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MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
 

 

K hlavním úkolům knihovny patří výpůjční služby z funkce 
pověřené knihovny i příslušná péče o pobočky ve 
středisku. V plánu kulturních a vzdělávacích akcí 
nabídneme veřejnosti vzdělávací přednášky na různá 
témata, besedy se spisovateli, a zaměříme 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 další kulturně vzdělávací akce 
pro veřejnost - cestopisná přednáška, setkání se 
slavným astrofotografem nebo se spisovatelkami.  

Do ročního programu zahrnujeme přednášky – besedy 
z našeho cyklu „Paměť našeho města“, které mimo jiné 
také korespondují s tématem roku 2022 „udržitelnost 
v knihovnách“. Zde je možno zařadit například 
přednášku „Po stopách předků“ nebo i dvě vlastivědné 
vycházky „Cestou pověstí k Hranické propasti“ a 
„Názvy našich ulic v historii času“ nebo i beseda 
„Valašsko v luftě“, ale také tematické dílničky pro děti 
zaměřené na zvyky a tradice. Městská knihovna bude 
i nadále pověřenou knihovnou pro výkon regionálních 
funkcí.  

 

 

 

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 zůstává rozšiřovat okruh uživatelů, počet 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.  
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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 zprostředkovávání 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 a evidována.  

 

2. KNIHOVNÍ POBOČKY V MÍSTNÍCH ČÁSTECH 
 

Součástí městské knihovny jsou knihovní pobočky v šesti místních částech Hranic, a 
to v místní části Drahotuše, Lhotka, Slavíč, Uhřínov, Valšovice a Velká. Náplní 
městské knihovny je všestranná péče o tyto knihovny – technická a metodická. Tyto 
pobočky jsou také zapojeny do systému plnění regionálních funkcí a mohou tak čerpat 
finance z grantu Olomouckého kraje na RF jako ostatní samostatné obecní knihovny.  

 

3. 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 
stále v žácích a studentech. Pro akvizici bude nadále pracovat aktualizační a akviziční 
komice složená z knihovnic pracujících ve veřejných odděleních, která také přijímá 
podněty ze strany uživatelů. 

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.  

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

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

Regionální funkce budou pokračovat v roce 2022 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. Nadále jsme coby 
pověřená knihovna garantem plnění daných pracovních činností v obslužném regionu 
s celkovým počtem 32 knihoven. 

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 dvakrát za rok.  

Další výkony zahrnují metodickou a odbornou knihovnickou pomoc, pracovní porady, 
odborné konzultace, aktualizace knihovního fondu dle harmonogramu, zpracování 
statistik všech knihoven i za celé středisko papírově i v programu StatExcel, opravy 
knihovního fondu, revize a aktualizace knihovního fondu na pobočkách podle 
harmonogramu (rok 2022: Černotín, Hluzov, Klokočí, Milenov, Olšovec, Teplice nad 
Bečvou), metodiku a odborné konzultace. 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 a tato 
činnost je z pozice pověřené knihovny monitorována.  

Přesný výčet činností pro dané období specifikuje samostatný Plán činnosti 
regionálních funkcí na rok 2022, který je přílohou smlouvy o přenesení činností 
regionálních funkcí mezi naší organizací a Vědeckou knihovnou v Olomouci.   

Finanční garanci všech činností regionálních funkcí včetně pracovního úvazku i v roce 
2022 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 uvedených činností.  

 

5. 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, 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.  

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 tematických dílniček pro děti.  Termíny 
průběžně po celý rok podle dohody se školami a školkami.  

 

 

V rámci projektu Pasování prvňáčků na čtenáře se uskuteční příprava v řadě návštěv 
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dětí všech prvňáčků hranických škol a v místní části Drahotuše v knihovně ve 
spolupráci s pedagogy zaměřených na čtení a rozvíjení vztahu dětí ke knihám.  
Slavnostní pasování proběhne v květnu až červnu. Součástí přípravy na pasování 
prvňáčků nabídneme besedy se spisovatelkou dětských knížek Danielou 
Krolupperovou, případně i Lenkou Rožnovskou. Besedy nabídneme i druhým třídám 
ZŠ, které o takovou besedu v minulém období přišli kvůli epidemickým nařízením. 
Knihovnické lekce pro žáky a studenty středních škol budou probíhat průběžně podle 
dohody se školami. 

 

6. CO CHYSTÁME PRO VEŘEJNOST 
 

V roce 2022 budeme některými akcemi pokračovat v tématech „udržitelnost“ 
(osobnosti regionu, cestování, vzdělávání, tradice), která rezonují i s naším cyklem 
„Paměť našeho města“, kdy v jeho rámci naše knihovna realizovala několik aktivit.  

V roce 2022 to budou další besedy, přednášky, vlastivědné tematické procházky, 
dílničky pro děti s tématy našich tradic a lidových zvyků, o tom, jak se dříve žilo.  
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PLÁNOVANÉ PROGRAMY V ROCE 2021 V KNIHOVNĚ 

Měsíc Akce 

Únor Přednáška „Po stopách předků“ s genealogem Martinem Kašparem 

 

Březen-
Měsíc 
čtenářů 
 
 

Beseda se spisovatelkou Lenkou Chalupovou 

Besedy pro druháčky hranických škol se spisovatelkou dětských knížek 
Danielou Krolupperovou  

„Kyrgyzstán: Sám na kole horskou divočinou Ťan Šanu“, Radomír Čížek 
 

Jarní burza vyřazených knih 

Duben Tvořivá velikonoční dílnička pro děti s babičkou Lenkou spojená 
s pamětnickým povídáním o tradicích jarních svátků a jak to bylo dříve. 
 

Besedy se spisovatelkou dětských knížek Lenkou Rožnovskou (Danielou 
Krolupperovou) pro prvňáčky - příprava na pasování. 
 

„Valašsko v luftě“ přednáška – beseda Honzy Husáka 

Květen - 
Červen 

Pasování prvňáčků na čtenáře ze všech hranických škol, ZŠ Ústí a v 
Drahotuších 

„Cestou pověstí k hranické propasti“ – vlastivědná procházka s výkladem pro 
všechny 

Září „Názvy našich ulic v historii času“ vlastivědná procházka s výkladem pro 
všechny 

Přednáška – beseda se slavným astrofotografem Petrem Horálkem 

Říjen TÝDEN KNIHOVEN (3. 10. - 8. 10.): 

Podzimní burza knih. 

Beseda se spisovatelkou Petrou Dvořákovou (Kateřinou Tučkovou) 

Listopad Adventní čajování II (tvořivá dílnička pro děti s vyprávěním babičky Lenky – 
staré pověsti našeho města a okolí) 

„Z hlubin oceánu na Azorské ostrovy“ – Tomáš Kůdela 

Prosinec Přednáška o minimalismu „Čeho se dokážete zbavit dnes, neodkládej na 
jindy“. 

Změna programu vyhrazena 

 

Knihovna bude pokračovat průběžně v pořádání vzdělávacích akcí pro žáky a studenty 
škol zaměřené na čtenářství a využívání služeb knihovny, prohlubovat nadále 
spolupráci s jinými neziskovými organizacemi ve městě (CPR Jitřenka, stacionář 
Archa, Klub seniorů).  

 

7. BIBLIOBOX 
 

V roce 2022 plánujeme pořízení „biblioboxu“ umístěného mimo knihovnu pro možnost 
vrátit půjčené knihy v jakémkoli čase i pro dobu, kdy bude muset být knihovna 
z jakéhokoli důvodu uzavřena. 
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STŘEDISKO KULTURA 
 

Hlavním cílem střediska kultury je 
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 
2021–2030. 

 
Rok 2022 a pokračování epidemiologické krize, přináší s sebou spoustu výzev. 
V minulém roce se nám podařilo nastolit novou tradici a vyzdobit centrum města 
v době Velikonoc a Vánoc. V této tradici bychom rádi pokračovali i v roce 2022 a 
přidali na různorodosti kulturních programů. Od různých druhů trhů (bleší, africký, 
jarní), kulturních akcí (workshopy, koncerty českých hvězd), po spolupráci na nově 
vytvořených programech. Jednotlivé akce (koncerty, přednášky, promítání, festivaly) 
se budou odvíjet od vládních opatřeních a rozvolňování systému. 
 

BOHATÝ KULTURNÍ PROGRAM 

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 – Hranické kulturní léto, 
Čtvrtky na námku, 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, prostranství za zámkem. 
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, spolupracujeme také s dalšími příspěvkovými organizacemi ve 
městě, jako jsou školy, školky nebo Dům dětí a mládeže či spolky. 
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JAK SE O KULTURNÍCH AKCÍCH DOZVÍTE 

Propagace našich akcí je koncipována tak, aby se informace dostala ke každému 
obyvateli Hranic i k návštěvníkům města. Využíváme k tomu následující nástroje. 
 

1. 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 ve spolupráci s kolegyní ze střediska muzeum. Nutno dodat, že portál 
zahrnuje i akce jiných pořadatelů ve městě, ale tato část je v kompetenci kolegyň z 
Turistického informačního centra. 
 

2. KOMUNIKACE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 
 
Ke komunikaci využíváme také facebook Zámecký klub Hranice, který má téměř 2 000 
sledujících a facebook Letní kino Hranice, který má přes 4 000 sledujících. Oba 
facebooky průběžně aktualizujeme a provádíme jejich administraci. 
 

3. PUBLIC RELATIONS 
 
Informace o připravovaných programech vycházejí také v regionálních i celostátních 
médiích (tištěná média, rádia, regionální televize). Informace 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 v médiích 
budeme opět monitorovat a evidovat. 
 
K propagaci využíváme také Hranický zpravodaj, který vychází letos už osmým 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. 
 

4. PROPAGAČNÍ MATERIÁLY 
 
Každý měsíc připravujeme měsíční program střediska kultury, a to ve formě letáčků o 
velikosti  A5, plakátů  A3  a  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 okolí. 

Ke každé akci, kterou pořádáme, vytváříme samostatné plakáty, u akcí většího 
rozsahu vytváříme velkoformátové plakáty, které umísťujeme do autobusových 
zastávek. Samozřejmostí jsou také letáčky, které jsou k dispozici na různých místech. 
 
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. 

 

http://www.hranicko.eu/
http://www.ok-tourism.cz/
http://www.kudyznudy.cz/
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PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ V ROCE 2022 

Termín Akce Druh akce Místo konání 

Leden       

10. 1.  KPH - Bennewitzovo kvarteto Koncert Koncertní sál 

21. 1. 5P Luboše Pospíšila Koncert Zámecký klub 

27. 1.  10 000 km Jižní Amerikou Přednáška Zámecký klub 

31. 1. 
KPH - Hana Fialová: slavné muzikálové 
melodie Koncert Koncertní sál 

Únor       

4. 2. 
Doro & Warlock Revival + Judas Priest 
Revival Koncert Zámecký klub 

10. 2. Bleší trh Trh Zámecký klub 

14. 2. KPH - Smetanovo trio Koncert Koncertní sál 

18. 2. Night of Zeppelin NoLimit Koncert Zámecký klub 

23. 2. Jiří Suchý: Lehce s životem se prát Film Zámecký klub 

25. 2. Ozzcover Koncert Zámecký klub 

26. 2. O Koblížkovi Divadlo Koncertní sál 

Březen       

4. 3. Distant Bells Koncert Zámecký klub 

7. 3. KPH - Ostrava Brass Quintet Koncert Koncertní sál 

11. 3. Michal Horák Koncert Koncertní sál 

18. 3. Expediční kamera 2022 Film Zámecký klub 

25. 3. KPH - Filharmonie Bohuslava Martinů Zájezdový koncert Koncertní sál 

28. 3. 
KPH - Bennewitzovo kvarteto - náhradní 
termín Koncert Koncertní sál 

Duben       

1.. 4. Koncert v jednání Koncert Zámecký klub 

8. 4. Koncert v jednání Koncert Zámecký klub 

9. 4. Vítání jara Festival 
Masarykovo 
náměstí 

9. 4. Velikonoční farmářské trhy Trh 
Masarykovo 
náměstí 

19. 4. Jiří Kolbaba - Norsko - oslava přírody Přednáška Koncertní sál 

22. 4. Když na sále spustí basa Koncert Koncertní sál 

26. 4.  
Krajská klavírní přehlídka 
Koncert Ondřej Brzobohatý Koncerty Koncertní sál 

V jednání Akce v Koncertním sále 
Koncerty, divadla, 
přednášky Koncertní sál 

Květen       

14. 5. Zahajování sezony na cyklostezce Bečva   

20. 5. Hranická muzejní noc Koncert, Výstava Centrum města 

V jednání Akce v Koncertním sále 
Koncerty, divadla, 
přednášky Koncertní sál 
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Červen       

1. 6. - 31. 8. Čtvrtky na námku Festival 
Masarykovo 
náměstí 

1. 6. Promítání filmu pro děti Film Letní kino 

1. 6. - 30. 6.  Promítání v letním kině Film Zámecký klub 

18. 6. Hranické slavnosti Festival Centrum města 

Červenec       

1. 6. - 31. 8. Čtvrtky na námku Festival 
Masarykovo 
náměstí 

1. 7. - 31. 7. Promítání v letním kině Film Letní kino 

6. 7. - 24. 7. Hranické kulturní léto Festival 
Zámecká 
zahrada 

Srpen       

1. 6. - 31. 8. Čtvrtky na námku Festival 
Masarykovo 
náměstí 

1. 8. - 31. 8. Promítání v letním kině Film Letní kino 

2. 8. - 6. 8. Hranický řez Festival 
Zámecká 
zahrada 

Září       

17. 9. Dny Evropského dědictví Festival Centrum města 

V jednání Promítání v letním kině Film Letní kino 

V jednání Podzimní farmářské trhy Trh 
Masarykovo 
náměstí 

V jednání Akce v Zámeckém klubu 
Koncerty, divadla, 
přednášky Zámecký klub 

V jednání Akce v Koncertním sále 
Koncerty, divadla, 
přednášky Koncertní sál 

Říjen       

28. 10. 
Tradiční lampionový průvod + promítání v 
letním kině Film Letní kino 

V jednání Akce v Zámeckém klubu 
Koncerty, divadla, 
přednášky Zámecký klub 

V jednání Akce v Koncertním sále 
Koncerty, divadla, 
přednášky Koncertní sál 

Listopad       

V jednání Akce v Zámeckém klubu 
Koncerty, divadla, 
přednášky Zámecký klub 

V jednání Akce v Koncertním sále 
Koncerty, divadla, 
přednášky Koncertní sál 

Prosinec       

2. 12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Vánoční trhy 
Masarykovo 
náměstí 

2. 12. - 
24.12. Vánoční trhy Festival 

Masarykovo 
náměstí 

31. 12. Promítání v letním kině + ohňostroj Film Letní kino 
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DALŠÍ ČINNOSTI 

PRONAJÍMÁME PROSTORY 
 
Pro kulturní a společenské akce jiných organizátorů pronajímáme prostory 
Koncertního sálu v Zámecké ulici a areál letního kina ve dnech, kdy nemáme 
naplánované vlastní programy. 
 
ZAJIŠŤUJEME VÝLEPOVOU SLUŽBU 
 
Na starosti výlep plakátů na výlepových plochách v Hranicích. Sběrné místo pro 
plakáty je v Turistickém informačním centru na zámku. Pracovníci střediska kultura 
realizují samotný výlep. 
 
 
PEČUJEME O MÍSTA, KDE POŘÁDÁME PROGRAMY 
 
Průběžně provádíme údržbu svěřených prostor a objektů, a to Zámeckého klubu, 
Koncertního sálu, areálu letního kina. Na jaře projdou dva prostory rekonstrukcí, a to 
– Zámecký klub a v letním kině dojde k opravě plátna a jeviště. Zámecký klub se chystá 
na rekonstrukci izolace. Letní kino se připravuje na rozsáhlou několika etapovou 
celkovou rekonstrukci. 
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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 
a půjčovnu kol a koloběžek. 

 

PROPAGACE HRANIC JAKO TURISTICKÉHO CÍLE 

K propagaci Hranic jako turistického cíle využívá infocentrum: 

- Facebook Turistického informačního centra, který má 5 000 přátel 
- Instagram Tic_Hranice, který 484 sledujících 
- Portál infocentrum-hranice.cz 
- Hranický zpravodaj 
- Propagace v dalších médiích - kulturně-turistický web Olomouckého kraje (ok-

tourism.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, facebook Město 
Hranice). 

 

TURISTICKÝ PORTÁL TIC HRANICE 

Pokračovat budeme v aktualizaci a doplňování informací turistického portálu infocentra 
(infocentrum-hranice.cz), kde se objevují například tipy na výlety pěšky, na kole nebo 
autem. Operativně na vlastní kůži projíždíme a procházíme turistické cíle, 
fotodokumentujeme zajímavá místa a sestavujeme tipy na výlety, které pak vkládáme 
na web a zveřejňujeme 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, která bude sama o 
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sobě průvodce do kapsy. Veškeré informace tak budou mít turisté v jednom 
informačním letáku. To vše v jednotném designu a stylu. 

Dalším krokem k větší propagaci města je rozšíření sortimentu prodejných suvenýrů s 
motivy města, ale také rozšíření prodejního sortimentu pro Infocentrum Propast. Velký 
zájem o publikace s tématem Hranic, proto nabídku rozšíříme o větší množství knih a 
brožur s fotografiemi a informacemi o městě. Rozšířit nabídku bychom chtěli o 
turistické vizitky a známky s motivem viaduktů a tunelu ve Slavíči, pohledů Teplic nad 
Bečvou a viaduktů a keramickými lázeňskými pohárky. Nově bychom také chtěli 
vymyslet nové a neotřelé suvenýry s motivem Hranické propasti, jako například 
„ponožky s dírou“ nebo plátěnou tašku „díra jakou svět neviděl“.  

V roce 2021 byl velmi pozitivně přijat vystřihovací papírový betlém s motivy Hranic. 
Chtěli bychom na něj v roce 2022 navázat a vytvořit rozšířenou variantu s dalšími 
pamětihodnostmi a přírodními zajímavostmi.  

 

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“, nově 
také „Zaujalo nás na sociálních sítích“, „Historická porovnávačka“ a také nový styl 
ankety – facebookovou anketu. 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.  

 

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.  

Návštěvníkům města i občanům poskytujeme mapy města Hranice a Teplic nad 
Bečvou, měsíční kalendář akcí a další propagační materiály. V tomto směru bychom 
rádi vytvořili novou ucelenou brožuru s hlavními zajímavostmi, a osobnostmi města. V 
letošním roce bychom se rádi změřili na větší propagaci Hranické propasti, včetně 
výroby nových upomínkových předmětů. 

 

INFOCENTRUM PROPAST 

Pokud nám situace s Covid-19 dovolí, budeme opět provozovat v infocentru oblíbené 
3D brýle na virtuální realitu.  
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PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY 

Pro zájemce organizujeme na objednávku komentované prohlídky s průvodcem 
Městskou památkovou zónou a pravidelné výstupy na věž Staré radnice, které jsou 
spojeny zároveň s expozicí obrazů Jana Pinkavy, s expozicí mineralogie „Co vyprávějí 
kameny“ a expozicí truhel. 

Plánujeme inovovat prohlídky města, prohlídky na koloběžkách, noční „prohlídky s 
katem či vojenským duchem“. Prohlídky by měly být doplněny o interaktivnější ukázky 
a o plnění úkolů. 

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 infocentrum-
hranice.cz, facebook a instagram TIC, letáky a plakáty vylepené na veřejných místech 
i výlepových plochách. Letáky v elektronické podobě budeme také zasílat jako nabídku 
školám, zajistíme distribuci letáků do vybraných ubytovacích zařízení, do kempu a do 
lázní. 

Nově také chceme nechat vytvořit plachtu, která bude lákat na výstupy na radniční 
věž. Tento banner umístíme na ochozy Staré radnice, aby tak byla na očích turistům i 
místním.  

 

PŮJČOVNA KOL A KOLOBĚŽEK 

Nadále budeme provozovat půjčovnu kol a koloběžek. Zvýhodněnou cenu půjčovného 
nabízí pro žáky škol k zatraktivnění hodin tělesné výchovy. Tuto nabídku zašleme letos 
opět 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 
městě a jeho okolí, předprodej vstupenek na programy pořádané MKZ, příjem plakátů 
na výlep, provoz výdejního místa bedýnek s ovocem a zeleninou, půjčování kol a 
koloběžek 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, 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 

 

http://www.kultura-hranice.cz/
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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 měst
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MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE 
 

Muzeum a galerie bude v roce 2022 pokračovat ve všech svých činnostech. Veřejnosti 
nabídne originální výstavy a bohatý doprovodný program. 

 

MUZEUM NA STARÉ RADNICI 

VÝSTAVY NA STARÉ RADNICI 

VÝSTAVA DOBA KONÁNÍ 

Medvídci 16. prosince 2021  - 13. března 2022 

Jan Jaroš: Obrazy 11. listopadu 2021 -  9. ledna 2022 

Ludmila Kočišová: Kouzelná zákoutí 13. ledna – 6. března 

Antonín Vojtek: Krajina pod Pálavou 10. března – 24. dubna 

KOMenský v KOMiksu 24. března – 12. června 

Divadlo 30. června – 2. října 

Stromy jako domy 20. října – 20. ledna 2023 

 

Muzeum na Staré radnici představí v letošním roce 8 výstav, z toho 2 „Medvídci“ a 
„Jan Jaroš: Obrazy“ byly zahájené už v roce 2020, dalších 3 nové výstavy budou 
zaměřeny na výtvarné umění, 2 výstavy se budou věnovat regionální historii, a 
uskuteční se také 1 výstava s komiksovým ztvárněním.  

V lednu odstartuje výstava hranické výtvarnice Ludmily Kočišové, v březnu ji potom 
vystřídá výstava malíře a grafika Antonína Vojtka z Břeclavi, který bývá nazýván 
„Malířem jižní Moravy“. Svou výstavu otevře také hranický výtvarník a předseda Unie 
výtvarných umělců Olomoucka Radovan Langer. 

K výročí 430 let od narození Jana Amose Komenského se uskuteční výstava 
KOMenský v KOMiksu, kterou si muzeum zapůjčilo z Národního pedagogického 
muzea a knihovny J. A. Komenského. Komiksové zpracování života a díla J. A. 
Komenského zdaleka není určeno jen dětem a mladé generaci. Objevně zpřístupňuje 
historické události vztahující se k životu i dílu Učitele národů. 

Přes letní prázdniny bude k vidění regionálně zaměřená výstava, která připomene 
výročí 80 let od založení Beskydského divadla v Hranicích. Výstava bude mapovat 
divadla a ochotnickou činnost v Hranicích. Těšit se můžete také na divadelní kostýmy, 
rekvizity, kulisy, masky a další předměty vztahující se k divadelnictví. Připraven bude 
také bohatý doprovodný program. 

Na podzim potom proběhne výstava k 170. výročí od založení Střední lesnické školy. 
K tomuto kulatému výročí bude zapůjčena výstava Stromy jako domy z Moravského 
zemského muzea v Brně. Výstava je rozdělena na tři základní biotopy: smrk a dub 
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reprezentují les, vrba prostředí u vody a jabloň venkovskou zahradu. V každém biotopu 
je kolekce preparátů savců, ptáků, obojživelníků, hmyzu, modelů hub, lesních plodů a 
dalších. Dále je pro návštěvníky připravena i řada informací, zajímavých činností a her. 

Součástí výstav bude jako již tradičně řada doprovodných programů. Můžete se těšit 
na tematické přednášky k jednotlivým výstavám. Pro děti nebudou chybět výtvarné 
dílničky, které jsou velmi oblíbené. K výstavě Komenský v komiksu budou připravené 
zábavně vzdělávací kvízy pro školáky i předškoláky. Výstava věnovaná divadelnictví 
nabídne jako kulturní doprovodný program divadelní představení a loutkové divadlo. 
Výstava Stromy jako domy bude zahrnovat spoustu zábavných interaktivních prvků, 
které budou mít vzdělávací charakter. 

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO STUDENTY 

 

Připravujeme také vzdělávací doprovodné programy pro žáky a studenty zaměřené 
opět tematicky k jednotlivým výstavám. Bude připravena komentovaná prohlídka 
výstav. V kvízu si následně žáci a studenti ověří, co si z prohlídky zapamatovali a 
prostor bude věnován také dotazům k výstavě.  

 

GALERIE SYNAGOGA 

VÝSTAVY V SYNAGOZE 

VÝSTAVA DOBA KONÁNÍ 

Josef Divín: Zahrada 2. prosince 2021  - 23. ledna 2022 

Jakub Novák: Výhledy z hnízda 27. ledna – 13. března 

Ivan Titor: Na počátku byla barva 17. března – 1. května 

Jana Šindelková a Michal Motyčka 5.května  – 19. června 

Inge Kostková: Dílo 23. června – 7. srpna 

Palo Macho a Jana Hojstričová 1.srpna – 2. října 

Petra Vlachynská  6. října – 27. listopadu 

Ivona Žírková 1.prosince – 15. ledna 2023 

 

V Galerii Synagoga bude v roce 2022 k vidění celkem 8 výstav. Na začátku roku 
pokračuje výstava z roku 2021 sklářského výtvarníka Josefa Divína. Poté bude 
následovat výstava Jakuba Nováka, výstava Ivana Titora a výstava děl Jany Šindelové 
a Michala Motyčky. V letních měsících bude k vidění výstava Inge Kostkové a výstava 
dvou slovenských autorů Pala Macha a Jany Hojstričové.  Rok 2022 zakončí výstavy 
dvou žen: vizuální umělkyně a sochařky Petry Vlachynské a slovenské autorky Ivony 
Žirkové.  
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MUZEUM NA ZÁMKU 

Otevřeno bude také Muzeum na zámku, které skrývá dvě stálé expozice. První je 
expozice zbraní ze sbírek hranického muzea a druhou expozicí je model historického 
centra města, jehož autorem je Stanislav Miloš. 

 

EXPOZICE MINERALOGIE 

V nové expozici „Co vyprávějí kameny“ hranické muzeum zpřístupňuje část své sbírky 
mineralogie. Tato expozice bude přístupná návštěvníkům věže Staré radnice, 
zájemcům o prohlídky této expozice a školákům. Vybudování expozice finančně 
podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. 

 

EXPOZICE TRUHEL 

I letos bude pro návštěvníky věže Staré radnice zpřístupněna expozice truhel ze sbírek 
muzea. K vidění jsou truhly z různých období, z různých materiálů – ze dřeva i z kovu, 
truhly strohé, bohatě vyřezávané, ale také malované. Některé uvnitř skrývají prastaré 
nápisy, které dokumentují tehdejší dobu. Návštěvníci uvidí cechovní truhly, svatební 
truhly, moučnice a další druhy. Raritou je například nenápadná, menší truhla, která 
sloužila jako měšťanský záchod. Významnou kapitolou jsou cechovní truhly, které 
patřily hranickým cechům – obuvnickému, provaznickému, soukenickému a dalším. 
Expozice je přístupná při výstupu na radniční věž. 

EXPOZICE A DALŠÍ VÝSTAVY 

VÝSTAVA MÍSTO KONÁNÍ 

Expozice zbraní Muzeum na zámku 

Model historického centra Hranic Muzeum na zámku 

Truhly v proměnách času Stará radnice, vstup na věž 

Co vyprávějí kameny Stará radnice, vstup na věž 

Kraslicovník Masarykovo náměstí 

Výstava vánočních stromků v podloubí Podloubí v centru Hranic 

Výstava na stromech - Komenský Centrum města 

 

DOPROVODNÉ PROGRAMY PRO RODIČE S DĚTMI 

V rámci výstav proběhnou výtvarné ateliéry, které si užijí děti i rodiče. V březnu 
proběhne kreativní ateliér, ve kterém budou děti a rodiče zdobit kraslice.  V létě 
proběhne velmi oblíbený animační program pro příměstské tábory. Tento program má 
za cíl seznámit děti s historií místních židů a to formou her, komentovaných prohlídek 
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po židovských památkách a prohlídkou synagogy. Na podzim se uskuteční výtvarné 
dílničky spojené s dušičkami a Halloweenem. Proběhne také výtvarný ateliér spojený 
z tvoření z popadaných lístků stromů. Konec roku bude věnován vánočním dílničkám, 
ve kterém si děti užijí vytváření vánočních ozdob.  

 

MUZEJNÍ NOC A DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍM 

V letošním roce se uskuteční „Muzejní noc“, a to v pátek 20. května, která nabídne 
prohlídku výstavních síní v jíném „světle“. Dále se v sobotu 17. září uskuteční „Dny 
evropského dědictví“. Obě akce tradičně doplňuje doprovodný a hudební program. 

 

PROPAGACE 

K propagaci pořádaných akcí bude středisko kultury následující způsoby: 

- Portál muzeum-hranice.cz 
- Portál kultura-hranice.cz 
- Portál mkz-hranice.cz 
- Hranický zpravodaj 
- Facebook muzea a galerie Hranice, který má 300 sledujících 
- Tradiční výlepové plochy s plakáty ve formátu A3 
- Zhotovení letáčku ve formátu A5, které budou k dispozici, jak ve všech 

střediscích MKZ (knihovna, TIC, muzeum, synagoga), ale také například 
v místních café barech a podnicích 

- Propagaci v regionálních i celostátních médiích – formou zasílání tiskových 
zpráv 

- Příspěvky v regionálních rádiích či televizi  
- Webové stránky www.kudyznudy.cz, www.hranicko.eu, www.ihranice.cz, 

www.artpmap.cz aj. 

 

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 podsbírku Militaria a Etnografie. 

V plánu máme provést digitalizaci a fotodokumentaci celé podsbírky Militaria a část 
podsbírky Etnografie. 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 dokončení digitalizace genealogické dokumentace z hranické farnosti 
ze 17. až 18. století. Po jejím 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. 

http://www.kudyznudy.cz/
http://www.hranicko.eu/
http://www.ihranice.cz/
http://www.artpmap.cz/

