio a video nahrávek. 
  
Hlavní úkoly roku 2016: 

 
1. Provoz galerie Synagoga a výstavních sálů na Staré radnici, pořádání výstav a 

doprovodných programů 
2. Náprava nedostatků v depozitáři (vyplynuly z předávací inventury v roce 2015) 
3. Údržba svěřených prostor a objektů 
4. Spolupráce s dalšími středisky organizace, Domem dětí a mládeže Hranice, 

ZUŠ Hranice, školami v Hranicích a dalšími organizacemi či spolky při 
zajišťování programů a další činnosti  

 
Novinky roku 2016: 

 
1. Expozice „Truhly“ 
2. Expozice Nejstarší historie Hranic a expozice zbraní 
3. Oslavy návštěvy Karla IV. v Hranicích (květen) 

Muzejní sbírky - evidence 

1. Chronologický zápis – v roce 2016 bude prováděn chronologický zápis nově 
získaných sbírkových předmětů získaných systematickými sběry či dary. 

2. Systematický zápis – U sbírkových předmětů chybí systematické zápisy, jak 
vyplynulo z mimořádné předávací inventarizace v roce 2015. V prvé řadě je 
nutné provést chronologické zápisy u předmětů zapsaných do chronologické 
evidence od roku 1994 do roku 2013. Naplánovaná je systematická evidence 
30 % těchto předmětů 

3. Inventarizace – v roce 2016 bude provedena inventarizace 10 % evidenčních 
čísel ve sbírkách muzea. V této souvislosti bude podána žádost o spojení 
Archeologické sbírky s Archeologickou podsbírkou. 

4. Restaurování, konzervace, preparace – v roce 2016 dojde k základní údržbě 
podsbírky militaria. 

5. Digitalizace a fotodokumentace sbírkových předmětů – bude probíhat při 
systematických zápisech sbírkových předmětů. 

6. Centrální evidence sbírek – hlášení do Centrální evidence sbírek proběhne 
jednou ročně, a to v listopadu. 

7. Depozitáře – budou pokračovat práce na přehledném uspořádání depozitáře, 
na vytvoření logického orientačního systému v depozitáři, tj. označené prostory, 
regály, skříně, police, zásuvky a další typy uložení sbírkových předmětů. Budou 
pokračovat práce na lokačních seznamech, které budou nejen v databázi 
počítače, ale také vytištěné ve složce a umístěné přímo na regálech, krabicích 
a skříních v depozitáři. 

8. Budou vedeny příslušné evidence – výpůjční a zápůjční smlouvy, darovací 
smlouvy atd. 
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9. Vyřazení předmětů ze sbírek – v roce 2016 proběhne vyřazení nepotřebných 
nebo poškozených předmětů ze sbírek. 

10. Bude sestaven Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost 

Výstavní činnost 

1. Dokončení miniexpozice „Historické truhly“ ve dvacet metrů dlouhé 
chodbě, kterou procházejí návštěvníci při výstupu na věž Staré radnice 

2. Vybudování nové expozice nejstarší historie Hranic a expozice zbraní 
v přízemí hranického zámku 

3. Pořádání výtvarných i regionálních výstav v galerii Synagoga a ve 
výstavních sálech na Staré radnici ve stejné kvalitě jako v roce 2015. Součástí 
výstav budou doprovodné programy, zaměřené nejen na dospělé, ale také na 
dětské návštěvníky. (viz níže tabulka plán výstav a tabulka plán akcí) 

4. Návštěvnost. Propagací akcí a adresnou reklamou zvýšit počet návštěvníků 
výstav. 

5. Uspořádání venkovní výstavy vánočních stromků v podloubí, a to ve 
spolupráci s místními školami, spolky a organizacemi. Tato akce se uskutečnila 
již v roce 2015 a byla obyvateli města pozitivně hodnocena. 

6. Spolupráce. Při vytváření programů a výstav nadále spolupracovat s místními 
školkami, školami, organizacemi, sběrateli a spolky. 

Prezentace, propagace 

Propagace programů a výstav bude pokračovat jako v roce 2015 (tištěné i 
elektronické pozvánky, plakáty, adresná e-mailová propagace, weby, facebook, 
regionální i celostátní média). Zveřejněné materiály budou monitorovány. 

Další 

1. Příprava nových webových stránek  
2. Muzejní knihovna – seznam odborné studijní literatury zveřejnit na nových 

webových stránkách 
3. Pravidelné sledování vyhlášených dotačních řízení v rámci Olomouckého kraje, 

Ministerstva kultury ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
 

Péče o majetek  
 

1. Vyřešení vlhkosti v bývalé konzervátorské dílně a přízemních depozitářích. 
2. Úprava podlahy na ochozu v Synagoze (buď obnova koberce, nebo úprava 

dřevěné podlahy, která je pod starým kobercem) 
3. Je nutné zakoupit alespoň část nových instalačních prostředků pro výstavní 

činnost – vitríny, podstavce a další. Bude hrazeno z úspor střediska muzeum a 
galerie 

4. Zajištění cenových nabídek na opravu oken v Synagoze, kterými při dešti 
zatéká 

5. Prověření možnosti úpravy dvorku na Staré radnici, aby se vytvořilo příjemnější 
prostředí pro pořádání komorních akcí muzea a galerie v tomto prostoru (letní 
výtvarné ateliéry, letní loutková divadla apod.) 

6. Úprava vstupu do muzea na Staré radnici. 
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PLÁN AKCÍ STŘEDISKA MUZEUM A GALERIE V ROCE 2016 

KDY PRACOVNÍ NÁZEV AKCE DRUH AKCE KDE 
 8. 1. Dernisáž Marie Blabolilové: Rastry Dernisáž Synagoga 

14. 1.  Vernisáž Ivo Sedláček – Josef Daněk. Diatríba na 
kosmologické téma 

Vernisáž Synagoga 

21. 1. Vernisáž Tajemství hranického depozitáře aneb Od 
tolaru po kostitřas 

Vernisáž Stará radnice 

24. 2. 
16.00  

 

Komentovaná prohlídka výstavy Tajemství 
hranického depozitáře na téma Hudební nástroje 
nejen z depozitáře hranického muzea. Povede 
Mojmír Chuda. Vstup zdarma 

Komentovaná 
prohlídka pro 
veřejnost 

Stará radnice 

27. 2. 
9.00 -
11.30 

Zdobíme kraslicovník Výtvarná dílna Dvorana 
zámku  

28. 2.  Komentovaná prohlídka výstavy s Josefem Daňkem  Kom. prohlídka  Synagoga 

3. 3. Vernisáž výstavy M. Štolfa  Vernisáž Synagoga 

9. 3. 
16.00  

Komentovaná prohlídka výstavy Tajemství 
hranického depozitáře na téma Kunstkomora  

Komentovaná 
prohlídka  

Stará radnice 

16. 3. 
16.00  

Komentovaná prohlídka výstavy Tajemství 
hranického depozitáře na téma Archeologické 
sbírkové předměty ze sbírek hranického muzea 
(nejen o lebce jeskynního medvěda a mamutích 
kostech). Vstup zdarma 

Komentovaná 
prohlídka  

Stará radnice 

19. 3.  Vítání jara   Náměstí 

23. 3. 
16.00  

 

Komentovaná prohlídka výstavy Tajemství 
hranického depozitáře na téma Hranická fajáns ve 
sbírkách muzea aneb O dietrichštejnské manufaktuře 
v Hranicích. Vstup zdarma  

Komentovaná 
prohlídka  

Stará radnice 

31. 3. Vernisáž Život a dílo Josefa Heřmana Agapita 
Gallaše. Výstava ke 260. výročí od narození Gallaše. 

Vernisáž Zámek 

3. 4. 
14.00  

Výtvarné dílny pro děti v rámci výstavy Tajemství 
hranického depozitáře, vstup 20 Kč 

Výtvarné dílny Stará radnice 

21. 4. Vernisáž výstavy děl rodiny Rossí Vernisáž Stará radnice 

23. 4.  Pesach – židovské velikonoce  Akce  Synagoga 

5. 5.  Vernisáž výstavy M. Meška  Vernisáž Synagoga 

12. 5. Koncert dobové hudby – Karel IV. – pro významné 
osobnosti Hranic 

Koncert  Synagoga 

13. 5.  Výstava na zámku – Karel IV.  vernisáž Zámek  

14. 5.  Oslavy návštěvy Karla IV. v Hranicích  Výstava 
Doprovodný 
program 

Dvorana 
zámku, 
náměstí 

3. 6.  Jarní koncert HDPS Taťány Jonasové  koncert  Synagoga  

10. 6.  Hranická muzejní noc 
Vernisáž výstavy o lázních Teplice nad Bečvou 

Muzejní noc 
Vernisáž 

Stará radnice 
Synagoga 

14. 6.  Americký sbor Kramer Choir – spirituály Koncert Synagoga 

24. 6. Vernisáž výstavy děl I. Ouhela  Vernisáž Synagoga 

11. 8.  Vernisáž výstavy děl Kačera  Vernisáž Synagoga 

7. 9. Vernisáž výstavy Evy Vlasákové Vernisáž Stará radnice 

15. 9. Vernisáž Hranický box Vernisáž Stará radnice 

10. 9. Dny evropského dědictví  DED Stará radnice 
Synagoga 

29. 9. Vernisáž E. Ovčáček  Vernisáž Synagoga 

4. 11.  Koncert DPS Cantabile (pořádá Kiwanis Club) koncert Synagoga 

18. 11. Vernisáž Hodonský  Vernisáž Synagoga 

24. 11. Vánoční výstava Vernisáž Stará radnice 

1. 12. Vernisáž Alena Schäferová Vernisáž  Stará radnice 
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Změna programu vyhrazena 

 

 

 

PLÁN VÝSTAV STŘEDISKA MUZEUM A GALERIE V ROCE 2016 

TERMÍN  KONÁNÍ 
PRACOVNÍ NÁZEV VÝSTAVY 

MÍSTO 
KONÁNÍ 

14. 1. – 28. 2. Ivo Sedláček – Josef Daněk.  
Diatríba na kosmologické téma 

Synagoga 

21. 1. – 3. 4.  Tajemství hranického depozitáře aneb Od 
tolaru po kostitřas 

Všechny sály 
Staré radnice 

3. 3. – 1. 5. Miroslav Štolfa Obrazy Synagoga 

24. 3. – 29. 5. Život a dílo Josefa Heřmana Agapita 
Gallaše. Výstava ke 260. výročí od narození 
hranického rodáka. 

Výstavní 
prostor na 
zámku 

21. 4. – 5. 6. Díla rodiny Rossí  Velký sál na 
Staré radnici 

5. 5. – 19. 6. Dílo Mariána Meška Synagoga 

10. 6. – 4. 9. Lázně Teplice nad Bečvou v průběhu věků Všechny sály 
Staré radnice 

24. 6. – 7. 8. Dílo Ivana Ouhela Synagoga 

11. 8. – 25. 9. Dílo Jiřího Kačera Synagoga 

7. 9. – 13. 11. Eva Vlasáková Gotický sál a 
Salonek na 
Staré radnici 

15. 9. – 20. 11. Hranický box Velký sál Staré 
radnice 

29. 9. – 13. 11. Dílo Eduarda Ovčáčka Synagoga 

18. 11 - 1. 1. 2017 Dílo Františka Hodonského Synagoga 

24. 11. - 8. 1. 2017 Vánoční výstava Gotický sál a 
Salonek Staré 
radnice 

1. 12. – 22. 1. 
2017 

Alena Schäferová Velký sál Staré 
radnice 


