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Úvod 

 
Městská kulturní zařízení Hranice vstupují do roku 2017 s ambicí udržet nastavenou 

laťku a připravit také v letošním roce spoustu zajímavých kulturních programů všech 

žánrů. 

Obyvatelé města i návštěvníci se mohou těšit na koncerty nejrůznějších umělců, na 

výstavy známých výtvarníků i výstavy regionální historie, na besedy se zajímavými 

lidmi, na přednášky s atraktivními tématy, na spoustu nových knih a časopisů 

v knihovně. 

Letos přicházíme s novinkou – s Vojenskými prohlídkami, které jsme připravili ve 

spolupráci se 7. mechanizovanou brigádou. 

Připravujeme také publikaci o Propasti, jeskyních a lázních, která vychází z loňské 
úspěšné výstavy Příběh zázračné teplické kyselky. 

Největším počinem roku 2017 by měla být celková rekonstrukce interiérů městské 
knihovny, která bude provedena v návaznosti na městem Hranice plánovanou opravu 
oken v budově na Staré radnici. Cílem této rekonstrukce je zmodernizování interiérů 
tak, aby v knihovně lidé rádi pobývali a trávili tam čas. 

Pokračovat budeme také v modernizaci webových stránek dalších středisek, a to ve 
stejném duchu, v jakém jsou vytvořené nové stránky muzea a galerie (www.muzeum-
hranice.cz) nebo nové stránky příspěvkové organizace MKZ Hranice (www.mkz-
hranice.cz). 

 

V Hranicích 15. února 2017 

 

 

 

            Ing. Naděžda Jandová 

         ředitelka  Městských kulturních zařízení Hranice, p.o. 

 

 
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 
Podklady  za jednotlivá střediska a úseky připravili: Ing. Naděžda Jandová, Marie Jemelková,  
 Lenka Dočkálková, Magdaléna Škapová 
 

 

http://www.muzeum-hranice.cz/
http://www.muzeum-hranice.cz/
http://www.mkz-hranice.cz/
http://www.mkz-hranice.cz/
mailto:mkz-reditel@hranet.cz


 
4 Plán činnosti na rok 2017 

 

1. Muzeum a galerie 
 

 

1.1 Hlavní cíle  
 

1. Pořádání výstav uměleckých děl, populárně-naučných regionálních výstav, 
komentovaných prohlídek, animačních programů, a to v galerii Synagoga, na 
Staré radnici a v Muzeu na zámku, ale také dvou venkovních výstav – 
Kraslicovník na Masarykově náměstí v době Velikonoc a výstava vánočních 
stromků v hranických podloubí v prosinci. 
 

2. Pokračování ve správě depozitáře a muzejních sbírek, rozšiřování sbírek 
formou vlastního sběru a formou darů. 
 

3. Údržba svěřených prostor a objektů – úprava podlahy v Synagoze a úprava 
nádvoří Staré radnice 
 

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  
 

5. Sledování vyhlášených dotačních řízení v rámci Olomouckého kraje, 
Ministerstva kultury ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

 

 

1.2 Muzejní činnost  

 

1. Chronologický zápis – v roce 2017 bude prováděn chronologický zápis nově 
získaných sbírkových předmětů získaných systematickými sběry či dary.  

 
2. Systematický zápis – budou provedeny systematické zápisy u předmětů 

zapsaných do chronologické evidence od roku 1994 do roku 2013.  
 

3. Inventarizace – v roce 2017 bude provedena inventarizace 10 % evidenčních 
čísel ve sbírkách muzea.  

 
4. Digitalizace a fotodokumentace sbírkových předmětů – bude probíhat při 

systematických zápisech sbírkových předmětů.  
 

5. Centrální evidence sbírek – hlášení do Centrální evidence sbírek proběhne 
dvakrát ročně, a to za první a druhé pololetí.  

 
6. 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 
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počítače, ale také vytištěné ve složce a umístěné přímo na regálech, krabicích 
a skříních v depozitáři.  

 
7. Budou vedeny evidence – výpůjční a zápůjční smlouvy, darovací smlouvy atd.   

 

 

1.3 Výstavní činnost 

 

1. Pořádání výtvarných i regionálních výstav v galerii Synagoga a ve 
výstavních sálech na Staré radnici ve stejné kvalitě jako v roce 2015 a 2016. 
Součástí výstav budou doprovodné programy, zaměřené nejen na dospělé, ale 
také na dětské návštěvníky. (viz níže tabulka plán výstav a tabulka plán akcí)  
 

2. Uspořádání dvou venkovních výstav – Kraslicovník na Masarykově náměstí 
v době Velikonoc a výstava vánočních stromků v hranických podloubí 
v prosinci. 
 

3. Vytvoření dvou infopanelů a popisků v expozici „Historické truhly“ v 
chodbě, kterou procházejí návštěvníci při výstupu na věž Staré radnice. 

 
3. Návštěvnost. Propagací akcí a adresnou reklamou udržet, případně zvýšit 

počet návštěvníků výstav. Propagace programů a výstav bude pokračovat jako 
v předchozím období (tištěné i elektronické pozvánky, plakáty, adresná e-
mailová propagace, web, facebook, regionální i celostátní média). Zveřejněné 
materiály budou monitorovány. 
 

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

 

1.4 Péče o majetek 
  

1. Úprava dřevěné podlahy na ochoze v Synagoze.  
  

2. Úprava nádvoří Staré radnice, aby se vytvořilo příjemnější prostředí pro 
pořádání komorních akcí muzea a galerie v tomto prostoru (letní výtvarné 
ateliéry, letní loutková divadla apod.). 
  

3. Dojde k vyřazení nepotřebného majetku po uspořádání prostoru bývalé 
konzervátorské dílny. 
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1.5 Plán výstav na rok 2017 
 

Synagoga 

Termín Vystavující umělec Prostory 
5. 1. -  26. 2.  Svatoslav Böhm Synagoga 

9. 3. -  23. 4.  Marek Sibinský Synagoga 

27. 4. -  18. 6.  Jan Jemelka Synagoga 

22. 6. -  13. 8.  Václav Bláha Synagoga 

17. 8. -  1. 10.  Berenika Ovčáčková Synagoga 

5. 10. -  26. 11.  Jiří Voves Synagoga 

30.11. -  23. 1.  Ladislav Daněk Synagoga 
 
 

Stará radnice 

Termín Výstava Prostory 
24. 11. -  16. 2. Hračky: výstava představuje sbírky hraček 

– houpací hračky, plyšové, panenky a další 

Gotický sál a 
předsálí 

13. 12. - 8. 1. Alena Schäferová: Obrazy, grafiky 

 

Velký sál 

12. 1. - 23. 2. Bratři Necidové: Fotografie Hranic  
 

Velký sál 

2. 3. - 23. 4. Dnes promítáme: výstava o historii 
hranických kin a o dějinách kinematografie 

Ve všech sálech 

4. 5. - 14. 6. Radovan Langer: Obrazy 
 

Ve všech sálech 

28. 6. - 8. 10. Vojenské ústavy, Potočník 
 

Ve všech sálech 

17. 10. - 31.12. Tajemství depozitáře II:  Řemeslo má zlaté 
dno, hranické cechy a řemesla 

Gotický sál a 
předsálí 

26. 10. - 31. 12. Antonín Ličman: Obrazy 
 

Velký sál 

 
 

Další výstavní místa 

Termín Expozice Prostory 
1.1.- 31. 12. Hranice na mušce  

– expozice zbraní ze sbírek muzea 
Muzeum na zámku 

1.1.- 31. 12. Model historického centra Hranic 
od Stanislava Miloše 

Muzeum na zámku 

1.1.- 31. 12. Historie truhly 
Truhly ze sbírek hranického muzea 

Stará radnice - věž 

28. 3. - 23. 4. Kraslicovník Masarykovo 
náměstí 

29. 11. - 30.12. Výstava vánočních stromků v podloubí Horní  
a dolní podloubí 

 
Změna programu vyhrazena 
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1.6 Plán akcí muzea a galerie na rok 2017 

 

Kdy Pracovní název akce Druh akce Kde 
5. 1. Svatoslav Böhm: Obrazy Vernisáž Synagoga 

12.1. Bratři Necidové: Fotografie Vernisáž Stará radnice 
– velký sál 

2.3. Dnes promítáme: výstava o 
kinematografi 

Vernisáž Stará radnice 
– všechny sály 

7.3. Kinematografie od pravěku a 
kinematografická dílna 

Program pro žáky 
základních škol 

Stará radnice 

9. 3.  Marek Sibinský: (e)reality - grafiky Vernisáž Synagoga 

30.3. Výtvarná díla k výstavě Marka 
Sibinského 

Výtvarná dílna Synagoga 

6.4. Výtvarná dílna k výstavě Dnes 
promítáme 

Výtvarná dílna Stará radnice 

13. 4. Komentovaná prohlídka výstavy 
Dnes promítáme 

Komentovaná 
prohlídka 

Stará radnice 

27. 4.  Jan Jemelka: Obrazy Vernisáž Synagoga 

4. 5.  Radovan Langer: Obrazy 
 

Vernisáž Stará radnice 
– všechny sály 

19. 5. Muzejní noc Koncert 
v Synagoze, 
večerní prohlídky 
muzeí, výstup na 
věž Staré radnice 

Všechny 
prostory  

22. 6.  Václav Bláha: Malby, grafiky Vernisáž Synagoga 

 Křest brožury o lázních, jeskyních 
a propasti 

Křest  

28. 6.  Vojenské ústavy, Potočník 
 

Vernisáž Stará radnice 
– všechny sály 

 Komentovaná prohlídka výstavy 
Vojenské ústavy 

Komentovaná 
prohlídka 

Stará radnice 

 Vyrobte si metál – výtvarná dílna 
k výstavě Vojenské ústavy 

Výtvarná dílna Stará radnice 

17. 8.  Berenika Ovčáčková: Obrazy Vernisáž Synagoga 

9. 9. Dny evropského dědictví   

5. 10.  Jiří Voves: Malby, grafiky Vernisáž Synagoga 

17. 10.  Tajemství depozitáře II:  Řemeslo 
má zlaté dno, hranické cechy a 
řemesla 

Vernisáž Stará radnice 
Gotický sál a 
předsálí 

 Výtvarná dílna k výstavě Tajemství 
depozitáře 

Výtvarná dílna Stará radnice 

 Komentovaná prohlídka výstavy 
Tajemství depozitáře 

Komentovaná 
prohlídka 

Stará radnice 

26. 10.  Antonín Ličman: Obrazy 
 

Vernisáž Stará radnice 
Velký sál 

30.11.  Ladislav Daněk: Dílo Vernisáž Synagoga 
Změna programu vyhrazena 
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2. Středisko kultura 
 
 

2.1 Hlavní cíle 
 

1. 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. 

 

2. 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 (viz program akcí 
níže).



3. Zajišťování výlepové služby v Hranicích. 



4. Poskytování krátkodobých pronájmů Koncertního sálu, Letního kina.

 
5. Údržba svěřených prostor a objektů:

druhá etapa úpravy kanceláří střediska v Zámecké ulici 

údržba areálu letního kina před sezonou 

 

6. Zavedení nového vstupenkového systému 

 

7. Příprava nového webu střediska kultura, který se bude soustředit na 

prezentaci kulturních akcí. Web bude vytvořen ve stejném duchu jako je nový 

web muzea a galerie (www.muzeum-hranice.cz) a nový rozcestník příspěvkové 

organizace (www.mkz-hranice.cz). 

8. Propagace programů bude pokračovat jako v předchozím období (výlepové 
plochy, tištěné i elektronické pozvánky, plakáty, adresná e-mailová propagace, 
web, facebook, regionální i celostátní média). K propagaci bude využíván i 
nadále Hranický zpravodaj. Zveřejněné materiály v médiích budou 
monitorovány. 
 

9. Bude proveden průzkum spokojenosti návštěvníků, stejně jako v roce 2016 
byl proveden průzkum spokojenosti ve středisku knihovna a ve středisku 
muzeum a galerie. 



10. 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. 

 

http://www.muzeum-hranice.cz/
http://www.mkz-hranice.cz/
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2.2 Plán akcí střediska kultura na rok 2017 
 

Kdy Název akce Druh akce Kde 
LEDEN 

17. 1. Manželské kontrapunkty Koncert KPH Koncertní sál 

16. 1. Štěpán Parkovič Gipsy Groove Koncert Zámecký klub 

27. 1. Rammstein revival, Public 
relations 

Koncert Zámecký klub 

28. 1. Krkonošské pohádky Divadlo pro děti Stará střelnice 

ÚNOR 
2. 2. Zájezd na Moravskou filharm. Koncert KPH Reduta Olomouc 

3. 2. Backlight, Fénix Koncert Zámecký klub 

8. 2. Libor Janeček Koncert KPH Koncertní sál 

10. 2. Sarkonia, Quattro Buggy Koncert Zámecký klub 

14. 2. Richard Muller - dokument Kinokavárna Zámecký klub 

16. 3. Michal Prokop, Luboš Andršt, 
Jan Hrubý 

Koncert Zámecký klub 

21. 2. P.Vondruška -  Indie Přednáška Zámecký klub 

23. 2. Koncert ZUŠ Koncert Koncertní sál 

24. 2. 
26. 2. 

Gentleman´s Club 
Wabi Daněk 

Koncert 
Koncert 

Zámecký klub 
Zámecký klub 

BŘEZEN 
2. 3. Zájezd na Moravskou filharm. Koncert KPH Reduta Olomouc 

3. 3. Metallica revival, Iron Maiden 
revival 

Koncert Zámecký klub 

5. 3. Robert Křesťan a Druhá Tráva Koncert Zámecký klub 

10. 3. Spolektiv Koncert Zámecký klub 

12. 3. Divadlo a dílna pro děti – 
Prokeš, Král 

Divadlo pro děti Zámecký klub 

16. 3. Olivy Divadlo pro dospělé Zámecký klub 

17. 3. Expediční kamera Filmový festival Zámecký klub 

23. 3. Ivan Klánský a Lukáš Klánský Koncert KPH Koncertní sál 

25. 3. Petr Kalandra memory band Koncert Zámecký klub 

30. 3. Vltava Koncert Zámecký klub 

31. 3. Ondřej Hejma a Pozdní Sběr Koncert Zámecký klub 

DUBEN 
6. 4. Buty Koncert Zámecký klub 

8. 4. Vítání jara Komponovaný pořad Náměstí T.G.M. 

11. 4. Na Stojáka Komediální stand up Zámecký klub 

13. 4. Liveevil Koncert Zámecký klub 

20. 4. Hranice a Hranicko – historie 
(pro hasiče) od 8:30 do 11 
hodin 

Přednáška Zámecký klub 

28. 4. Progres II. Koncert Zámecký klub 

28. 4. Janáčkova filharmonie Ostrava Koncert KPH - 
zájezd 

Beskydské divadlo 
Nový Jičín 

28. 4. Koncert holandského orchestru Koncert Koncertní sál  

30. 4. Gospel Good Work Koncert Kostel Stětí sv. Jana 
Křtitele 

 Další akce v dubnu v jednání   
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Kdy Název akce Druh akce Kde 
KVĚTEN 

8. - 12. 5. Jazz v Zámeckém hotelu 
(obědy a večeře), v jednání 

Doprovodný 
program EJD 

Zámecký hotel 

8. 5. Laco Deczi a Celulla New York Koncert EJD Zámecký klub 

12. 5. Academic Jazz band Koncert EJD Stará střelnice 

19. 5. Alexander Kristianov Koncert EJD Synagoga 

26. 5. Marcin Županski Výchovný koncert Stará střelnice 

 Další doprovodné akce EJD  v jednání 

ČERVEN 
2. 6. Jazz It? + Mothers follow chairs Koncert EJD Zámecká zahrada 

5. 6. Americké jaro Koncert KPH Koncertní sál 

9. 6. Jan Smigmator a Dascha Koncert EJD Stará střelnice 

10. 6. Promítání filmu  Letní kino 

16. 6. Promítání filmu  Letní kino 

17. 6. Promítání filmu  Letní kino 

23. 6. Promítání filmu  Letní kino 

24. 6. Promítání filmu  Letní kino 

25. 6. Pohádkové Hranice Akce pro rodiny Sady Čs. Legií 

ČERVENEC 
5. 7. Promítání filmu  Letní kino 

6. 7. Promítání filmu  Letní kino 

7. 7. Promítání filmu  Letní kino 

12. 7. Promítání filmu  Letní kino 

13. 7. Promítání filmu  Letní kino 

14. 7. Promítání filmu  Letní kino 

19. 7. Promítání filmu  Letní kino 

20. 7. Promítání filmu  Letní kino 

21. 7. Promítání filmu  Letní kino 

23. 7. Grilfest Open air festival Letní kino 

25. 7. Hranické kulturní léto Koncert pro 
veřejnost 

Zámecká zahrada 

26. 7. Promítání filmu  Letní kino 

27. 7. Promítání filmu  Letní kino 

27. 7. Hranické kulturní léto Koncert pro 
veřejnost 

Zámecká zahrada 

28. 7. Promítání filmu  Letní kino 

30. 7. Hranické kulturní léto Koncert pro 
veřejnost 

Zámecká zahrada 

SRPEN 
1. 8. Hranické kulturní léto Koncert pro 

veřejnost 
Zámecká zahrada 

2. 8. Promítání filmu  Letní kino 

3. 8. Hranické kulturní léto Koncert pro 
veřejnost 

Zámecká zahrada 

3. 8. Promítání filmu  Letní kino 

        4. 8. Promítání filmu  Letní kino 

6. 8. Hranické kulturní léto Koncert pro 
veřejnost 

Zámecká zahrada 

9. 8. Promítání filmu  Letní kino 

10. 8. Promítání filmu  Letní kino 

11. 8. Promítání filmu  Letní kino 
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Kdy Název akce Druh akce Kde 
16. 8. Promítání filmu  Letní kino 

17. 8. Promítání filmu  Letní kino 

18. 8. Promítání filmu  Letní kino 

23. 8. Promítání filmu  Letní kino 

24. 8. Promítání filmu  Letní kino 

25. 8. Promítání filmu  Letní kino 

26. 8. Rock Drey Fest Pronájem-open air Letní kino 

27. 8. Prázdninování – Konec 
prázdnin v parku 

Akce pro celou 
rodinu 

Sady Čs. Legií 

30. 8. Promítání filmu  Letní kino 

31. 8. Promítání filmu  Letní kino 

ZÁŘÍ 
1. 9. Promítání filmu  Letní kino 

9. 9. Dny Evropského dědictví    

 Koncerty v jednání  Zámecký klub 

ŘÍJEN 
20. 10. Dny kultury na zámku Městské slavnosti Dvorana zámku 

21. 10. 

28. 10. Lampionový průvod a promítání  Letní kino 

 Koncerty v Zámeckém klubu v jednání 

LISTOPAD 
 Koncerty v Zámeckém klubu v jednání 

PROSINEC 
1. 12. Rozsvěcení vánočního stromu Vánoce v Hranicích Masarykovo náměstí 

2. 12. Veselé Vánoce 

3. 12. Hraní pod stromkem 

4. 12. Hraní pod stromkem 

5. 12. Mikuláš (Městská policie) 

6. 12. Hraní pod stromkem 

7. 12. Hraní pod stromkem 

8. 12. Pohádkové Vánoce 

9. 12. Taneční Vánoce 

10. 12. Hraní pod stromkem 

11. 12. Hraní pod stromkem 

12. 12. Hraní pod stromkem 

13. 12. Hraní pod stromkem 

14. 12. Hraní pod stromkem 

15. 12. Lidové Vánoce 

16. 12. Betlémské Vánoce 

26. 12. Vánoční koncert Kruhu přátel 
hudby 

Koncert  Kostel Stětí sv. Jana 
Křtitele 

31. 12. Silvestr v letním kině Promítání filmu, 
ohňostroj 

Letní kino 

Změna programu vyhrazena 
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3. Turistické informační centrum  
 

3.1 Hlavní cíle:  
 

1. Propagace města Hranic, Hranicka a Olomouckého kraje, poskytování 
kvalitního a dostupného informačního servisu, propagace produktů cestovního 
ruchu jako jsou prohlídky po Městské památkové zóně, výstupy na věž, 
zprostředkovávání komentovaných prohlídek bývalých vojenských ústavů ve 
spolupráci se 7. mechanizovanou brigádou. 
 

2. Poskytování kvalitního informačního servisu. 
  

3. 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.  
 

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

5. Zajišťování prohlídek Muzea na zámku mimo otevírací dobu.  
 

6. Příprava nových webových stránek. 
 

7. Spolupráce při přípravě nového informačního centra v Teplicích nad Bečvou. 
 

8. Průzkum spokojenosti návštěvníků Turistického informačního centra bude 
proveden stejným způsobem jako v roce 2016 průzkum spokojenosti střediska 
knihovna a střediska muzeum a galerie. 
 

9. Údržba svěřených prostor a objektů.  
 

10. Vydání brožury o jeskyních, lázních a propasti 
 

11. 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.   
 

 Sledování možností čerpání dotací - projekt Olomouckého kraje na podporu 
zkvalitnění služeb informačních center Olomouckého kraje, projekt 
Olomouckého kraje pro Městská evropská informační střediska, 
prostřednictvím střediska Europe Direct Olomouc.
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3.2 Novinka roku 2017: Vojenské prohlídky 
 
Vojenské ústavy v Hranicích se letos poprvé otevřou veřejnosti 
několika komentovanými prohlídkami s průvodcem. Návštěvníci se 
dozvědí o významné a dlouhé historii vojenství v Hranicích, o 
osobnostech, které zde studovali, ať už to byli generálové nebo třeba 
Emil Zátopek, který tam na dlouhé chodbě trénoval. K vidění bude kaple sv. Barbory, 
ale i další architektonicky zajímavé stavby a prostory – například Zrcadlový sál. 
Prohlídky budou probíhat jednou až dvakrát měsíčně, a to po předchozí domluvě s kpt. 
Kabátem ze 7. mechanizované brigády. 

 

3.3 Služby občanům a návštěvníkům Hranic  
   

 Poskytování informací klientům TIC v rámci svého působení (ústně, e-mailem, 
telefonicky, prostřednictvím České pošty). 

 

 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.



 Organizování prohlídek s průvodcem Městskou památkovou zónou, výstupů na 
věž a Vojenských prohlídek.



 Poskytování základních informací o Evropské unii v rámci činnosti Městského 
evropského informačního střediska (MEIS) a akcí s tím spojených.



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



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



 Sezónní prodej a rezervace jízdenek cyklobusu Ústí.



 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. 

 

 Půjčování klíčů od židovského hřbitova zájemcům.



 Prodej jízdenek společnosti LEO Express.





3.4 Oblast cestovního ruchu 



 Aktivní účast na veletrzích cestovního ruchu (Regiontour 2017 v Brně a 
Dovolená a lázeňství 2017 v Ostravě).
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 Zorganizování a zajištění průvodcovské služby (historické centrum města, 
kasárna) a výstupů na věž Staré radnice.



 Propagace průvodcovské služby a výstupů na věž (banner s pozváním na 
prohlídku věže, bez uvedení data, aby se dal použít i do budoucna). 



 Zasílání elektronické nabídky školám v Hranicích i blízkém regionu. Vytvoření 
a pravidelná aktualizace databáze adresných e-mailů pro rozesílání nabídek.   

 



3.5 Prodej předmětů a služeb 

 

 Prodej upomínkových předmětů a suvenýrů, map, průvodců, pohlednic, knih, 
kalendářů, brožur. 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.



 Rezervace a prodej zájezdů „Seniorské cestování“ (v případě nabídky na 
spolupráci s cestovní agenturou Olomouckým krajem, stejně jako v roce 2016). 

 

3.6 Akce pro veřejnost 
 

 Spolupráci na Muzejní noci, Dnů evropského dědictví, Dnů kultury na zámku, 
Prázdninování a dalších dle potřeby. V případě potřeby výpomoc při organizaci 
Barevného dne a Dne bez aut v Hranicích. 
 

 Příprava, organizace a realizace akce pro školy na Masarykově náměstí.  
 

 Vyhodnocování hry questing (TIC je místem, kam zájemci donesou vyplněný 
kupon ke hře – s potřebným heslem, citátem, za který potom dostanou drobný 
dárek). 

 

3.7 Hranický zpravodaj  

 

 Pro měsíčník Hranický zpravodaj bude připravován i nadále kalendář 
kulturních, sportovních a společenských akcí. Při sestavování kalendáře bude 
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Turistické informační centrum 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. 

 Rozesílání povinných výtisků Hranického zpravodaje. 

 Zajišťování reklamací distribuce Hranického zpravodaje. 

 

3.8 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.

 

3.9 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). V r. 
2016 byla referentka informačního centra Lenka Dočkálková jmenována Radou 
města Hranic předsedkyní Komise pro cestovní ruch, vnější a zahraniční vztahy 
na období do roku 2018. 

 Účast na schůzkách Destinačního managementu turistické lokality Hranicko. 

 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). 

 Účast na jednáních rady Asociace Turistických informačních center ČR (na jaře 
roku 2016 byla Lenka Dočkálková zvolená revizorkou organizace ATIC ČR).

 Aktivní účast na akcích Města jedou na kole, Do práce na kole, zahájení sezóny 
na Cyklostezce Bečva, Dny evropského dědictví.

http://www.mic.hranet.cz/
http://www.hranicko.eu/
http://www.hranicko.eu/
http://www.ok-tourism.cz/
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4. Městská knihovna  
 

4.1 Hlavní cíle 
 

1. Středisko knihovna bude i v roce 2017 plnit funkci pověřené knihovny pro 
vykonávání regionálních funkcí v regionální působnosti svého střediska (21 
poboček) a střediska Městské knihovny v Kojetíně (9 poboček + Městská 
knihovna v Kojetíně). Nadále bude poskytovat všechny veřejné knihovnické a 
informační služby v rámci své působnosti. Součástí knihovny jsou pracoviště – 
knihovní pobočky v místních částech Drahotuše, Lhotka, Slavíč, Uhřínov, 
Valšovice a Velká. 

2. Akvizice fondu zaměřena k uspokojování požadavků na literaturu všech 
sociálních a věkových skupin našich uživatelů. 

3. Regionální funkce budou pokračovat v roce 2017 ve stejném rozsahu jako 
v minulém období. 

4. Knihovna bude pokračovat v pravidelných vzdělávacích i kulturních pořadech 
pro děti ze školek a žáky ze škol, ale také pro veřejnost. 

5. V rámci Března – měsíce čtenářů připraví knihovna sérii programů pro 
veřejnost. Stejně tak v říjnu v rámci Týdne knihoven. 

6. Už druhým rokem se uskutečňuje v knihovně v průběhu roku projekt Pasování 
prvňáčků, který vyvrcholí slavnostním pasováním. 

7. V roce 2017 začne příprava inovace webových stránek ve stejném duchu, jako 
jsou vytvořené nové webové stránky muzea. Webové stránky budou dokončeny 
v roce 2018. 

8. V roce 2017 je plánovaná oprava a výměna oken v knihovně. Jedná se o 
investiční akci města.  

9. V návaznosti na opravu oken pak proběhne rekonstrukce interiérů knihovny 
(investiční akce MKZ Hranice, p.o.) 

 

4.2 Oddělení pro veřejnost - dospělé, dětské 
  

4.2.1 Výpůjční protokol 

 

V dospělém i dětském oddělení budou nadále poskytovány veškeré standardizované 
veřejné knihovnické a informační služby - absenční a prezenční 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 jak vyplývají z knihovního zákona i 
knihovního a výpůjčního řádu knihovny.  

Cílem stále zůstává rozšiřovat okruh svých uživatelů, ale hlavně počtu 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.  
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4.2.2 Meziknihovní výpůjční služba  

 

Tato služba bude i nadále poskytována našim uživatelům v plném rozsahu s cílem 
plně vyhovět všem požadavkům na dostupnost dokumentů z celé České republiky, 
případně bude zprostředkovávána i ze zahraničí. Tato služba je plně rozvinuta i vůči 
všem knihovním pobočkám našeho střediska. Podobně bude knihovna plnit 
požadavky ze strany ostatních knihoven. Platí i pro reprografickou meziknihovní 
službu. 

4.2.3 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.  

 

4.3 Akvizice, zpracování a katalogizace knihovního fondu 
 

Akvizice fondu bude zaměřena k uspokojování požadavků na literaturu všech 
sociálních a věkových skupin našich uživatelů.  

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. Pro tento účel jsou již 
z předchozího období pořízené schránky, kam mohou čtenáři přispívat svými knižními 
tipy, které by v naší knihovně chtěli mít. Pro akvizici bude nadále pracovat aktualizační 
a akviziční komice složená z knihovnic pracujících ve veřejných odděleních. 

Zpracování a katalogizace nadále spočívá v kompletním technickém zpracování  
(kontrola, razítkování, značení, balení) knih, jejich následné elektronické katalogizaci 
a distribuci knihovního fondu do jednotlivých oddělení a s tím spojený nezbytný 
dokumentační doprovod (akviziční karta střediska, karty pohybu knižních fondů 
jednotlivých oddělení, aktivace v on-line katalogu). Data nově zakoupených a takto 
zpracovaných knih budou v odborné úpravě nadále zasílána do Souborného katalogu 
ČR v NK Praha a poskytována Soubornému katalogu SKAT.  

Průběžně během roku nadále bude prováděno sledování stavu knihovního fondu a 
prováděna jeho údržba a opravy. Tato činnost spočívá v kontrole, selektování 
poškozených knih, obalů, čárových kódů a následná náprava technického stavu 
dokumentů, návrhy na odpisy a odpisy v úbytcích. 

Průběžně i v pravidelných pololetních intervalech bude prováděna aktualizace 
veškerého knihovního fondu ve skladu i odděleních, odpisy a plnění nabídkové 
povinnosti, realizace veřejné burzy v jarním a podzimním cyklu, aktualizační přesuny 
knih z oddělení do skladu a naopak. 
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4.4 Regionální funkce  

 

Regionální funkce budou pokračovat v roce 2017 ve stejném rozsahu jako v minulém 
období dle výše poskytnutého finančního příspěvku z Olomouckého kraje na základě 
smluv s Vědeckou knihovnou v Olomouci a Olomouckým krajem.  

Činnosti regionální funkce zahrnují akvizici knih, jejich knihovnické zpracování, 
elektronické katalogizování, tvorbu výměnných souborů pro pobočky (42 souborů/rok) 
a rozvoz výměnných souborů na 21 poboček 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 podle smlouvy o přenesení regionálních 
funkcí. Další výkony zahrnují metodickou a odbornou knihovnickou pomoc, pracovní 
porady, odborné konzultace, revize a aktualizace knižního fondu dle harmonogramu, 
zpracování statistik všech knihoven i za celé středisko papírově i v programu StatExcel 
statistika, retrokatalogizace knihovního fondu poboček, lepení čárových kódů aj. 
Přesný výčet činností pro dané období specifikuje samostatný Plán činnosti 
regionálních funkcí na rok 2017, který je přílohou smlouvy o přenesení činností 
regionálních funkcí mezi naší organizací a Vědeckou knihovnou v Olomouci.   

Finanční garanci všech činností regionálních funkcí včetně 1 pracovního úvazku i 
v roce 2017 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 
písemné a elektronické agendy výše popsané činnosti, korespondence.  

 

4.5 Kulturně vzdělávací činnost pro žáky  
 

Knihovna bude pokračovat v pravidelných vzdělávacích i kulturních pořadech pro žáky 
mateřských škol, základních škol a středních škol. Jedná se o knihovnicko-
bibliografické lekce, jejichž cílem je knihovnická a informační gramotnost, dále o 
literární besedy, kolektivní návštěvy klientů sociálního zařízení Archa i jiných 
zájmových skupin s cílem udržet a rozvíjet zájem o literaturu, četbu, vzdělávání, ale 
také posílit znalosti práce s informacemi a využívání on-line  služeb knihovny a dalších 
služeb knihovny.  V této oblasti bude nadále prioritou rozvíjení dětského čtenářství a 
zájmu o knihy ve spolupráci se základními školami i mateřskými školami. 

Podle nabídky a zájmu hranických mateřských školek, základních škol a středních škol 
bude knihovna pokračovat v průběhu roku ve volném cyklu čtenářských besed a 
setkávání nad knihami, knihovnických lekcí, exkurzí.  Termíny: průběžně po celý rok 
podle dohody se školami a školkami.  

V rámci projektu Pasování prvňáčků na čtenáře se uskuteční řada návštěv dětí všech 
prvních tříd ve městě a v místní části Drahotuše v knihovně ve spolupráci s učitelkami 
prvňáčků a školou. Uskuteční se beseda, čtení, kvízy, soutěže, praktická knihovnická 
cvičení. Slavnostní pasování proběhne v červnu. Součástí přípravy na pasování 
prvňáčků na čtenáře budou v  prvních třídách besedy se spisovatelkou dětských knih 
Zuzanou Pospíšilovou.  

Knihovnické lekce pro studenty středních škol budou probíhat průběžně podle dohody 
se středními školami. 
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4.6 Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost 

 

Měsíc Akce 

Leden  

Únor  Cestopisná beseda s Mgr. Jitkou Bortlovou – Neuvěřitelná 
Indie a Nepál – střecha světa (Zámecký klub) 

Březen  BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ 
 Přednáška - beseda hranického historika Václava Bednáře – 

Kasárna gen. Zahálky a jejich literární tradice. (Studovna 
knihovny) 

 Beseda s Mgr. Jiřím Nebeským – Město Hranice v literatuře 
aneb knihy našeho regionu. (Studovna knihovny) 

 Besedy se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou pro prvňáčky 
všech hranických škol v rámci přípravy prvňáčků na pasování 
na čtenáře 

 Malování pro radost - antistresové omalovány pro děti a 
dospělé, případně soutěž o nejpěknější antistresovou 
omalovánku, výstavka 

 Pexeso s knihovnou – Zahrej si pexeso a vyhraj dárek; 
v dětském oddělení pro děti všech věkových kategorií 

 Burza knih a velký bazar knih 

Duben  Beseda se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou,             
4. dubna, současný nejčtenější český spisovatel 

Květen  Historicko-cestopisná přednáška PhDr. Karla Podolského 
Hrady Řádu německých rytířů v polském Pobaltí 

 Přednáška v rámci projektu „Využijte svého práva na 
preventivní prohlídky“ – zaměřeno na prevenci karcinomu prsu. 
Ve spolupráci s Mamma HELP (Studovna knihovny) 

Červen  Pasování hranických prvňáčků na čtenáře (201 dětí) 

Červenec  

Srpen  

Září  Beseda s autorským čtením spisovatelky Hanky Hindrákové, 
povídání o životě v Keni, promítání filmu, fota atd. 

Říjen  Celostátní akce Týden knihoven s programem 
 Cestopisná beseda s cyklocestovatelem Radomírem Čížkem 

„Balkan by bike“ 

Listopad  Beseda se spisovatelkou Kateřinou Tučkovou. Nositelka 
cen Magnesia Litera, autorka oceněných knih Žítkovské 
bohyně a Vyhnání Gerty Schnirch. 

Prosinec  Adventní literární salonek se spisovatelkou našeho regionu 
Hanou Šimkovou – beseda, křest nové knihy  

Změna programu vyhrazena 

 

Konkrétní termíny budou upřesňovány aktuálně během roku. Knihovna bude 
pokračovat v pořádání vzdělávacích akcí i ve spolupráci s jinými zájmovými 
organizacemi nebo občanskými sdruženími ve městě, například s Centrem pro rodinu 
Jitřenka, se sociálním zařízením Archa a dalšími. 
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4.7 Rekonstrukce interiérů knihovny 
 

V roce 2017 je plánovaná oprava a výměna oken v knihovně. Jedná se o investiční 
akci města.  

V návaznosti na opravu oken pak proběhne rekonstrukce interiérů knihovny (investiční 
akce MKZ Hranice, p.o.). Jejím cílem je zatraktivnit a zmodernizovat stávající interiér 
tak, aby se knihovna stala místem, kde budou lidé rádi pobývat a děti i studenti tam 
budou rádi trávit čas. 

 

 

4.8 Příloha: Studie interiérů knihovny 
 

 

 

 

 

 

 

 


