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ÚVOD 
 

Městská kulturní zařízení Hranice chtějí i v roce 2019 udržet nastavenou laťku a připravit 
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. 

Středisko kultura plánuje přes 100 nejrůznějších akcí - koncertů, filmových produkcí, open-
air akcí a dalších pořadů. Velkými výzvami v letošním roce bude opět akce Vánoce 
v Hranicích, ale také oslavy 850 let od vzniku Hranic. Oslavy proběhnou 8. června a zaplní 
celé historické centrum města. Programy a atrakce v historickém duchu se budou odehrávat 
v Zámecké zahradě, na travnatém prostranství u zámku, na Masarykově náměstí a také v 
Zámecké ulici. Chybět nebudou středověká řemesla, pouliční umělci, živé sochy, loutková 
představení, cirkusová vystoupení, ale také historické, dřevěné ruské kolo nebo vláček. Celé 
slavnosti pak vyvrcholí kostýmovaným průvodem. Koncepce oslav vychází z myšlenky Město 
Hranice - křižovatka obchodních cest.  Hranicemi již od pravěku procházela Jantarová stezka 
a později tu byla vedena jedna z prvních a nejdůležitějších železničních tratí Habsburské 
monarchie, Severní dráha císaře Ferdinanda. Oslavy zdůrazní také rozmanitost Hranic. Jen 
málo míst má na relativně malém prostoru tak široké spektrum přírodních i historických 
zajímavostí. V rámci oslav tak poukážeme i na rozmanitosti, které naše město nabízí. 

Středisko muzeum a galerie chystá 20 výstav nejrůznějšího charakteru a množství 
doprovodných programů. V Synagoze budou opět umělci zvučných jmen, například Jiří 
Sopko. Na Staré radnici budou výstavy, které připomenou letošní výročí – 100 let fotbalu, 80 
let od otevření nového areálu nemocnice, 30 let od Sametové revoluce, 850 let od první 
písemné zmínky o Hranicích, ale také se zaměří na fenomén hasičství a na konec roku 
chystáme výstavu Stavebnice, která potěší zvláště děti. 

Středisko knihovna, kromě své hlavní činnosti půjčování knih, plánuje vzdělávací 
přednášky a další programy, kterých bude téměř dvacet. Opět bude pasovat prvňáčky na 
čtenáře a přináší několik novinek. První je „Knihovna v ulicích – Kdo byl kdo v Hranicích“. 
Bude se jednat o medailony hranických osobností minulosti ve veřejném prostoru. Tato akce 
je příspěvkem k oslavám 850 let Hranic. Druhou novinkou je vlastivědná procházka pro 
všechny „Putování za dušičkami“. Procházka ukáže slavné hroby a pomníky hranických 
osobností. Tato akce je rovněž příspěvkem k oslavám 850 let Hranic. Také vyzveme naše 
čtenáře i širokou veřejnost k zapojení se do tvorby originální kuchařky Hranic. Lidé tam 
budou moci psát své vyzkoušené recepty, rodinné, regionální i originální. Knihovna také 
začne pracovat na nových webových stránkách. 

Středisko Turistické informační centrum kromě své hlavní činnosti poskytovat informace 
a propagovat město Hranice turistům a návštěvníkům, zajišťovat komentované prohlídky 
(židovské, vojenské a po městské památkové zóně) a výstupy na věž, také plánuje 
uspořádat několik besed pro školy i širokou veřejnost s tématem Hranické propasti. Vydávat 
bude orientační mapu Teplic nad Bečvou s vyznačenými atraktivitami v okolí, která bude pro 
zájemce zdarma v Infocentru k Propasti. Zajišťovat bude také provoz Infocentra k Propasti. 

V Hranicích 23. ledna 2019           

 

 

Ing. Naděžda Jandová              

 ředitelka  

Městských kulturních zařízení Hranice, p.o. 
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MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE HRANICE 
 

Našim cílem je zvyšovat počet návštěvníků výstav. Skvělou podmínkou je rozhodnutí 
zastupitelstva města z roku 2014, které se týkalo zrušení vstupného na výstavy. 
Další důležitou podmínkou je nabízet veřejnosti kvalitní výstavy a kvalitní programy. 
A v neposlední řadě je důležité, aby se o našich výstavách a akcích dozvěděla 
veřejnost, tedy propagace. 

 

1. VÝSTAVNÍ ČINNOST 
 
V letošním roce uvidí návštěvníci 8 výstav v Synagoze, kde opět nabídneme umělce 
zvučných jmen a nebudou chybět ani umělci ze Slovenska. V Synagoze své obrazy 
vystaví také hranický rodák Tibor Červeňák, který své díla přiveze z Velké Británie, 
kde žije a pracuje. 

Na Staré radnici bude letos k vidění celkem 10 výstav a bude se na co koukat. 
Připomeneme výročí 100 let organizované kopané v Hranicích, 80. výročí postavení 
nové budovy hranické nemocnice, 30. výročí sametové revoluce, a výstavou 
přispějeme také k oslavám 850 let od vzniku města. 

V galerii Severní křídlo zámku chystáme výstavu grafik českého výtvarníka, básníka, 
humoristy a ilustrátora Jiřího Slívy. 

Provozujeme také Muzeum na zámku, kde je k vidění sbírka zbraní a model 
historického centra města. 

Malou expozici jsme také vytvořili a návštěvníci si ji mohou prohlédnout při výstupu 
na věž Staré radnice. Jedná se o expozici truhel ze sbírek muzea.  

Kromě toho chystáme tradiční Kraslicovník na náměstí, při jehož tvorbě 
spolupracujeme s místními spolky, organizacemi, školami, školkami a dalšími 
příspěvkovými organizacemi. Kraslicemi přispívají i obyvatelé města. V závěru roku 
pak opět rozvezeme do podloubí vánoční stromky, které vyzdobí místní školy, školky, 
organizace. 

Všechny výstavy zahajujeme vernisážemi, některé ukončujeme dernisáží, 
připravujeme další doprovodné programy jako komentované prohlídky, výtvarné 
ateliéry, ale také animační programy pro školy. 

K velkým akcím, které pořádáme, patří Muzejní noc a Dny evropského dědictví. 
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2. VÝSTAVY, KTERÉ MUSÍTE VIDĚT  
 

Synagoga 
Termín Vystavující umělec Výstavní prostory 

22. 11. - 13. 1. Jaroslava Severová Synagoga 

17. 1. - 3. 3. Tibor Červeňák Synagoga 

6. 3. - 21. 4. Ondřej Michálek Synagoga 

26. 4. - 9. 6. Viktor Hulík Synagoga 

13. 6. - 4. 8. Jiří Sopko Synagoga 

8. 8. - 29. 9. Palo Macho Synagoga 

3. 10. - 17. 11. Tomáš Švéda Synagoga 

21. 11. - 5. 1. Radim Hanke Synagoga 

 
 

Stará radnice 

Termín Výstava Prostory 
Do 6. 1. Za časů první republiky Gotický sál a předsálí 

Do 17. 3. Panenky, kam se podíváš Velký sál 

10. 1. - 17. 2. Jan Koráb: Plakáty a loga Gotický sál a předsálí 

28. 2. - 5. 5. Ať žije fotbal! – 100 let organizované 
kopané v Hranicích 

Gotický sál a předsálí 

21. 3. - 5. 5. Milan Sanetřík: Imaginace Velký sál 

23. 5. - 1. 9. Fenomén hasičství Všechny sály 

11. 9. - 3. 11. Jurik a hranické pověsti (k výročí 850 
let od první písemné zmínky o 
Hranicích) 

Gotický sál a předsálí 

26. 9. – 5. 1. Nemocnice – 80 let nové budovy 
nemocnice 

Velký sál 

14. 11. – 26. 1. Vánoce za totáče – k výročí 30 let od 
sametové revoluce 

Gotický sál a předsálí 

 
 

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 

15. 5. – 7. 6. Jazz pro oči - grafiky Jiřího Slívy 
(vernisáž výstavy odstartuje Evropské 
jazzové dny v Hranicích) 

Galerie Severní křídlo 
zámku 

Duben Kraslicovník Masarykovo náměstí 

Prosinec Výstava vánočních stromků v 
podloubí 

Horní  
a dolní podloubí 
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Změna programu vyhrazena 

3. PŘIPRAVUJEME RŮZNÉ PROGRAMY  
Datum 
konání 

Pracovní název akce Druh akce Místo konání 

10. 1. Jan Koráb: Plakáty Vernisáž Stará radnice 

17. 1. Tibor Červeňák: Koně a 
ženy 

Vernisáž Synagoga 

14. 2. Dernisáž výstavy Jana 
Korába 

Dernisáž Stará radnice 

28. 2. Ať žije fotbal – výstava ke 
100 letům organizované 
kopané v Hranicích 

Vernisáž Stará radnice 

6. 3.  Ondřej Michálek Vernisáž Synagoga 

14. 3. Výtvarný ateliér k výstavě 
Panenky, kam se podíváš 

Výtvarná dílna Stará radnice 

duben Výtvarný ateliér k výstavě 
Ondřeje Michálka 

Výtvarný ateliér Synagoga 

21. 3. Milan Sanetřík: obrazy Vernisáž Stará radnice 

23. 3. Netradiční výroba kraslic Výtvarná dílna Stará radnice 

24. 3. Výroba kraslic Výtvarná dílna Stará radnice 

26. 4. Viktor Hulík Vernisáž Synagoga 

15. 5. Jazz pro oči - grafiky Jiřího 
Slívy 

Vernisáž Galerie Severní 
křídlo zámku 

23. 5. Fenomén hasičství Vernisáž Stará radnice 

květen, 
červen 

Přednáška o hasičství na 
Hranicku 

Přednáška Stará radnice 

24. 5. Hranická muzejní noc Doprovodný 
program 

Všechny 
prostory 

8. 6. Výroba židovských hraček, 
malování kamenů 
zmizelých, komentovaná 
prohlídka synagogy 

Doprovodný 
program k oslavám 
850 let Hranic 

Synagoga 

13. 6. Jiří Sopko Vernisáž Synagoga 

červen Židovská svatba a obřízka Přednáška Synagoga 

prázdniny Na téma oslavy 850 let 
vzniku města 

Animační program 
pro příměstské 
tábory 

Stará radnice 

prázdniny Výroba židovských hraček, 
kameny zmizelých, koment. 
prohlídka synagogy 

Animační program 
pro příměstské 
tábory 

Synagoga 

8. 8. Palo Macho Vernisáž Synagoga 

11. 9.  Jurik a hranické pověsti Vernisáž Stará radnice 

 Doprovodný program – 
oslavy 850 let vzniku města 

Doprovodný 
program k výstavě 

Stará radnice 

26. 9. Nemocnice – 80 let nové 
budovy nemocnice 

Vernisáž Stará radnice 
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Září, říjen Jak se léčilo dříve a dnes Přednáška Stará radnice 

Září Dny evropského dědictví  Prohlídky muzeí, 
doprovodný 
program 

Všechny 
prostory 

3. 10.  Tomáš Švéda Vernisáž Synagoga 

14. 11.  Vánoce za totáče Vernisáž Stará radnice 

listopad Přednáška na téma 
Sametová revoluce 1989 
v Hranicích 

Přednáška Stará radnice 

21. 11.  Radim Hanke Vernisáž Synagoga 

listopad-
prosinec 

Výtvarný ateliér k výstavě 
Radima Hankeho 
 

Výtvarná dílna Synagoga 

                                                                                                Změna programu vyhrazena 

 

4. MAGAZÍN 850 LET HRANIC A HRANICKÝ 
ZPRAVODAJ 
 

V letošním roce dostane Hranický zpravodaj novou, modernější grafickou úpravu a 

rozšíříme také počet stran jednotlivých vydání. 

K výročí 850 let od první písemné zmínky o Hranicích plánuje speciál Hranického 

zpravodaje – Magazín 850 let. 

 

5. JAK SE O VÝSTAVÁCH DOZVÍTE 
 
Propagace je koncipována tak, aby se informace dostala ke každému obyvateli 
Hranic i k návštěvníkům města. Využíváme k tomu následující nástroje, stejně jako 
v předchozích letech. 

 

PORTÁLY MUZEUM-HRANICE.CZ A KULTURA-HRANICE.CZ 

Informace o programech, které připravujeme, jsou k dispozici na portále 
muzeum-hranice.cz. Nové a moderní webové stránky nabízejí návštěvníkovi 
ucelený a intuitivní přehled o plánovaných akcí i fotogalerie z proběhlých 
výstav a doprovodných programů. 

Kromě toho zveřejňujeme naše programy v  kalendáři akci kultura-hranice.cz. 
Tento portál průběžně aktualizujeme a doplňujeme programy, které naše 
středisko připravuje. Nutno dodat, že portál zahrnuje i akce jiných pořadatelů 
ve městě, ale tato část je už v kompetenci kolegyň z Turistického 
informačního centra. 

Kromě vytváření kalendáře plánovaných akcí zveřejňujeme také připravované 
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novinky nebo fotogalerie z proběhlých akcích na webových stránkách mkz-
hranice.cz v rubrice aktuality. 

 

KOMUNIKACE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 
 
Ke komunikaci využíváme také facebook Muzeum a galerie Hranice, který 
průběžně aktualizujeme a provádíme jeho administraci. 

 
PUBLIC RELATIONS 

Informace o připravovaných programech vycházejí také v regionálních i 
celostátních médiích (tištěná média, rádia, regionální televize, webové stránky 
různých médií). 

Informace o kulturních akcí se rovněž objevují na portálech  www.hranicko.eu, 
www.ok-tourism.cz, www.kudyznudy.cz, a to díky spolupráci s kolegyněmi 
z Turistického informačního centra. 

Výstupy ve výše uvedených médiích budeme opět monitorovat a evidovat. 
 
 
 

PLAKÁTY, POZVÁNKY A LETÁČKY 

Ke každé akci, kterou pořádáme, ať už je to výstava nebo doprovodný 
program, vytváříme samostatné plakáty, pozvánky a letáčky. Plakáty 
vyvěšujeme na výlepové plochy ve městě, případně ve vesnicích v okolí 
Hranic, podle druhu a rozsahu akce.  

U akcí většího rozsahu, například velké výstavy, vytváříme velkoformátové 
plakáty, které umísťujeme do autobusových zastávek. Samozřejmostí jsou 
také letáčky o velikosti A5, které jsou k dispozici lidem na různých místech, 
například v našich výstavních síních nebo v Turistickém informačním centru. 

Významnou měrou se na propagaci našich akcí podílí také Turistické 
informační centrum, které naše akce zařazuje do kalendáře akcí na Hranicku, 
který distribuujeme médiím, poskytovatelům služeb, osadním výborům, e-
mailem zájemcům a dává jej k dispozici návštěvníkům infocentra. 

 
MĚSÍČNÍK HRANICKÝ ZPRAVODAJ 

K propagaci využíváme také Hranický zpravodaj, který vychází letos už pátým 
rokem v nákladu 8 400 kusů a je distribuován do schránek obyvatelům Hranic 
a místních částí zdarma, ale také návštěvníkům lázní v Teplicích nad Bečvou. 
Tento zpravodaj vydává naše organizace Městská kulturní zařízení Hranice.  

V Hranickém zpravodaji vychází námi připravované programy v kalendáři 
kulturních, sportovních a společenských akcí a kromě toho, také formou 
samostatných článků, které připravujeme. 

http://www.hranicko.eu/
http://www.ok-tourism.cz/
http://www.kudyznudy.cz/
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DALŠÍ PROPAGACE 

K propagaci našich programů využíváme i elektronické pozvánky, adresnou e-
mailovou propagaci a další. 

 
 
 

5. MUZEJNÍ ČINNOST, PÉČE O SBÍRKY 
 

Naší náplní je také péče o sbírky. Hranické muzeum má ve své správě přes 30 tisíc 
předmětů. Tyto předměty jsou uloženy v depozitářích a veřejnosti představovány při 
výstavách, které vytváříme. Každoročně musí podle zákona proběhnout 
inventarizace 10 procent evidenčních čísel ve sbírkách muzea. Letos se zaměříme 
na archeologickou podsbírku a skupinu minerály.  

V plánu máme také provést digitalizaci a fotodokumentaci podsbírky Archeologie. 
Rádi bychom naše sbírky rozšířili, zvláště co se týká dokumentů, fotografií a 
předmětů vztahujících se k Hranicím a Hranicku. Tyto nově získané kousky budou 
zapsány do sbírek a do Centrální evidence sbírek. 

Nadále 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.  
 
Abychom mohli rozšiřovat naši činnost, sledujeme také vyhlášené dotační tituly 
v rámci Olomouckého kraje, Ministerstva kultury České republiky a Ministerstva pro 
místní rozvoj České republiky a podáváme žádosti o dotace. 
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STŘEDISKO KULTURY MĚSTA HRANIC 
 
 
Hlavním cílem střediska kultury 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.  

Také v letošním roce budeme naplňovat Program rozvoje kultury města Hranic na 
období 2014 – 2020, který stanoví například pořádat programy v historickém jádru 
nebo zapojit do spolupráce veřejnost.  

Velkými výzvami v letošním roce je pro nás opět festival Vánoce v Hranicích, ale 
také oslavy 850 let od první písemné zmínky o Hranicích. Na toto významné výročí 
připravujeme oslavy v historickém duchu. Rovněž budeme dbát na žánrovou pestrost 
pořádaných akcí. 

 

1. HRANICE – MĚSTO HUDBY A FESTIVALŮ  
 
 
Přes stovku nejrůznějších programů připravuje naše středisko každý rok. 
Obyvatelům města i návštěvníkům chceme nabídnout pestrou paletu hudebních 
zážitků, ale také filmových, divadelních, zábavných i naučných programů. 

Kromě jednotlivých koncertů a pořadů organizujeme několik festivalů – Evropské 
jazzové dny, Hranické kulturní léto, Vánoce v Hranicích, nebo cyklus klasické hudby 
pod hlavičkou Kruhu přátel hudby. 

Pro pořádání našich akcí využíváme prostory, poskytnuté zřizovatelem – městem 
Hranice – a to Zámecký klub, Koncertní sál, Letní kino, ale také venkovní prostory 
jako je Zámecká zahrada, Sady Čs. legií, Masarykovo náměstí. Některé akce 
připravujeme také ve spolupráci se Starou střelnicí v jejich prostorách, případně na 
dalších místech. 

Při přípravě akcí spolupracujeme s dalšími středisky naší organizace Městská 
kulturní zařízení Hranice, a to s muzeem, knihovnou a Turistickým informačním 
centrem. 

Spolupracujeme také s dalšími příspěvkovými organizacemi ve městě, jako jsou 
školy, školky nebo Dům dětí a mládeže. 

Dále spolupracujeme při zajišťování programů se ZUŠ Hranice a dalšími 
organizacemi či spolky.  
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2. JAK SE O KULTURNÍCH PROGRAMECH 

DOZVÍTE  
 

Propagace našich akcí je koncipována tak, aby se informace dostala ke každému 

obyvateli Hranic i k návštěvníkům města. Využíváme k tomu následující nástroje. 

 

KULTURNÍ PORTÁL KULTURA-HRANICE.CZ 

Informace o programech, které připravujeme, jsou k dispozici na portále 
kultura-hranice.cz. Jsou seřazeny přehledně - formou kalendáře akcí. Tento 
portál průběžně aktualizujeme a plníme programy, které naše středisko 
připravuje. Nutno dodat, že portál zahrnuje i akce jiných pořadatelů ve městě, 
ale tato část je už v kompetenci kolegyň z Turistického informačního centra. 

Kromě vytváření kalendáře plánovaných akcí zveřejňujeme také připravované 
novinky nebo fotogalerie z proběhlých akcích na webových stránkách mkz-
hranice.cz v rubrice aktuality. 

 

KOMUNIKACE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 
Ke komunikaci využíváme také facebook Zámecký klub Hranice, který má 

zhruba 1 800 fanoušků a facebook Letní kino Hranice, který má zhruba 3 500 

fanoušků. Oba facebooky průběžně aktualizujeme a provádíme jejich 

administraci. 

 

 

PUBLIC RELATIONS 

Informace o připravovaných programech vycházejí také v regionálních i 
celostátních médiích (tištěná média, rádia, regionální televize), se kterými 
úzce komunikujeme, zasíláme jim měsíčně kompletní program s bližšími 
informacemi a fotografiemi. 

Informace o kulturních akcí se rovněž objevují na portálech  www.hranicko.eu, 
www.ok-tourism.cz, www.kudyznudy.cz, a to díky spolupráci s kolegyněmi 
z Turistického informačního centra.mVýstupy ve výše uvedených médiích 
budeme opět monitorovat a evidovat. 

 

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY 

Každý měsíc připravujeme měsíční program našeho střediska kultury, a to 
ve formě letáčků A5 i ve formě plakátů A2. Letáčky jsou k dispozici veřejnosti 
v Turistickém informačním centru, v prostorách, kde pořádáme naše akce a 
na dalších místech.  

Měsíční plakáty vylepujeme na výlepové plochy ve městě a v okolních 
vesnicích, ale také do vitrín v přízemí budovy na Zámecké ulici. 

http://www.hranicko.eu/
http://www.ok-tourism.cz/
http://www.kudyznudy.cz/
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Ke každé akci, kterou pořádáme, vytváříme samostatné plakáty, které 
vyvěšujeme na výlepové plochy ve městě, případně ve vesnicích v okolí 
Hranic, podle druhu akce. U akcí většího rozsahu, například Vánoce 
v Hranicích, vytváříme velkoformátové plakáty, které umísťujeme do 
autobusových zastávek. Samozřejmostí jsou také letáčky o velikosti A5 nebo 
A4, které jsou k dispozici lidem na různých místech, například v Turistickém 
informačním centru. 

K programům Kruhu přátel hudby vydáváme souhrnný materiál na celou 
sezonu, k jednotlivým koncertům pak programy koncertu. 

Významnou měrou se na propagaci našich akcí podílí také Turistické 
informační centrum, které naše akce zařazuje do kalendáře akcí na 
Hranicku, který distribuujeme médiím, poskytovatelům služeb, osadním 
výborům, dalším zájemcům a dává jej k dispozici návštěvníkům infocentra. 

 

ČASOPIS HRANICKÝ ZPRAVODAJ 

K propagaci využíváme také Hranický zpravodaj, který vychází letos už pátým 
rokem v nákladu 8 400 kusů a je distribuován do schránek obyvatelům Hranic 
a místních částí zdarma, ale také hostům v lázních v Teplicích nad Bečvou. 
Tento zpravodaj vydává naše organizace Městská kulturní zařízení Hranice.  

V Hranickém zpravodaji vychází námi připravované programy v kalendáři 
kulturních, sportovních a společenských akcí a kromě toho, také formou 
samostatných článků, které připravujeme. 

 

DALŠÍ PROPAGACE 

K propagaci našich programů využíváme i elektronické pozvánky, adresnou e-
mailovou propagaci a další. 
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3. KULTURNÍ AKCE V ROCE 2019 
Kdy Název akce Druh akce Kde 
LEDEN 

18.1. Sebastien / Black Tiger koncert Zámecký klub 

24.1. Eben Trio koncert KPH Koncertní sál 

25.1. Peet/Infinity/Rocko/Basta /Neav koncert Zámecký klub 

30.1. Ivan Hlas Trio koncert Zámecký klub 

ÚNOR 
2.2. AC/CZ koncert Zámecký klub 

7.2. Sudí – Ladislav Hampl divadlo Zámecký klub 

8.2. Nirvana a Green Day revival koncert Zámecký klub 

17.2. Pat a Mat jedou na dovolenou divadlo Sokolovna 

18.2. Kalabis Quintet koncert KPH Koncertní sál 

22.2. Expediční kamera festival filmů Zámecký klub 

BŘEZEN 
2.3. Insania koncert Zámecký klub 

8.3. Kreyson Memorial a Jerem I. koncert Zámecký klub 

13.3. Věra Martinová s kapelou koncert Sokolovna 

18.3. Lucie Rozsnyó a Mirosl.Študent koncert KPH Koncertní sál 

21.3. Legendární Progress 2   

22.3. Hostaša a punkové kapely koncert Zámecký klub 

29.3. Michal Prokop Trio koncert Zámecký klub 

31.3. Princezna ze mlejna divadlo Sokolovna 

DUBEN 
5.4. Motorhead a Parta 77 koncert Zámecký klub 

11.4. Abraxas koncert Zámecký klub 

12.4. Janáčkova filharmonie Ostrava koncert KPH Zájezd Nový Jičín 

13.4. Vítání jara – folklorní akce pásmo Masarykovo náměstí 

26.4. Safíry a Granáty show (Yann Roses, 
Naplutu, DJ Marthy a další) 

koncert Zámecký klub 

29.4. J. Sebastian Bach trochu jinak koncert KPH Koncertní sál 

30.4. Karel Plíhal koncert Zámecký klub 

 Koncerty v jednání koncert Zámecký klub 

KVĚTEN 

1.5. Na stojáka divadlo Zámecký klub 

14.5. František Nedvěd koncert Sokolovna 

15.5. Vernisáž výstavy k Evropským jazz. 
dnům – Jazz pro oči – grafiky Jiřího 
Slívy 

vernisáž Galerie severní 
křídlo zámku 

15.5.  Evropské jazzové dny koncerty a 
doprovodné 
akce v jednání 

Zámecký klub 

16.5. 

17.5. 

18.5. Radek Fojtů – Swingová tančírna tanec Zámecký klub 

24.5. Hranická muzejní noc výstavy, 
koncerty 

Synagoga, zámek, 
Stará radnice 

27.5. Americké jaro - Štěpán Filípek a  
Katelyn Bouska 

koncert KPH Koncertní sál 

31.5. Will Johns Trio Švéda koncert Zámecký klub 

ČERVEN 
1. 6. Promítání filmu pro děti film Letní kino 

5.6. Pohádka Drak – pro školy divadlo Koncertní sál 
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7. 6. Promítání filmu film Letní kino 

8. 6. Oslavy 850. let Hranic oslavy  Centrum města 

8. 6. Promítání filmu film Letní kino 

14. 6. Promítání filmu film Letní kino 

15. 6. Promítání filmu film Letní kino 

21. 6. Promítání filmu film Letní kino 

22. 6. Pohádkové Hranice program pro 
celou rodinu 

Sady Čsl. legií 

22. 6. Promítání filmu film Letní kino 

28. 6. Promítání filmu film Letní kino 

29. 6. Promítání filmu film Letní kino 

ČERVENEC 
3. 7. Promítání filmu film Letní kino 

4. 7. Promítání filmu film Letní kino 

5. 7. Promítání filmu film Letní kino 

10. 7. Promítání filmu film Letní kino 

11. 7. Promítání filmu film Letní kino 

12. 7. Promítání filmu film Letní kino 

17. 7. Promítání filmu film Letní kino 

18. 7. Promítání filmu film Letní kino 

19. 7. Promítání filmu film Letní kino 

23. 7. Hranické kulturní léto koncert Zámecká zahrada 

24. 7. Promítání filmu film Letní kino 

25. 7. Hranické kulturní léto koncert Zámecká zahrada 

25. 7. Promítání filmu film Letní kino 

26. 7. Promítání filmu film Letní kino 

28. 7. Hranické kulturní léto koncert Zámecká zahrada 

30. 7. Hranické kulturní léto koncert Zámecká zahrada 

31. 7. Promítání filmu film Letní kino 

SRPEN 
1.8. Hranické kulturní léto koncert Zámecká zahrada 

1. 8. Promítání filmu film Letní kino 

2. 8. Promítání filmu film Letní kino 

4. 8. Hranické kulturní léto koncert Zámecká zahrada 

6. 8. Hranické kulturní léto koncert Zámecká zahrada 

7. 8. Promítání filmu film Letní kino 

8. 8. Hranické kulturní léto koncert Zámecká zahrada 

8. 8. Promítání filmu film Letní kino 

9. 8. Promítání filmu film Letní kino 

11. 8. Hranické kulturní léto koncert Zámecká zahrada 

14. 8. Promítání filmu film Letní kino 

15. 8. Promítání filmu film Letní kino 

16. 8. Promítání filmu film Letní kino 

21. 8. Promítání filmu film Letní kino 

22. 8. Promítání filmu film Letní kino 

23. 8. Promítání filmu film Letní kino 

28. 8. Promítání filmu film Letní kino 

29. 8. Promítání filmu film Letní kino 

30. 8. Promítání filmu film Letní kino 

31. 8. Prázdninování (Konec prázdnin v parku) program pro 
celou rodinu 

Sady Čsl. legií 

ZÁŘÍ 
6. 9. Promítání filmu film Letní kino 
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7. 9. Promítání filmu film Letní kino 

13.9. Promítání filmu film Letní kino 

14.9. Promítání filmu film Letní kino 

15.9. Dny evropského dědictví různý program Masarykovo 
náměstí, Stará 
radnice, zámek, 
synagoga… 

 Koncerty v jednání koncerty Zámecký klub 

ŘÍJEN 
 Koncerty v jednání koncerty Zámecký klub 

28. 10. Tradiční lampionový průvod a poté 
promítání filmu v letním kině 

film Letní kino 

LISTOPAD 
 Koncerty v jednání koncerty Zámecký klub 

PROSINEC 
3.12. Rozsvícení vánočního stromu Vánoce 

v Hranicích, 
vánoční trhy 
 
 

Masarykovo náměstí 

4. 12.  Masarykovo náměstí 

5. 12.  

6. 12.  

7. 12.  

8. 12.  

9. 12.  

10. 12.  

11. 12.  

12. 12.  

13. 12.  

14. 12.  

15. 12.  

16. 12.  

17. 12.  

18. 12.  

19. 12.  

20. 12.  

21. 12.  

24. 12. Štědrovečerní muzicírování 

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

Letní kino 

Změna programu vyhrazena 

 

4. NAŠE DALŠÍ PLÁNY NA LETOŠEK  
 

 

PRONAJÍMÁME PROSTORY 
 
Pro kulturní a společenské akce jiných organizátorů i nadále pronajímáme prostory 
Koncertního sálu v Zámecké ulici a areál letního kina ve dnech, kdy nemáme 
naplánované žádné programy. 
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ZAJIŠŤUJEME VÝLEPOVOU SLUŽBU 
 
Středisko kultura má také na starosti výlep plakátů na výlepových plochách 
v Hranicích. Sběrné místo pro plakáty je v Turistickém informačním centru na zámku. 
 
 

PEČUJEME O MÍSTA, KDE POŘÁDÁME PROGRAMY 
 
Průběžně provádíme údržbu svěřených prostor a objektů, a to Zámeckého klubu, 
Koncertního sálu, ale také areálu letního kina. 
 

 
ÚPRAVA KANCELÁŘE 
 
Letos plánujeme úpravu kanceláře, abychom mohli vystupující na našich 
programech, předplatitele Kruhu přátel hudby a další návštěvníky přivítat 
v důstojném prostředí. 
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
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Také v letošním roce budeme naplňovat Program rozvoje kultury města Hranice na 

období 2014 – 2020. Připomínat a propagovat budeme unikátní památky i přírodní 

zajímavosti v Hranicích a na Hranicku, ale také velké kulturní a výstavní projekty, 

které naše organizace a další pořadatelé připravují. K hlavním úkolům letošního roku 

patří intenzivní práce na nových, moderních webových stránkách informačního 

centra a zajištění provozu nového Infocentra Propast. 

 

1. JAK SE LIDÉ DOZVĚDÍ O HRANICÍCH?  
 

1. TURISTICKÝ PORTÁL TIC HRANICE 
 

Základní informace o Hranicích poskytuje nový turistický portál infocentrum-
hranice.cz, kalendáře kulturních akcí (kultura-hranice.cz) a MKZ Hranice 
(mkz-hranice.cz).  

Nový web infocentra je zaměřen převážně na návštěvníky. Informace byly 
voleny efektivně, přehledně a jednoduše a také dostaly novou, moderní 
podobu. Nový web budou i letos referentky informačního centra intenzivně 
doplňovat a aktualizovat. 

I v roce 2019 budeme provádět koordinaci mezi městskými příspěvkovými 
organizacemi, školami, místními spolky, organizátory kulturních, sportovních a 
společenských akcí tak, aby nedocházelo k tomu, že se budou v jeden den a 
ve stejný čas konat dvě akce. 

 

2. KOMUNIKACE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 
 

Ke komunikaci využíváme také facebook Turistické informační centrum 

Hranice, který průběžně aktualizujeme a provádíme jeho administraci. V roce 

2019 bychom se rádi účastnili vzdělávacího programu v Lysé nad Labem, 

zaměřeného na vkládání příspěvků na sociální sítě, čímž bychom rádi 

zefektivnili propagaci kulturních akcí a našeho města. Vzdělávací program 

bude pro členy Asociace Turistických informačních center ČR. 

 

 

3. PUBLIC RELATIONS 
Úzce komunikujeme s regionálními médii i organizacemi působícími 
v cestovním ruchu a snažíme se propagovat a podávat informace o Hranicích, 
připravovaných novinkách a programech.  

Vkládáme informace o kulturních, sportovních a společenských akcích 
pořádaných Městskými kulturními zařízeními i dalšími organizátory z Hranic na 
weby  www.ok-tourism.cz, www.aspida.cz.  

 
. 

http://www.ok-tourism.cz/
http://www.aspida.cz/
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4. PROPAGAČNÍ MATERIÁLY 

 
Každý měsíc připravujeme a sestavujeme kalendář akcí na Hranicku, který 
tiskneme a distribuujeme médiím, poskytovatelům služeb, osadním výborům, 
odesíláme poštou a e-mailem zájemcům, dáváme jej k dispozici návštěvníkům 
infocentra. 

Sestavujeme propagační materiály města a regionu, spolupracujeme na 
tvorbě brožur a letáků podle aktuální potřeby s odborem cestovního ruchu, 
HRA, MAS, Zbrašovskými aragonitovými jeskyněmi a dalšími institucemi.

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

 

5. ČASOPIS HRANICKÝ ZPRAVODAJ 

Hranický zpravodaj vychází letos už pátým rokem v nákladu 8 400 kusů a je 
distribuován do schránek obyvatelům Hranic a místních částí zdarma. 
Prostřednictvím tohoto média mimo jiné propagují i jednotlivá střediska 
Městských kulturních zařízení Hranice i další organizátoři akcí ve městě své 
kulturní, sportovní a společenské akce.  

Pro měsíčník Hranický zpravodaj připravujeme kalendář kulturních, 
sportovních a společenských akcí. Při jeho sestavování spolupracujeme s 
pořadateli kulturních, sportovních a společenských akcí a prohlubujeme 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.  

Kromě toho přijímáme inzerci do Hranického zpravodaje, články od obyvatel 
města, řešíme reklamace distribuce zpravodaje, rozesíláme povinné výtisky 
Hranického zpravodaje a píšeme články, které propagují námi pořádané akce, 
například komentované prohlídky.

 

6. VELETRHY 

 
Pro oslovení potenciálních návštěvníků města využíváme také prezentace na 
veletrzích cestovního ruchu. V letošním roce se zúčastníme veletrhu Go a 
Regiontour 2019 v Brně. 
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2. JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME 

OBYVATELŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM MĚSTA?

  
1. INFOCENTRUM 

Návštěvníkům města i obyvatelům Hranic poskytujeme bezplatný, kvalitní a 
komplexní informační servis v Turistickém informačním centru na zámku. 
Informace podáváme ústně, e-mailem, telefonicky, poštou. 

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

Návštěvníkům města i občanům poskytujeme zdarma mapy města, měsíční 
kalendář akcí, další propagační materiály. Návštěvníkům města, ale i 
občanům žijícím mimo Hranice poskytujeme zdarma Hranický zpravodaj. 

Doporučujeme, které památky ve městě a okolí, které přírodní unikáty, musí 
lidé u nás navštívit: historické centrum města, zámek, synagogu, Starou 
radnici, lázně, jeskyně, Propast a v neposlední řadě i moderní infocentrum 
Hranické propasti. 
V rámci informačního servisu také nabízíme produkty cestovního ruchu, jako 
jsou prohlídky po Městské památkové zóně, výstupy na věž, 
zprostředkovávání komentovaných prohlídek po bývalých vojenských 
ústavech ve spolupráci se 7. mechanizovanou brigádou a další. 

Našim úkolem je také poskytování základních informací o Evropské unii v 
rámci činnosti Městského evropského informačního střediska (MEIS) a akcí s 
tím spojených.  

Veřejnosti také nabízíme možnost kopírování, skenování a tisk z internetu 
(např. autobusová nebo vlaková spojení a další).  
 

2. SUVENÝRY 

 
Prodáváme upomínkové předměty a suvenýry, mapy, průvodce, pohlednice, 
knihy s regionální tematikou, kalendáře, brožury. Mapujeme nabídku předmětů 
na trhu a podle poptávky je nakupujeme nebo necháváme na zakázku 
zhotovit. 
 
 

3. PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY 

 
Díky tiskovinám, které vydává město Hranice, můžeme zdarma poskytovat 
základní informace o městě nebo si mohou díky nim návštěvníci projít Hranice 
sami. Kromě toho, ale organizujeme v sezoně prohlídky s průvodcem 
Městskou památkovou zónou, výstupy na věž Staré radnice, Vojenské 
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prohlídky po areálu vyhlášených bývalých vojenských ústavů, Židovské 
prohlídky a další. 
  
Školám a skupinám nabízíme na míru prohlídky podle jejich zájmu. Zájemcům 
o individuální prohlídky židovského hřbitova zapůjčujeme klíče od hřbitova. 
Zájemcům o prohlídky Muzea na zámku mimo běžné provozní hodiny 
zpřístupníme muzeum a poskytneme výklad.  
 

4. PŮJČOVÁNÍ KOL A KOLOBĚŽEK 
 
Ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou zajišťujeme půjčování kol a 
koloběžek. 
 

 
5. PRODEJ VSTUPENEK A JÍZDENEK 
 

Prodáváme vstupenky na akce pořádané Městskými kulturními zařízeními 
Hranice a podle zájmu i vstupenky od ostatních pořadatelů. Prodáváme také 
jízdenky společnosti LeoExpress. Zajišťujeme v sezoně prodej jízdenek  
cyklobusu TJ Sokol Ústí na Bumbálku.  

 

6. VÝLEPOVÁ SLUŽBA 

 

Přijímáme, evidujeme, koordinujeme a účtujeme plakáty od zájemců o výlep. 

Zajišťujeme výlep plakátů s kulturními akcemi ve dvoraně zámku a ve vitríně v 

Zámecké ulici.   



 

3. CO CHYSTÁME PRO VEŘEJNOST? 

 

V letošním roce opět spolupracujeme na Hranické muzejní noci, Dnech evropského 
dědictví, a dalších, které pořádají Městská kulturní zařízení Hranice.  

V plánu máme připravit akci z dotace projektu v rámci činnosti MEIS v Olomouckém 
kraji. 

Vyhodnocujeme hru Questing, Turistické informační centrum je místem, kam zájemci 
donesou vyplněný kupon ke hře – s potřebným heslem, citátem, a za tento kupon 
potom dostanou drobný dárek. 

Již tradičně jsme sběrným místem pro Kraslicovník a dalších aktivit středisek kultura 
a muzea. 

V únoru bude naše infocentrum spolupracovat s Centrem pro rodinu Jitřenka. Jako 
jedno ze stanovišť pro manželské páry, v rámci národního Týdne manželství, bude 
poskytovat letáčky s vyznačenými úkoly pro manželské páry. 

Plánujeme také uspořádat několik besed pro školy či širokou veřejnost s tématem 
Hranické propasti. 
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Připravujeme k vydání orientační, trhací plán Teplic nad Bečvou s vyznačenými 
atraktivitami v okolí, který bude pro zájemce zdarma v Infocentru k Propasti. 

 

4. NAŠE DALŠÍ ÚKOLY A ČINNOSTI 

Dle možností sledujeme možnosti čerpání dotací - projekt Olomouckého kraje na 
podporu zkvalitnění služeb informačních center Olomouckého kraje a projekt 
Olomouckého kraje pro Městská evropská informační střediska, prostřednictvím 
střediska Europe Direct Olomouc. 

Vedeme statistiky návštěvnosti informačního centra, výstupů na věž a všech 
prohlídkových okruhů.

Účastníme se na vzdělávacích akcích střediska Europe Direct Olomouc určených pro 
pracovníky MEIS Olomouckého kraje. Účastníme se pravidelných setkáních volného 
sdružení Moravská brána, jehož jsou město Hranice členem. Účastníme se jednání 
rady Asociace turistických informačních center ČR. Účastníme se školení, seminářů 
a setkání určených pracovníkům informačních center (Olomouckého kraje a 
vzdělávání pro pracovníky informačních center, která jsou členy Asociace turistických 
informačních center ČR. Školení jsou povinná pro pracovníky TIC). 



Aktivně se účastníme akcí „Do práce na kole“, zahájení sezóny na Cyklostezce 
Bečva, Dnů evropského dědictví a dalších.  
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA HRANICE  
 
K hlavním úkolům knihovny patří výpůjční služby. V plánu kulturních a vzdělávacích 
akcí nabídneme cestovatelské i vzdělávací přednášky o atraktivních zemích a 
tématech, besedy se spisovateli. Připravujeme vzdělávací programy pro žáky a 
studenty zaměřené na čtenářství a práci s informacemi.  

Jako novinku a netradiční akci připravujeme projekt „Knihovna v ulicích – Kdo byl 
kdo v Hranicích“ nebo vlastivědnou procházku „Putování za dušičkami“. Také 
vyzveme naše čtenáře i širokou veřejnost k zapojení se do tvorby originální 
kuchařky Hranic – vyzkoušené recepty, regionální i originální, rodinné. 

 
 

1. SLUŽBY, KTERÉ POSKYTUJEME 
 

VÝPŮJČNÍ SLUŽBY V ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ I PRO DĚTI 

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 místem pro 
studium, trávení volného času i setkávání všech generací v příjemném prostředí 
s profesionálním přístupem všech zaměstnanců, kteří poskytují dané služby.  

 

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. 

 

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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KNIHOVNÍ POBOČKY V MÍSTNÍCH ČÁSTECH 

Městská knihovna v Hranicích bude i nadále 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 v rámci 
své působnosti. Součástí knihovny jsou knihovní pobočky v šesti místních částech 
Hranic, a to v místní části Drahotuše, Lhotka, Slavíč, Uhřínov, Valšovice a Velká. 

 

2. STARÁME SE O KNIHOVNÍ FOND 
 

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 akvizici bude nadále 
pracovat aktualizační a akviziční komice složená z knihovnic pracujících ve veřejných 
odděleních. 

Zpracování a katalogizace 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. 

 

3. REGIONÁLNÍ FUNKCE  
 

Regionální funkce budou pokračovat v roce 2019 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 
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souborů/rok) a rozvoz výměnných souborů na 21 poboček dvakrát 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 2019, 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 2019 poskytuje 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. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 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 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 květnu. Součástí přípravy na 
pasování prvňáčků na čtenáře budou v prvních třídách interaktivní besedy, tentokrát 
se známým ilustrátorem dětských knih Jiřím Fixlem. 

Knihovna bude zapojena do projektu ZŠ Drahotuše zaměřeného na podporu 
čtenářské gramotnosti dětí na této škole. 

Knihovnické lekce pro studenty středních škol budou probíhat průběžně podle 
dohody se středními školami. 
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5. AKCE KNIHOVNY PRO VEŘEJNOST 
 

Měsíc Akce 

Leden Cestopisná přednáška s dataprojekcí „Severní Korea očima 
Milana Bureše“ Ve středu 23. ledna od 18 hodin v 
Zámeckém klubu. 

Únor Cestovatelská beseda manželů Špillarových „Etiopie – 
střecha Afriky“. Ve čtvrtek 21. února od 18 hodin 
v Zámeckém klubu. 

Březen Kaleidoskop besed, interaktivních pořadů, čtenářské dílničky 
pro děti z MŠ a ZŠ, knihovnicko-bibliografické lekce pro žáky 
ZŠ a SŠ - průběžně dle dohody se školami. 

Společně tvoříme originální a regionální hranickou 
kuchařku. 

Po celý měsíc březen bude pro návštěvníky knihovny 
připravena burza vyřazených knih v době provozu 
knihovny.  

Beseda s populární spisovatelkou Alenou Mornštajnovou  

Český dobrodruh Marek Jelínek v Hranicích – tisíce 
kilometrů na koloběžce po Asii. V pondělí 11. 3., od 18 hodin 
v Zámeckém klubu 

Duben Interaktivní besedy - pořady s ilustrátorem dětských knížek 
Jiřím Fixlem pro děti prvních tříd 

Květen - 
červen 

Pasování prvňáčků na čtenáře ze všech hranických škol 

Počátek realizace projektu „Knihovna v ulicích – Kdo byl 
kdo v Hranicích“ –  Medailony hranických osobností 
minulosti ve veřejném prostoru (u příležitosti 850. výročí 
založení města). 

Září Cestopisná přednáška Tomáše Kubeše – „Kongo“ 

Říjen TÝDEN KNIHOVEN S PROGRAMEM (8. 10. - 12. 10.): 

Tradiční podzimní burza knih. 

Netradiční tradiční záhadolog, spisovatel, scénárista a 
cestovatel Arnošt Vašíček 

Křest knihy a beseda hranického cestovatele Tomáše 
Vejmoly (termín bude upřesněn po vydání knihy). 

Vlastivědná procházka pro všechny „Putování za 
dušičkami“ – slavné hroby a pomníky hranických osobností 
(u příležitosti 850. výročí založení města Hranice). 

Listopad Cestopisná beseda s cestovatelem Michalem Štěpánkem 
„Turecko – dechberoucím Kurdistánem“  

Beseda s hranickou spisovatelkou Jaroslavou Černou a křest 
jejích nových knih. 

Prosinec Vzdělávací přednáška „Cizí světy ve vesmíru“, přednáší 
astrofyzik Marek Skarka (4. 12.) 

Změna programu vyhrazena 

 
 

Konkrétní termíny budou upřesňovány aktuálně během roku. Knihovna bude 
pokračovat v pořádání vzdělávacích akcí i ve spolupráci s jinými organizacemi nebo 
občanskými sdruženími ve městě, například s Centrem pro rodinu Jitřenka, se 
sociálním zařízením Archa a dalšími neziskovkami. 
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6. REORGANIZACE KATALOGIZACE 
 
V roce 2019 je plánováno vymalování a modernizace interiéru pracoviště 
katalogizace a zpracování fondu i drobné úpravy v interiérech veřejných oddělení.  
 

 

7. NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY 
 

V roce 2019 je plánováno vytvoření nových webových stránek střediska knihovna, a 
to ve stejném duchu jako u ostatních středisek organizace. 

 

8. JAK SE O NÁS DOZVÍTE 
 
K propagaci využíváme následující nástroje, stejně jako v předchozích letech. 

 

PORTÁL MĚSTSKÉ KNIHOVNY – MEK.HRANET.CZ 

Informace pro čtenáře jsou k dispozici na našich webových stránkách 
mek.hranet.cz. 

 

KOMUNIKACE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 
 
Ke komunikaci využíváme také facebook Městská knihovna Hranice, který 
průběžně aktualizujeme a provádíme jeho administraci. 

 
PLAKÁTY 

Ke každé akci, kterou pořádáme, vytváříme samostatné plakáty. Plakáty 
vyvěšujeme na výlepové plochy ve městě. Významnou měrou se na 
propagaci našich akcí podílí také Turistické informační centrum, které naše 
akce zařazuje do kalendáře akcí na Hranicku, který distribuujeme médiím, 
poskytovatelům služeb, osadním výborům, e-mailem zájemcům a dává jej 
k dispozici návštěvníkům infocentra. 

 
MĚSÍČNÍK HRANICKÝ ZPRAVODAJ 

K propagaci využíváme také Hranický zpravodaj, který vychází letos už pátým 
rokem v nákladu 8 400 kusů a je distribuován do schránek obyvatelům Hranic 
a místních částí zdarma, ale také návštěvníkům lázní v Teplicích nad Bečvou. 
Tento zpravodaj vydává naše organizace Městská kulturní zařízení Hranice.  
V Hranickém zpravodaji vychází novinky z knihovny i námi připravované 
programy v kalendáři kulturních, sportovních a společenských akcí a kromě 
toho, také formou samostatných článků, které připravujeme. 
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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: +420 581 607 160  
E-mail: reditel@mkz-hranice.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,  
 Marie Jemelková, Lenka Dočkálková, Mgr. Marek Suchánek,  
 Bc. Dagmar Holcová, Magdaléna Flodrová 

Fotografie: Jiří Necid a Městská kulturní zařízení Hranice  
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