PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2021

„Přežije-li kultura, přežije národ.“
Jan Victor Mládek
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ÚVOD
Nikdo neví, kdy tato podivná covidová doba skončí a jaké bude mít ekonomické
důsledky. Ohlédneme-li se do minulosti, v dobách po epidemiích a válkách vznikala
výjimečná umělecká díla, která jsou dodnes svědky prožitých těžkých období. A tak je
nezpochybnitelné, že kultura má po krizích své místo v lidském životě.
Výstavy, divadla, koncerty, knihy, hudba, filmy poskytují mimořádné zážitky, které
ovlivňují život člověka, dávají na chvíli zapomenout na každodenní starosti, dodávají
sílu, motivuji, kultivují.
Doufáme, že rok 2021 bude lepší než ten loňský, kdy se komunikace v online světě
posunula dopředu také v Městských kulturních zařízení. Zavedli jsme online
předprodeje vstupenek, platby platebními kartami, videoprezentace výstav a další.
I přes všechna omezení jsme zaznamenali rekordní nárůst v počtu vypůjčených knih,
a to 136 tisíc za rok, který pokořil i dosavadní rekord z roku 2019, kdy si lidé vypůjčili
90 tisíc knih. Zaznamenali jsme díky intenzivní propagaci téměř dvojnásobnou
návštěvnost výstupů na věž Staré radnice. Vánoční trhy se musely konat bez programu
a organizace se tak soustředila na vizuální podobu, kterou obyvatelé města na
sociálních sítích hodnotili velmi pozitivně.
Na nových zkušenostech bude organizace stavět i v roce 2021.

Ing. Naděžda Jandová
za tým MKZ Hranice

V Hranicích dne 15. února 2021

Zpracovala: Ing. Naděžda Jandová, ředitelka MKZ Hranice
Podklady za jednotlivá střediska připravily: Marie Jemelková, Bc. Mirka Krůpová, Lenka Dočkálková, Mgr. Marek
Suchánek, Mgr. Dagmar Holcová
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Knihovna bude pokračovat ve všech svých činnostech. Veřejnosti nabídne vzdělávací
přednášky na různá témata, besedy se spisovateli, a zaměří se na další rozvíjení a
podporu čtenářské gramotnosti u dětí ve spolupráci se školami.
Připravujeme vzdělávací programy pro žáky a studenty zaměřené na čtenářství a práci
s informacemi a akce, které nemohly být uskutečněny v předchozím roce. Bude
pokračováno ve čtenářském projektu Škola naruby a populárně naučnou přednáškou
si připomeneme kulatá výročí narození a úmrtí J. A. Komenského. To vše, pokud nám
to epidemická situace dovolí.
Městská knihovna bude i nadále pověřenou knihovnou pro výkon regionálních funkcí.
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 knihovnickobibliografické 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, a tak získávat více dětských
čtenářů.
EXKURZE PRO DĚTI
Podle nabídky a zájmu hranických mateřských školek, základních škol a středních škol
bude knihovna pokračovat v průběhu roku ve volném cyklu čtenářských besed,
knihovnických lekcí, exkurzí, veřejného čtení a tvoření pro děti. Termíny: průběžně po
celý rok podle dohody se školami a školkami.
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
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, praktická knihovnická cvičení.
Slavnostní pasování proběhne v květnu až červnu. Součástí přípravy na pasování
prvňáčků na čtenáře budou v prvních třídách realizovány již tradičně besedy se
spisovatelkou Danielou Krolupperovou.

4

ŠKOLA NARUBY
Knihovna pro podporu dětského čtenářství a u příležitosti kulatých výročí J. A.
Komenského a v rámci celostátních aktivit (v letech 2020 – 2022) bude pokračovat v
projektu Škola naruby s čtenářskými deníčky v rodinách a nabídne přednášku o této
osobnosti.
Knihovnické lekce pro žáky a studenty středních škol budou probíhat průběžně podle
dohody se školami. Knihovna bude pokračovat v pořádání vzdělávacích akcí pro žáky
a studenty škol zaměřené na čtenářství a propagaci služeb knihovny i ve spolupráci
s jinými neziskovými organizacemi ve městě a naplňovat i svou komunitní roli.
PROGRAMY PRO VEŘEJNOST
I v roce 2021 pokračují epidemická vládní opatření, která ovlivní i oblast pořádání
programů. Proto nelze plánovat veřejné akce měsíc po měsíci. Pokud nám epidemická
situace umožní uskutečňovat akce pro veřejnost, budeme preferovat již dohodnuté
akce, které musely být kvůli epidemii vloni zrušeny.
Měsíc
Březen
Duben až květen

Akce
-

Květen až červen

-

Září

-

Říjen

Listopad

Prosinec

-

Burza vyřazených knih
Beseda s hostem knihovny – spisovatelkou a odbornicí na
gastronomii a zdravou výživu Jarmilou Mandžukovou „Zdraví je v
naší hlavě“.
Besedy pro prvňáčky hranických škol se spisovatelkou dětských
knížek Danielou Krolupperovou.
Pasování prvňáčků na čtenáře ze všech hranických škol
Populárně naučná přednáška komenioložky Mgr. Heleny Kovářové
Komenský: světově známý Moravan (pracovní název) U příležitosti
kulatých výročí úmrtí a narození J. A. Komenského
TÝDEN KNIHOVEN (4. 10. - 9. 10.):
Tradiční podzimní burza knih.
Beseda s oblíbenou spisovatelkou Petrou Dvořákovou
Besedy a veřejná čtení pro děti
Vlastivědná procházka
Adventní čtení a tvoření s babičkou Lenkou
Přednáška cyklocestovatele Radomíra Čížka „Kyrgyzstán: Sám na
kole horskou divočinou Ťan-Šanu“.
Výtvarně literární dílnička pro děti – zaměřeno na advent a Vánoce

MODERNIZACE MÍSTNÍ KNIHOVNY V DRAHOTUŠÍCH
Součástí městské knihovny jsou knihovní pobočky v šesti místních částech Hranic.
V roce 2020 byla upravena pobočka ve Velké. V roce 2021 je plánováno malování,
obnova nábytku a reorganizace knihovního fondu v Místní knihovně Drahotuše.
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TRITIUS
Nadále se budou rozvíjet další úpravy služeb v novém AKS Tritius.
BIBLIOBOX
Snahou je pořízení biblioboxu pro možnost vrátit knihy v jakémkoli čase a pro dobu,
kdy je knihovna uzavřena.
SPOLEČENSKÉ HRY
Do knihovny bude doplněno 6 společenských her s tematikou Evropské unie, které
zakoupilo středisko Turistické informační centrum z projektu MEIS. Hry budou sloužit
ke vzdělávacím doprovodným programům při pořádání různých akcí pro veřejnost. Hry
si budou moci čtenáři knihovny zapůjčit proti kauci v městské knihovně. Konkrétně se
jedná o tyto hry: Znáte Evropu?, puzzle Mapa ČR s kvízy, společenská hra Jízdenky,
prosím! Evropa, společenská hra Česko – otázky a odpovědi (junior), pexetrio Evropa
– státy a jejich symboly, společenská hra Kvíz o Evropě.

KNIHOBUDKA
Pro oživení veřejného prostranství a propagaci čtenářství bude umístěna v centru
města knihobudka. Její zajištění má na starosti středisko kultura. Doplňování knih bude
mít na starosti středisko knihovna.

REGIONÁLNÍ LITERATURA
Ve spolupráci s dalšími středisky organizace bude knihovna pracovat na rozšíření
regionální literatury.
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STŘEDISKO KULTURA
Rok 2021 je přelomovým rokem pro kulturu kvůli celosvětové epidemiologické krizi.
Proto jsme se zamysleli a bereme to jako výzvu pro vytvoření nových příležitostí k
zvelebení kultury města.

NOVÁ PŘÍLEŽITOST – VIZUÁLNÍ HODNOTA AKCÍ
Zaměříme se především na výzdobu města k příležitostem hlavních svátků –
Velikonoce, Vánoce – a navýšíme tak tradici oslav Vítání jara a Vánočních trhů o jejich
vizuální hodnotu.

ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY O KURZY
V tomto roce bychom se rádi zaměřili na rozšíření nabídky našich akcí o kurzy pro
občany. Například kurzy řemeslné, výtvarné a další. Občané by tak měli možnost
prohloubit své dovednosti či dokonce najít v sobě skrytý umělecký talent. Takováto
vzdělávací část by byla novinkou kulturních akcí.
Neustále měnící se situace nedává možnost nyní plánovat kulturní program. Jednotlivé
akce (koncerty, přednášky, promítání, festivaly) se budou odvíjet od vládních
opatřeních a rozvolnění systému.

PROPAGACE
K propagaci pořádaných akcí bude středisko kultury využívat stávající způsoby:
-

Portál kultura-hranice.cz
Hranický zpravodaj
Facebook Zámecký klub Hranice, který má téměř 1 900 fanoušků
Facebook Letní kino Hranice, který má přes 4 000 fanoušků
Tradiční výlepové plochy a prostor na autobusových zastávkách
Propagaci v regionálních i celostátních médiích – formou zasílání tiskových
zpráv
Webové stránky www.hranicko.eu, www.ok-tourism.cz, www.kudyznudy.cz
Plakáty a propagační materiály k jednotlivým programům, pokračovat bude
v trendu nastoleném v roce 2020, kdy došlo k vytvoření nové, moderní grafické
podoby plakátů a ke změně systému v této oblasti
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NOVÉ ZPŮSOBY PROPAGACE
-

-

V letošním roce chystáme inovovat propagační materiály, které si budou moci
občané vyzvednout v TIC a na dalších místech. Jedná se o ucelený kulturní
program, velikostně tzv. “do kapsy“, všech středisek MKZ Hranice.
Založení Instagramového účtu pro účely online propagace kulturních aktivit
MKZ Hranice a rozsáhlejší komunikace s občany města.

KULTURNÍ AKCE V ROCE 2021
Vzhledem k epidemiologické situaci je nemožné vytvořit podrobný kulturní program na
rok 2021. Níže je popsána nabídka akcí, které jsou plánovány i vzhledem k současné
situaci, jejich realizace se bude odvíjet od vládních opatřeních, tak jako doplnění
dalších akcí.
Jaro
-

Jarní a velikonoční výzdoba města Hranice + doprovodný program.
Dle opatření vlády kulturní akce v Zámeckém klubu a Koncertním sálu.

Léto
-

Filmové projekce v letním kině (červen – září).
Venkovní kulturní akce: Hranické kulturní léto, Oslavy města Hranice, Hranický
řez.

Podzim
-

Dle opatření vlády kulturní akce v Zámeckém klubu a Koncertním sálu.
Spolupráce na přípravě akce Dny evropského dědictví.

Zima
-

Vánoční trhy a jejich výzdoba.
Silvestrovské promítání v letním kině.

PEČUJEME O MÍSTA, KDE POŘÁDÁME PROGRAMY
Průběžně provádíme údržbu svěřených prostor a objektů, kde se konají kulturní
programy.

PROGRAM ROZVOJE KULTURY
Také v letošním roce budeme naplňovat Program rozvoje kultury města Hranic na
období 2021–2030, který stanovuje pro středisko kultury:
-

Pořádat programy k oživení centra města
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-

Zvýšit kvalitu propagace pořádaných akcí
Rozvíjet multižánrovost akcí a reagovat na nové trendy životního stylu
Cílit na programy pro rodiny s dětmi
Modernizovat objekty určené pro kulturu

MODERNIZACE OBJEKTŮ PRO KULTURU
Nový Program rozvoje kultury v Hranicích na období 2021 až 2030 má ambiciózní cíle
v oblasti v oblasti oprav budov a prostor, kde se odehrává kultura. Některé projekty už
město Hranice má v běhu, některé se teprve budou připravovat. Co se chystá?
-

-

-

-

LETNÍ KINO. K největším připravovaným projektům patří celková rekonstrukce
a modernizace areálu letního kina, které je druhým nejnavštěvovanějším
v republice. V současné době je vypracována studie na moderní multifunkční
areál včetně nápaditě upraveného přístupu. Práce na rekonstrukci budou
rozloženy do několika etap tak, aby mohlo v sezoně pokračovat promítání filmů.
KONCERTNÍ SÁL. Aby se stal koncertní sál důstojným místem pro koncerty
klasické hudby, divadla a další programy, čeká ho celková modernizace od
podlahy až po strop. Od foyer až po zázemí pro účinkující. Včetně pódia,
důstojného vstupu pro účinkující, osvětlení a celkové estetické proměny.
ZÁMECKÝ KLUB. Prostor pro klubová představení v zámeckém sklepení
naléhavě volá pro vyřešení špatné izolace. Kromě toho se Zámecký klub otevírá
i mladé generaci a tak je třeba pohrát si s interiérem a vytvořit moderní,
originální a mladistvý prostor.
DALŠÍ VYLEPŠENÍ. Například je nutné je vyřešit elektroinstalaci na
Masarykově náměstí, kde práce vypuknou už na jaře 2021.
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Nejpestřejší rozsah činnosti má ze všech středisek MKZ Hranice právě Turistické
informační centrum – od poskytování informací turistům i obyvatelům města přes
propagaci Hranic jako turistického cíle, zajišťování prohlídek města, prodej suvenýrů,
kopírování a skenování pro veřejnost, příjem plakátů na výlep, předprodej vstupenek,
vytváření kulturního kalendáře, významný podíl na přípravě čísel Hranického
zpravodaje, až po plnění funkce koordinátora termínů kulturních akcí a efektivní
propagaci města jako turistického cíle. Provozuje také Infocentrum k Hranické
propasti. Od podzimu 2020 zajišťuje půjčovnu kol a koloběžek.
PROPAGACE HRANIC JAKO TURISTICKÉHO CÍLE
K propagaci Hranic jako turistického cíle využívá infocentrum:
-

Facebook Turistického informačního centra, který má 1821 přátel
Portál infocentrum-hranice.cz
Hranický zpravodaj
Propagace v dalších médiích - kulturně-turistický web Olomouckého kraje (oktourism.cz), informační portál o obcích a městech České republiky (aspida.cz),
zasílání kulturních přehledů do regionálních médií, rozesílání Hranického
zpravodaje do infocenter okolních krajů, spolupráce s regionální televizí TV
Mach, s portálem iHranice a spolupráce s Městem Hranice prostřednictvím jeho
informačních kanálů (mesto-hranice.cz, fcb Město Hranice).

TURISTICKÝ PORTÁL TIC HRANICE
Pokračovat budeme v aktualizaci a doplňování informací turistického portálu infocentra
(infocentrum-hranice.cz), kde se nově objevují například tipy na výlety pěšky, na kole
nebo autem. Operativně na vlastní kůži projíždějí a procházejí pracovnice infocentra
turistické cíle, fotodokumentují zajímavá místa a sestavují tipy na výlety, které pak
vkládají na web a zveřejňují v Hranickém zpravodaji.
KOORDINÁTOR AKCÍ NA HRANICKU
O kulturním dění v Hranicích informuje moderní kulturní portál (kultura-hranice.cz), ve
kterém průběžně zveřejňujeme akce nejen naší organizace, ale také kulturní a
sportovní akce různých pořadatelů v Hranicích a jejich blízkém okolí. I v letošním roce
budeme web aktivně plnit, abychom dosáhli co největší koordinace kulturního dění a
nedocházelo ke křížení termínů akcí.
PROPAGAČNÍ MATERIÁLY A SUVENÝRY
Prodáváme drobné upomínkové předměty a suvenýry, cykloturistické mapy, průvodce,
pohlednice, knihy s regionální tematikou a brožury. Letos plánujeme vytvořit novou,
modernější sérii letáků a propagační brožuru o městě Hranice, tematické omalovánky
s doplňovačkami, pexeso a společenskou hru s tématem města Hranic a okolí. To vše
v jednotném designu a stylu. Nově také plánujeme jednoduchý letáček s výlety a
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využitím pro rodiny s dětmi. Dalším krokem k větší propagaci města je rozšíření
sortimentu prodejných suvenýrů s motivy města, ale také rozšíření prodejního
sortimentu pro Infocentrum Propast.
HRANICKÝ ZPRAVODAJ
Prostřednictvím Hranického zpravodaje propagujeme programy pořádané Městskými
kulturními zařízeními Hranice a dalšími organizátory akcí ve městě. Připravujeme
rubriky „Co se děje v Hranicích“, „Kam na výstavy v Hranicích“ a „Tip na výlet“.
Přijímáme inzerci a články do Hranického zpravodaje, podílíme se na korekturách,
řešíme reklamace distribuce zpravodaje a rozesíláme povinné výtisky.
VELETRHY
Pokud koronavirová situace dovolí, rádi bychom využili možnost prezentace na
veletrzích cestovního ruchu, abychom nalákali potencionální návštěvníky a turisty do
našeho města a regionu. Tradiční veletrhy (Regiontour, Dovolená a regiony) se
posunují na druhou polovinu roku 2021, takže věříme, že budeme moci tímto
způsobem znovuobnovit vnitrostátní turistiku a přispět k propagaci města.
INFOCENTRUM NA ZÁMKU
Návštěvníkům města i obyvatelům Hranic poskytujeme bezplatný, kvalitní a komplexní
informační servis v Turistickém informačním centru na zámku. Informace podáváme
ústně, e-mailem, telefonicky nebo poštou. Vzhledem k současným pandemickým
omezením poskytujeme informace pouze telefonicky nebo e-mailem.
Návštěvníkům města i občanům poskytujeme mapy města, Teplic nad Bečvou,
měsíční kalendář akcí a další propagační materiály. V tomto směru bychom rádi
vytvořili novou, moderní letákovou sadu propagačních materiálů s konkrétní nabídkou
na půl dne nebo na prodloužený víkend v Hranicích. V letošním roce bychom se rádi
změřili na větší propagaci světového unikátu – Hranické propasti, včetně výroby
nových upomínkových předmětů.
INFOCENTRUM PROPAST
Pokud nám situace s Covid-19 dovolí, budeme opět provozovat Infocentrum
k Hranické propasti v bývalé železniční budově nádraží Teplice nad Bečvou.
PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY
Pro zájemce organizujeme na objednávku komentované prohlídky s průvodcem
Městskou památkovou zónou, židovské prohlídky a pravidelné výstupy na věž Staré
radnice, které jsou spojeny zároveň s expozicí truhel a nově také s expozicí
mineralogie „Co vyprávějí kameny“.
Plánujeme také inovovat prohlídky města lákavější formou, například o hranických
pověstech, noční „prohlídky s katem či vojenským duchem“. Vše se bude odvíjet od
možností a aktuální situace spojené s Covid-19.
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Zájemcům o individuální prohlídky židovského hřbitova zapůjčujeme klíče od hřbitova.
Zájemcům o prohlídky Muzea na zámku umožňujeme prohlídky muzea mimo běžnou
provozní dobu, a to dle předchozí domluvy a aktuálních možností.
Rovněž plánujeme rozšířit propagaci prohlídek. Využijeme web infocentrumhranice.cz, facebook TIC, letáky a plakáty vylepené na veřejných místech i výlepových
plochách a nově i vitríny u kostela na Masarykově náměstí. Letáky v elektronické
podobě budeme také zasílat jako nabídku školám, využijeme vylepení v autobusových
zastávkách, distribuci letáků do vybraných ubytovacích zařízení, do kempu a do lázní.
PŮJČOVNA KOL A KOLOBĚŽEK
TIC Hranice od roku 2020 provozuje také půjčovnu kol a koloběžek. Půjčovnu budeme
intenzivně propagovat. Pro školy máme speciální cenovou nabídku, aby mohly
využívat kola a koloběžky v rámci výuk tělesné výchovy. Nabídku zašleme v
elektronické podobě ředitelům základních i středních škol v Hranicích.
DALŠÍ ÚKOLY A ČINNOSTI
I v letošním roce nás čekají standardní úkoly jako poskytování základních informací o
Evropské unii, předprodej vstupenek na programy pořádané MKZ, příjem plakátů na
výlep, provoz výdejního místa bedýnek s ovocem a zeleninou nebo prodej jízdenek na
cyklobus na Bumbálku.
Nadále budeme spolupracovat na akcích, které pořádají Městská kulturní zařízení
Hranice. Vyhodnocovat hru Questing, účastnit se na vzdělávacích akcích střediska
Europe Direct Olomouc, účastni se setkání volného sdružení Moravská brána, jednání
rady Asociace turistických informačních center ČR a dalších.
PROGRAM ROZVOJE KULTURY
Také letos budeme naplňovat Program rozvoje kultury města Hranic na období 2021–
2030, který stanovuje pro středisko Turistické informační centrum tyto cíle:
-

-

Nadále prohlubovat koordinační funkci a spolupracovat s organizátory
kulturních akcí při vytváření portálu www.kultura-hranice.cz, který slouží také
jako plánovací kalendář
Zajišťovat propagaci Hranic jako zajímavého cíle

EXPOZICE V TEPLICÍCH NAD BEČVOU
Nový Program rozvoje kultury v Hranicích na období 2021 až 2030 si mimo jiné klade
za cíl vybudovat v budově bývalého nádraží v Teplicích nad Bečvou interaktivní
expozici. Ta bude v této architektonicky zajímavé stavbě propagovat Hranickou
propast ve větší míře s cílem podpořit turistický ruch ve městě.
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MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE
Muzeum a galerie bude v roce 2021 pokračovat ve všech svých činnostech. Přestože
je kvůli zhoršené epidemické situaci výstavní činnost razantně omezena, připravili
jsme na letošní rok bohatý program výstav a budeme rádi, když je svým návštěvníkům
budeme moci otevřít.

MUZEUM NA STARÉ RADNICI
Muzeum na Staré radnici představí letos 9 výstav, z toho 2 „Ve znamení kříže a
kalicha“ a „Královna sportu“ byly zahájené už v roce 2020, dalších 4 nové výstavy se
budou věnovat regionální historii, 2 výstavy budou zaměřeny na výtvarné umění a
uskuteční se také 1 vánoční výstava.
Pokud to epidemická situace dovolí, pak v březnu hranické muzeum otevře putovní
výstavu nazvanou Retrogaming. Tato výstava potěší zejména děti a počítačové
nadšence a vtáhne návštěvníka do světa počítačů a počítačových her. Součástí
výstavy bude „herní doupě“, ve kterém si návštěvníci budou moci zahrát staré herní
klasiky jako Princ of Persia, Pac-Mana a další.
Uskuteční se i výstava o tenisu, která nabídne pohled do zákulisí tohoto „bílého“
sportu, který v roce 2021 oslaví 110 let fungování v Hranicích.
Přes letní prázdniny bude k vidění tematická výstava Plavky, na které si přijdou na své
jak milovníci módy prostřednictvím ukázek historických plavek a plaveckých úborů, tak
pamětnicí prostřednictvím dobových fotografií hranických pláží a plováren.
Pokud vám něco říkají jména jako Citron, Wizard, Tarantula a další, určitě byste neměli
vynechat výstavu věnovanou Hranické rockové scéně devadesátých let.
Muzeum připravuje i dvě umělecké výstavy. Na první výstavě svá díla představí
umělkyně Emma a Barbora Srncovy a druhá výstava nabídne díla hranického malíře
Jana Jaroše, který by letos oslavil sto let.
Nebude chybět také tradiční vánoční výstava, na které letos budou k vidění medvídci
sběratelky Svatavy Ryparové.

DOPROVODNÉ PROGRAMY
Součástí výstav bude jako již tradičně řada doprovodných programů - tematické
přednášky k jednotlivým výstavám, výtvarné dílničky, zábavně vzdělávací kvízy
k jednotlivým výstavám.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO STUDENTY
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Připravujeme také vzdělávací doprovodné programy pro žáky a studenty zaměřené
opět tematicky k jednotlivým výstavám.

GALERIE SYNAGOGA
V Galerii Synagoga bude v roce 2021 k vidění 6 výstav. Na začátku roku pokračuje
výstava z roku 2020 Lubomíra Jarcovjáka. Poté bude následovat výstava Jany
Šindelové a Michala Motyčky, výstava děl manželů Anežky Kovalové a Miroslava
Kovala, výstava obrazů Ivana Titora, výstava obrazů Jana Severy a rok zakončí
výstava sklářského výtvarníka Josefa Divína.

ON-LINE EXPOZICE
Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci a nařízením vlády vznikla plánovaná
výstava Pala Macha a Jany Hojstričové formou on-line expozice, přístupná je
z webových stránek muzea.

MUZEUM NA ZÁMKU
Otevřeno bude Muzeum na zámku, ve kterém jsou dvě stálé expozice, a to expozice
zbraní ze sbírek hranického muzea a model historického centra města.

EXPOZICE MINERALOGIE
Letos se veřejnosti otevře nová expozice muzea „Co vyprávějí kameny“. Ta
zpřístupňuje sbírku mineralogie, která byla dosud uložená v depozitářích. Tato
expozice bude přístupná návštěvníkům věže Staré radnice, zájemcům o prohlídky této
expozice a školákům. Vybudování expozice finančně podpořilo Ministerstvo kultury
České republiky.

DOPROVODNÉ PROGRAMY
V rámci výstav proběhnou výtvarné ateliéry pro děti i rodiče, v létě se uskuteční
animační program pro příměstské tábory. Tento program seznámí děti s historií
místních židů, a to formou her a komentovaných prohlídek židovských památek.

MUZEJNÍ NOC A DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍM
Pořádání akce „Muzejní noc“ a „Dny evropského dědictví“ bude závislé na příznivé
epidemické situaci a nařízení vlády.
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PROPAGACE
K propagaci pořádaných akcí bude středisko využívat stávající způsoby:
-

Portál muzeum-hranice.cz
Portál kultura-hranice.cz
Portál mkz-hranice.cz
Hranický zpravodaj
Facebook muzea a galerie Hranice
Výlepové plochy s plakáty ve formátu A3
Zhotovení letáčků ve formátu A5, které budou k dispozici ve všech střediscích
MKZ (knihovna, TIC, muzeum, synagoga), v místních kavárnách, čekárnách
Propagaci v regionálních i celostátních médiích
Webové stránky www.kudyznudy.cz, www.hranicko.eu, www.ihranice.cz, aj.
Plakáty a propagační materiály k jednotlivým programům
Přidávání příspěvků na web do rubriky – Z muzejních sbírek

MUZEJNÍ ČINNOST, PÉČE O SBÍRKY
Nezbytnou náplní muzea je také péče o sbírkové předměty. Hranické muzeum má ve
své správě zhruba 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 podsbírky Militaria a Numismatika.
V plánu máme provést digitalizaci a fotodokumentaci celých podsbírek Militaria a
Numismatika. 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.
V plánu je také digitalizace genealogické dokumentace z hranické farnosti ze 17. až
18. století. Po její dokončení bude k dispozici pro badatele na webu hranického muzea.
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.
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