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1. Úvodní slovo ředitelky 
 
 
Rok 2015 byl v naší organizaci dynamický, přinesl mnoho změn a hodnotit jej lze jako 
úspěšný. Nabídli jsme pestrou škálu programů – výstavy, koncerty, přednášky, 
komentované prohlídky a další. Zvýšil se počet našich vlastních akcí, přibylo spousta 
novinek a vzrostl zájem návštěvníků a diváků.  
 
Organizace vznikla 1. ledna 2015 splynutím Městského kulturního zařízení Hranice, 
Městského muzea a galerie a Městské knihovny. Má čtyři střediska, a to knihovnu, 
turistické informační centrum, středisko muzeum a galerie a středisko kultura, pod 
které spadá Zámecký klub, areál a objekt Letního kina a Koncertní sál v Zámecké 
118. Sjednotili jsme grafický vizuál dříve samostatných organizací. 

Zvýšili jsme počet výstav pořádaných na Staré radnici a v galerii Synagoga a 
zatraktivnili jejich podání veřejnosti. Výstavy jsme obohatili o spoustu doprovodných 
programů – komentované prohlídky, výtvarné dílny pro děti, besedy a další.  
 
Spokojenost návštěvníků se projevila v nárůstu návštěvnosti výstav. Na výstavy do 
galerie Synagoga a na Starou radnici přišlo vloni celkem 12 004 návštěvníků, pro 
srovnání byla v roce 2014 celková návštěvnost 3 460 lidí. Muzeum a galerie 
uspořádalo celkem 16 výstav a dvě venkovní výstavy, a to výstavu na stromech 
v Zámecké zahradě, která byla spojená s piknikem a také výstavu vánočních stromků 
v podloubí. Nejnavštěvovanější výstavou byla výstava „Tajemná Hranická madona – 
420. výročí poutního místa Kostelíček“, kterou vidělo 2 113 lidí. 
 
Rozšířili jsme provozní dobu knihovny o sobotu dopoledne, zvýšili jsme počet 
nakupovaných knih i časopisů. Propagovali jsme čtení například akcí knihy a 
časopisy do čekáren nebo zavedením tematických kufříků pro děti. Knihovně v roce 
2015 přibylo 3 176 nových svazků, což je o 555 více než v roce 2014. Potěšitelné je, 
že přibylo výpůjček, čtenářů i návštěvníků v dětském oddělení. 
 
Pro kulturní programy jsme začali využívat prostor zrekonstruované Zámecké 
zahrady, kde se konaly programy Hranického kulturního léta, ale také výstava na 
stromech spojená s piknikem a výtvarnou dílnou. Hudbymilovní návštěvníci mohli 
navštívit mimořádný koncert Václava Hudečka v Synagoze, který natáčela televize. 
 
Vydařila se i sezona v letním kině – výborné filmy a krásné počasí umožnily celkem 
32 představení, na která dohromady přišlo 9 787 diváků, což je největší návštěvnost 
od roku 2009. Rekord zaznamenal film Mimoni, který vyprodal letní kino a pro velký 
zájem se promítal dvakrát. Celkem tedy film vidělo 2 058 diváků. 
 
Živo bylo i v turistickém informačním centru, které vloni vyřizovalo 11 799 dotazů, což 
je oproti předchozímu roku nárůst o 2 696 dotazů. Opět poskytovalo průvodcovskou 
službu po Městské památkové zóně, ale také výstupy na věž. Této služby vloni 
využilo 1 008 lidí. 
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Připravili jsme vánoční program v tradičním duchu a Hraničany jsme vánočně naladili 
i díky unikátní výstavě vánočních stromků v horním i dolním podloubí. Na tomto 
projektu spolupracovali místní školky, školy, příspěvkové organizace, spolky. 
  
Rozšířili jsme propagaci kulturních akcí. Nově jsme k propagaci začali využívat 
plochy na autobusových zastávkách ve městě. Nově jsme také k propagaci využívali 
také Hranický zpravodaj, který jsme začali od června vydávat a zdarma distribuovat 
obyvatelům Hranic do schránek. 

Vloni jsme tedy vyrazili plnou parou vpřed a v tomto tempu míníme pokračovat i 
v letošním roce. Připravujeme další novinky, ať už to je Vítání jara na náměstí, nová 
expozice zbraní a nejstarší historie Hranic, která bude v přízemí hranického zámku, 
nebo expozice truhel, která ozvláštní výstup na věž Staré radnice, či úprava dětského 
oddělení knihovny. A lidé se mohou i nadále těšit na tradiční a oblíbené pořady. 

V roce 2015 se navíc podařilo dosáhnout mimořádně příznivého výsledku 
hospodaření muzea ve výši 1 554,6 tis. Kč. Na něm se podílely úspory nákladů, které 
vznikly díky odpovědnému přístupu vedení organizace, ale také dotace, které 
organizace získala a rovněž i zvýšené tržby v letním kině a za inzerci Hranického 
zpravodaje. Tyto finanční prostředky využije organizace v roce 2016 k rekonstrukci 
knihovny, k vybudování expozice zbraní a nejstarší historie Hranic, ale také 
k uspořádání oslav návštěvy Karla IV. v Hranicích. 
 
 
 
 

 
Ing. Naděžda Jandová 

ředitelka příspěvkové organizace 
Městská kulturní zařízení Hranice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za rok 2015 
Vypracovala: Ing. Naděžda Jandová  
Podklady za jednotlivá střediska a úseky připravili: Ing. Naděžda Jandová, Mgr. Radka Kunovská, Bc. Monika 
Nováková, Marie Jemelková, Barbora Nováková, Lenka Dočkálková, Bc. Helena Votavová 
Použité fotografie: Jiří Necid a Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace 
Hranice, 15. února 2015 
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2. Základní údaje o organizaci 
 

 

 

Název:    Městská kulturní zařízení Hranice, p.o. 

Sídlo:    Masarykovo náměstí 71, 753 01 Hranice 
IČ:     71294686 
Bankovní spojení:   KB a.s., č.ú. 9397630297/0100 
Telefon:    +420 581 607 479 
E-mail:    mkz-hranice@hranet.cz 
ID datové schránky:  336544596 
Webové stránky:   www.mkz-hranice.cz 
Zřizovatel:    Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1,  

753 01 Hranice 
Statutární zástupce:  Ing. Naděžda Jandová, ředitelka 
 
 
Základní charakteristika podle zřizovací listiny: 
Hlavním cílem Městských kulturních zařízení Hranice je podle zřizovací listiny 
zvyšovat kulturní úroveň obyvatel města a rozvíjet cestovní ruch v regionu, a to ve 
spolupráci se školami a dalšími kulturními subjekty ve městě a okolí. K naplnění cílů 
vykonává organizace tyto činnosti: 
 
v oblasti kulturní organizují akce kulturního, vzdělávacího a společenského 
charakteru, zajišťují veřejné předvádění audiovizuálních produkcí a autorských děl, 
provozují reklamní a propagační plochy na území města, zajišťují vydávání 
neperiodických publikací a periodického tisku, provozují hostinskou činnost jakou 
součást pořádaných akcí, zajišťují prodej zboží, nakupují zboží za účelem jeho 
dalšího prodeje  
 
v oblasti muzejní a výstavnické plní funkci muzea, zpřístupňují sbírky, rozmnožují 
sbírky, zapůjčují sbírkové předměty na výstavy pořádané jinými subjekty, poskytují 
informační služby badatelům a veřejnosti, pořádají výstavy uměleckých děl a stálých 
expozic, nakupují či zhotovují repliky sbírkových předmětů, upomínkových a 
propagačních předmětů, pohlednic, publikací, katalogů, nosičů audio a video 
nahrávek  
 
v oblasti knihovnické a informační zajišťují v plném rozsahu provoz Městské 
knihovny a plní funkci základní knihovny, koordinačního střediska knihovnických 
služeb a metodické činnosti pro základní knihovny v rámci střediska Hranice, zajišťují 
výkon regionálních funkcí, zajišťují přístup veřejnosti k vlastním i vnějším 
informačním zdrojům včetně internetu, pořádají kulturně vzdělávací akce, nabízí 
reprografické služby, zajišťují v plném rozsahu provoz Městského evropského 
informačního střediska, zajišťují výkon průvodcovské služby 
 
  

http://www.mkz-hranice.cz/
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MĚSTSKÁ KULTURNÍ 
ZAŘÍZENÍ HRANICE

Ředitelka (1,0 úvazek)

STŘEDISKO KULTURA 
vedoucí střediska       

(1,0 úvazek)

Dramaturg       
(programový prac.)

(0,75 úvazek)

Pomocný progr. prac. 
(0,75 úvazek)

Hlavní technik                 
(1,0 úvazek)

Technický pracovník       
(0,75 úvazek)

STŘEDISKO KNIHOVNA 
vedoucí střediska            

(1,0 úvazek)

Knihovník                         
(1,0 úvazek)

Knihovník                         
(1,0 úvazek)

Knihovník                        
(1,0 úvazek)

Knihovník            
(regionální funkce)         

(1,0 úvazek)

Knihovník                 
(přidáno od 1.1. 2015)                    

(0,5 úvazek)

STŘEDISKO MUZEUM     
A GALERIE                       

(bez vedoucí střediska)

Kurátorka                         
(1,0 úvazek)

Průvodkyně                        
v Synagoze                        
(1,0 úvazek)

Průvodce                           
na Staré radnici                 

(1,0 úvazek)

STŘEDISKO TURISTICKÉ 
INFORMAČNÍ CENTRUM 
(bez vedoucí střediska)

Referentka TIC               
(1,0 úvazek)

Referentka TIC                 
(1,0 úvazek)

HLAVNÍ ÚČETNÍ

(1,0 úvazek)

Pomocná ekonomka      
(1,0 úvazek)

Uklízečka                           
(1,0 úvazek)

3. Organizační struktura a personální obsazení 
 

Organizační struktura k 31. 12. 2015  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
8 Výroční zpráva za rok 2015 

Personální obsazení k 31. 12. 2015 
 
Ing. Naděžda Jandová ředitelka 

Bc. Monika Nováková hlavní účetní 

 

Středisko muzeum a galerie: 

Mgr. Radka Kunovská kurátorka 

Vít Kunovský   průvodce 

Hana Jančíková  průvodkyně 

 

Středisko kultura: 

Bc. Helena Votavová vedoucí střediska 

Lukáš Šikl   technik 

Martin Kapek   dramaturg 

Magdalena Škapová pomocný programový pracovník 

Petr Podzemný  pomocný technický pracovník 

 

Středisko turistické informační centrum: 

Lenka Dočkálková  referentka 

Barbora Nováková  referentka 

 

Středisko knihovna: 

Marie Jemelková  vedoucí střediska 

Ester Králová  knihovnice 

Ludmila Sávová  knihovnice  

Mgr. Lucie Davidová  knihovnice 

Monika Ošťádalová  knihovnice 

Petra Kostelníčková knihovnice – regionální funkce 

 

 

Jana Kadlecová  pokladna, pomocná účetní 

Ivana Humplíková  uklízečka 
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4. Středisko muzeum a galerie 
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4.1 Základní údaje o středisku muzeum, galerie 
 

O muzeu 

Historie muzea sahá do roku 1905, kdy bylo slavnostně otevřeno muzeum v jedné 
místnosti školní budovy na dnešním Školním náměstí. V první polovině dvacátého 
století pak čekalo muzeum několik stěhování kvůli nedostačujícím prostorům. Během 
druhé světové války došlo k přesunutí většiny sbírek do budovy synagogy, kde byla 
vytvořena stálá expozice. V šedesátých letech přešly sbírky hranického muzea do 
správy dnešního Muzea Komenského v Přerově a byly uloženy v depozitářích 
v Přerově, Tovačově a Kojetíně. V roce 1994 bylo v Hranicích zřízeno Městské 
muzeum a galerie jako samostatný právní subjekt a sbírkové předměty byly 
převezeny zpět do Hranic. 

Pracoviště 

Středisko muzeum a galerie využívá při své činnosti Výstavní síň Stará radnice v 
Radniční 1, 753 01 Hranice a galerii Synagoga v Janáčkově ulici 728, 753 01 
Hranice.  

Výstavní sály na Staré radnici 
 
Na Staré radnici jsou tři výstavní prostory. Výstavní sál 
(bývalá obřadní síň), Gotický sál, předsálí Gotického 
sálu. Po nástupu nové ředitelky v březnu 2015 byl 
vypracovaný nový plán výstav, protože navržený plán 
původním vedením byl nedostačující co do počtu výstav 
a jejich atraktivity. Domluvena byla spolupráce 
s výtvarníky, kteří v průběhu roku v prostorách 
vystavovali, ale také spolupráce s dobrovolnými 
kurátory, kteří by se podíleli na výstavách regionálního 
charakteru.  
Středisko muzeum začalo od března připravovat nové 
výstavy, a to po stránce obsahové, scénáristické a 
organizační. K výstavám připravovalo odborné texty i 
tiskové zprávy. K jednotlivým výstavám pořádalo 
vernisáže včetně zajištění pozvánek, plakátů, u některých výstav katalogů, případně 
dalších materiálů, zajištění programu vernisáže, občerstvení, propagace výstavy, 
doprovodných programů.  
Ve výstavních síních Staré radnice bylo v roce 2015 uspořádáno osm výstav. 
Snahou pracovníků muzea bylo nabídnout výstavy s různou tématikou, aby byl 
uspokojen co nejširší okruh návštěvníků. Oproti minulým létům byl velký prostor 
věnován výstavám s regionálním zaměřením - například výstava o hranickém 
poutním místě Kostelíček, výstava o mostu přes Bečvu, v rámci výstavy o kávě byly 
představeny již neexistující i současné hranické kavárny a podobně. Kromě výstav 
regionálního zaměření proběhly také výtvarné výstavy. Každá z výstav byla 
obohacena doprovodnými akcemi, jako jsou přednášky, komentované prohlídky, 
výtvarné dílny pro děti a školy a podobně.  
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Galerie Synagoga  
 
Synagoga slouží od roku 1994 k výstavám výtvarných děl 
autorů zvučných jmen. Plán výstav na rok 2015 pro 
Synagogu vypracoval renomovaný dobrovolný kurátor Ing. 
Jan Šmolka. Zpracovatelům Programu rozvoje kultury 
města Hranic se podařilo sponzorsky zajistit tisk katalogů 
ke každé výstavě a ubytování předních umělců, autorů 
vystavovaných děl v lázních v Teplicích. 
 
Vernisáže, doprovodné programy, propagace 
 
Každou výstavu uváděly vernisáže, její součástí byly 
koncertní či pěvecká vystoupení, občerstvení a další program tak, aby každá 
vernisáž byla prestižní společenskou událostí. Na vernisáže návštěvníky středisko 
muzeum zvalo prostřednictvím pozvánek (tištěných i elektronických), plakátů na 
výlepových plochách ve městě, propagací formou tiskových zpráv v regionálním 
tisku, od července pak i informováním v Hranickém zpravodaji. 
 
Otevírací doba výstavních síní a galerie 
 
Pondělí  zavřeno  
Úterý až sobota 9:00 - 12:30  13:00 - 16:00  
Neděle   9:00 - 12:30  13:00 - 17:00  
 

 
Vstupné  
 
Od 1. ledna 2015 je vstup do všech výstavních síní muzea a galerie zdarma. 

 

4.2 Sbírky muzea 
 
4.2.1 Základní údaje a charakteristika sbírek muzea  
 
V současné době (k 31. 12. 2015) spravuje hranické muzeum 29 222 sbírkových 
předmětů uvedených pod 7 332 přírůstkovými čísly. Jedná se o dvě sbírky, a to 
sbírku Archeologie s evidenčním číslem AMH/002-05-10/252002 a sbírku MHA/002-
05-10/209002 tvořenou podle témat osmi  podsbírkami:  
 
1. ARCHEOLOGIE 
Podsbírka archeologie obsahuje nálezy z Hranicka a Přerovska, a to od starší doby 
kamenné, zastoupené jsou nálezy z doby bronzové, halštatské, laténské, ze 
slovanského období až po vrcholný středověk. Muzeum se může pochlubit například 
většími zachovanými kusy mamutích kostí, množství keramických střepů nádob 
z pravěku i středověku. 
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2. ETNOGRAFIE, UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ PRÁCE, OBRAZY, PŘEDMĚTY 
DENNÍ POTŘEBY 
Podsbírka má přes čtyři tisíce kusů a obsahuje různorodé předměty, které pocházejí 
převážně z Hranic a Hranicka, výjimečně z Evropy. Jsou v ní uměleckoprůmyslové 
předměty, etnografické, sakrální, obrazy, sošky, předměty denní potřeby, nábytek. 
 
3. KNIHY 
Zhruba patnáct stovek knih obsahuje tzv. Gallašova knihovna. Jedná se o knihy 
z období od 16. do 19. století vydané nejen na území dnešního Česka, ale i o knihy 
z celé Evropy. Sbírka je pojmenovaná na počest hranického vzdělance Gallaše, 
protože v jeho majetku knihy z větší části původně byly.  
 
4. MILITÁRIA 
Téměř 300 kusů obsahuje podsbírka militarií. Jsou v ní zastoupené chladné zbraně 
jako šavle, jatagany, kopí, bodáky a kordy, ale také palné zbraně – lovecké, vojenské 
pušky a pistole. Zbraně pocházejí z Evropy, ale také z Turecka, Asie a Afriky. 
 
5. MINERALOGIE 
Zhruba 500 kusů čítá podsbírka minerálů, které pocházejí částečně z Hranicka. 
Největší část tvoří minerály z území někdejšího Československa, tato podsbírka 
obsahuje také kousky z Ameriky, Asie, Afriky a Evropy.  
 
6. NUMIZMATIKA 
Mince, bankovky a medaile tvoří podsbírku numizmatiky. Je jich dohromady přes 8 
tisíc kusů. Nejstarší kousky jsou z období 5. století před naším letopočtem, nechybí 
ani platidla z prvních čtyřech století našeho letopočtu. 
 
7. PÍSEMNOSTI A TISKY 
Téměř deset tisíc sbírkových předmětů je součástí podsbírky písemnosti a tisky. 
Dokumenty zachycují události a osobnosti Hranicka a Přerovska, různé plakáty, 
materiály vztahující se k hranickým školám, továrnám, podnikům.  
 
8. ZOOLOGICKÁ 
Nejmenší je podsbírka zoologická. Obsahuje 44 sbírkových předmětů. Jedná se o 
různé druhy ptáků, které žijí na území bývalého Československa. Tato podsbírka je 
dlouhodobě zapůjčena Muzeu Komenského v Přerově. 
 

SBÍRKY A PODSBÍRKY MUZEA A GALERIE 

Podsbírka Počet přírůstkových čísel 

Archeologická 216 

Numizmatická  1097 

Knihy 2345 

Písemnosti a tisky 728 

Zoologie 44 

Mineralogie  459 

Etnografie, obrazy,… 2289 

Militária  142 

Celkem 7320 
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4.2.2 Správa a evidence sbírek 
 
1. Inventarizace sbírek 
V roce 2015 proběhla při změně správce sbírek (ukončení pracovního poměru bývalé 
ředitelky Městského muzea a galerie v Hranicích) mimořádná předávací 
inventarizace sbírky MHA/002-05-10/209002 tvořené 8 podsbírkami a sbírky 
Archeologie s evidenčním číslem AMH/002-05-10/252002. 
Inventarizaci byla prováděna v souladu s § 12 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně 
sbírek muzejní povahy a § 3 vyhlášky MKČR č. 275/2000 Sb., kterou se provádí 
zákon č. 122/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a 
příslušné prováděcí vyhlášky. Z celkového počtu 7320 evidenčních čísel sbírky 
MHA/002-05-10/209002 a 12 evidenčních čísel sbírky AMH/002-05-10/252002 bylo 
předávací inventarizací zkontrolováno 100 % (celkem se jedná o téměř 30 tisíc 
jednotlivých kusů). 
Při inventarizaci se porovnávaly jednotlivé sbírkové předměty s 
existujícími evidenčními záznamy a se skutečným stavem. Vycházelo se z 
přírůstkové knihy vedené od roku 1963 do roku 1983, z knihy přírůstků Archeologie 
vedené od roku 1994, z přírůstkové knihy dokumentace Hranice z roku 1981, 
z přírůstkové knihy Příroda vedené od roku 1971 do roku 1983, z nové přírůstkové 
knihy, která byla založená v roce 1994 při vzniku muzea v Hranicích. 
 

Výsledek inventarizace a nápravná opatření: 
 

- Při inventarizaci byl zjištěn nevyhovující stav uložení sbírkových předmětů 
v depozitáři, který v přízemí.  

- Nápravná opatření: Část předmětů byla přesunuta do jiných prostor, 
vhodnějších prostor. Byl proveden úklid ve všech depozitářích s cílem co 
nejvíce předmětů přesunout z nevyhovujícího depozitáře v přízemí do 
vhodných prostor. Navíc v roce 2016 bude nainstalované odvětrávání, které 
má situaci vyřešit. 

 
- Dále bylo zjištěno, že druhotná evidence a lokační seznamy jsou jen částečně 

vedené. 
- Nápravná opatření: V roce 2016 začne postupné doplňování lokačních 

seznamů, pokračovat budou práce na doplňování systematické evidence. 
 

- Dále bylo zjištěno, že nebyly každoročně zasílány aktualizace přírůstků na 
CES, chyběly obrazové záznamy.  

- Nápravná opatření: Změny již byly na CES nahlášeny, obrazové záznamy byly 
doplněny, texty k podsbírkám byly aktualizovány. 

 
- Při inventarizaci chybělo 8 přírůstkových čísel. Z toho 4 ks byly dohledány 

později. U některých přírůstkových čísel, které tvoří soubory předmětů, 
chyběly součásti nebo kusy. Celkem se jednalo o 11 přírůstkových čísel (např. 
chyběla 1 fotografie ze souboru 20 fotografií).  

- Nápravné opatření:  Muzea si dávají v těchto případech rok až dva roky na 
dohledání předmětů. 

 
- Při inventarizaci byl udělaný soupis poškozených sbírkových předmětů. 
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2. Chronologická evidence 
V roce 2015 bylo do chronologické evidence zapsáno 6 přírůstkových čísel, jednalo 
se o předměty nabyté bezúplatně.  
 

PŘÍRŮSTKY EXPONÁTŮ DO SBÍREK V ROCE 2015 

Chronologický zápis Počet přírůstkových 
čísel 

Počet kusů Náklady 
v Kč 

úplatné nabytí 0 0 0 

bezúplatné nabytí - dary  2 2 0 

bezúplatné nabytí - sběr 4 331 0 

Celkem 6 333  

 

PŘÍRŮSTKY EXPONÁTŮ PODLE PODSBÍREK V ROCE 2015 

Chronologický zápis 
dle podsbírek muzea 

Počet přírůstkových 
čísel 

Počet kusů Náklady 
v Kč 

Archeologická 0 0 0 

Numizmatická  0 0 0 

Knihy 0 0 0 

Písemnosti a tisky 4 331 0 

Zoologie 0 0 0 

Mineralogie  0 0 0 

Etnografie, obrazy... 2 2 0 

Militaria  0 0 0 

Celkem 6 333 0 

 
3. Systematická evidence 
Podle zákona musí být vedená druhotná evidence, a to do 3 let od zápisu do CES. 
Tady čeká středisko muzeum obrovské množství práce. Bude sestaven plán 
druhotné evidence a v souvislosti s ním plán digitalizace sbírek. 
 
4. Centrální evidence sbírek 
Hlášení do Centrální evidence sbírek proběhlo v roce 2015 podle platných předpisů. 
V roce 2015 bylo provedeno jednou, prostřednictvím programu CESík.  Zapsány byly 
nově získané předměty v roce 2015. Kromě toho byly provedeny opravy chybně 
zapsaných sbírkových předmětů v předchozích letech a nezapsané předměty 
z předchozích let – z období od roku 2002 do roku 2015. Tyto opravy a nezapsané 
předměty vyplynuly z předávací inventarizace sbírkových předmětů při ukončení 
pracovního poměru bývalé ředitelky Muzea a galerie v Hranicích.  
Dále byla do Centrální evidence sbírek podaná žádost o změnu správce sbírek 
z Městského muzea a galerie v Hranicích na Městská kulturní zařízení Hranice.  
 

ZÁPIS DO CENTRÁLNÍ EVIDENCE SBÍREK V ROCE 2015 

Centrální  
evidence sbírek 

Zapsáno  
přírůstkových čísel 

Celkem předmětů  
v kusech 

Zařazení do sbírky 
předmětů 2002 až 2014 

174 5971 

Zařazení do sbírky 
předmětů z roku 2015 

6 333 

Vyřazení předmětů ze sbírky  0 0 
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5. Dlouhodobé výpůjčky  
V roce 2015 byla uzavřena jedna nová dlouhodobá výpůjční smlouva, a to mezi 
Městskými kulturními zařízeními a Základní uměleckou školou Hranice, kam byl 
z budovy Synagogy na základě výpůjčky převezen orchestrion. Ten je stále 
zpřístupněn veřejnosti v prostorách chodby v prvním patře školy.  
Dlouhodobě má muzeum ve výpůjčce přes sto mincí Kelčského depozitu Národnímu 
muzeu v Praze. Dále je 44 exponátů patřících do podsbírky zoologie (ptáci) 
zapůjčeno Muzeu Komenského v Přerově. V dlouhodobé výpůjčce jsou také 2 
nábytkové kusy a 4 obrazy, ty jsou umístěny na zámku, kde je využívá 
k reprezentativním účelům město Hranice. 
 
6. Digitalizace sbírek a fotodokumentace sbírkových předmětů 
V současné době je v muzeu provedena částečná digitalizace sbírkových předmětů, 
zhruba 3000 sbírkových předmětů ze 30 tisíc. V souvislosti s druhotnou bude 
prováděna i digitalizace sbírek a pořizování fotodokumentace sbírkových předmětů. 
 
7. Akvizice 
V průběhu mimořádné inventarizace byla vyhodnocována historická a sbírková 
hodnota muzejní sbírky, tyto informace budou sloužit jako podklad pro vypracování 
akvizičního plánu, který stanoví, na jaké sbírkové předměty se bude muzeum 
zaměřovat, a to formou vlastního sběru nebo formou získávání předmětů od dárců. 
V roce 2015 se středisko muzeum soustředilo na nedořešené záležitosti týkající se 
sbírek a depozitáře. Nově přibylo do sbírek 6 přírůstkových čísel, a to obrazy, 
dokumenty a série fotografií, které muzeum získalo z darů a vlastním sběrem. 
V předchozích letech se muzeum soustředilo na nákup děl Pinkavy, další přírůstky 
do sbírek byly náhodné dary nebo vlastní sběr muzea. V roce 2016 bude sestaven 
plán řízeného získávání sbírkových předmětů formou sběru či darů, který bude 
vycházet ze základních témat podsbírek muzea. 
 
8. Ochrana sbírek a restaurování 
V průběhu mimořádné inventarizace sbírek proběhl základní úklid v depozitářích. 
Průběžně probíhají další práce, a to logičtější přemísťování předmětů tak, aby byly 
jednotlivé podsbírky, pokud je to možné, u sebe. Provádí se základní ošetření 
sbírkových předmětů. Čištění a údržba probíhá hlavně ve sbírce militarií.  Vzhledem 
k důležitějším úkolům se v roce 2015 neprováděly  žádné zásadní restaurátorské či 
konzervátorské zásahy do sbírkového fondu.  

 

4.2.3 Muzejní knihovna 
 

Muzejní knihovna měla v březnu 2015 1560 svazků. Nebyla katalogizovaná a neměla 
ani elektronickou evidenci přístupnou badatelům. S cílem zpřístupnit tyto knihy 
veřejnosti došlo ještě v průběhu března k výběru 300 svazků a ty byly převedeny na 
středisko knihovna, byly katalogizovány a zpřístupněny tak veřejnosti k zapůjčení 
nebo do studovny knihovny. Zbývající literatura (regionální, historická, muzejní) bude 
formou seznamu zpřístupněna badatelům a veřejnosti v roce 2016 na nových 
webových stránkách Městských kulturních zařízení Hranice. 
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4.3 Výstavní činnost 
 
 

4.3.1 Návštěvnost  
 
Přesně 12 004 návštěvníků přišlo v roce 2015 do galerie Synagoga a do výstavních 
sálů na Staré radnici v Hranicích. Pro srovnání – v roce 2014 byla celková 
návštěvnost 3 460 lidí.  
Středisko muzeum a galerie uspořádalo v roce 2015 celkem 16 výstav, z toho 8 
v Synagoze a 8 na Staré radnici. Kromě toho připravilo i dvě venkovní výstavy, a to 
výstavu na stromech v Zámecké zahradě, která byla spojená s piknikem, a také 
výstavu vánočních stromků v podloubí radnice. 
 

 

Na nárůstu návštěvnosti v roce 2015 se podepsal zvýšený počet výstav, které byly 
předkládány atraktivní formou a dále také doprovodné programy jako vernisáže, 
dernisáže, komentované prohlídky a výtvarné dílny pro děti.  
Svou roli sehrála i propagace. Na výstavy zvalo středisko muzeum a galerie i 
netradiční formou - například na výstavu grafik Jiřího Šalamouna lákal návštěvníky 
Maxipes Fík a jeho věrná kamarádka Ája, kteří roznášeli v centru Hranic letáčky. 
Pozitivně se na nárůstu návštěvnosti podepsalo také rozhodnutí města Hranic, které 
zrušilo vstupné a lidé tak mohou chodit na výstavy zdarma. 
Zvýšená návštěvnost během června, července a srpna byla z důvodu turistické 
sezony, kdy je z řad turistů a především lázeňských hostů větší zájem o výstavy. 
V červnu pak byla z těchto tří měsíců nejvyšší návštěvnost díky Muzejní noci. 
Nejvyšší návštěvnost v roce 2015 byla v září, kdy se koná tradiční Den evropského 
dědictví. Zvýšení návštěvnosti v prosinci na Staré radnici byla díky většímu zájmu o 
Vánoční výstavu ze strany škol, školek a družin z Hranic i okolí – roli sehrálo 
samozřejmě to, že výuka už je před koncem roku volnější a také vánoční téma 
výstavy bylo lákavé. 

PŘEHLED MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOSTI VÝSTAV 

Měsíc Stará radnice Synagoga 

Rok 2015 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2014 

Leden 89 239 137 90 

Únor 107 106 221 97 

Březen 344 87 330 101 

Duben 346 262 255 61 

Květen 330 56 342 138 

Červen 802 252 763 116 

Červenec 578 44 564 116 

Srpen 733 96 940 155 

Září 1000 261 1150 610 

Říjen 427 222 567 100 

Listopad 304 68 458 55 

Prosinec 853 33 364 95 

Celkem 5913 1726 6091 1734 
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V roce 2015 byla díky zajímavým výstavám a adresné propagaci zvýšená 
návštěvnost žáků a studentů. Synagogu navštívilo za rok 2015 445 žáků a studentů. 
Starou radnici v roce 2015 navštívilo 1126 žáků a studentů.  

Nejnavštěvovanější výstavou roku 2015 byla výstava s názvem „Tajemná Hranická 
madona. 420. výročí poutního místa Kostelíček,“ kterou navštívilo 2 113 lidí. Výstava 
s druhým nejvyšším počtem návštěvníků byla výtvarná výstava v Synagoze Pavel 
Mühlbauer – Krajina. Třetí místo patří Vánoční výstavě. 
 
 

Pozn. Celkový součet návštěvníků této tabulky neodpovídá celkové návštěvnosti Staré radnice, měsíců,  

protože často probíhaly dvě výstavy současně a někteří lidé navštívili jen jednu z výstav.  
 
 
 

 
 

 

4.3.2 Instalační prostředky muzea 
Muzeum má k dispozici skleněné vitríny, které je možné použít několika způsoby a 
sestavit tak různě vysoké vitríny. Přestože se nejedná o moderní osvětlené vitríny, se 
kterými řada muzeí pracuje, bývá jich při instalacích výstav atraktivně využíváno. 
Mezi další instalační prostředky muzea patří šedé a bílé sokly různých velikostí a 
tvarů (krychle i kvádry), paravany a rámy (100 x 70 cm a 70 X 50 cm). V roce 2015 
byly zakoupeny 2 figuríny (ženská a mužská), které zatraktivnily instalace výstav. 
 

  

PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI VÝSTAV V ROCE 2015 – STARÁ RADNICE 

Tajemná Hranická madona. 420. výročí poutního místa Kostelíček 2113 

Hranický most 1352 

Káva aneb Velké kouzlo malého zrnka  1185 

Vánoční výstava (do 10. ledna 2016) 1128 

Stálá expozice obrazů Jana Pinkavy  720 

Za císaře pána a jeho rodinu  598 

Never more. Už nikdy hrůzy války. 480 

Václav Plechatý. Výstava k jarní pohodě. 401 

Ondřej Strnadel: Nejen dechem   367 

PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI VÝSTAV V ROCE 2015 - SYNAGOGA 

Pavel Mühlbauer – Krajina  1698 

Jiří Šalamoun – Roztržitý kompromis a jiné příběhy 1112 

Oldřich Tichý – Obrazy  993 

Antonín Střížek – Obrazy  869 

Miroslav Šnajdr st. – Obrazy, kresby 527 

Marie Blabolilová – Rastry  462 

Klára Bočkayová – Jeden z vás ma zradí a iné príbehy 391 

Ivan Bukovský – Obrazy  137 
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4.3.3 Spolupráce s jednotlivci a institucemi 
 
Arcidiecéze olomoucká  
Od Arcidiecéze olomoucké si hranické muzeum v roce 2015 vypůjčilo na tři měsíce 
cennou gotickou madonu pocházející z Hranic na výstavu Tajemná Hranická 
madona.  
 
Cement Hranice, a. s. 
Akciová společnost Cement Hranice zapůjčila monumentální obraz Kostelíčka na 
výstavu Tajemná Hranická madona a především na výstavu věnovala finanční 
obnos. 
 
Cidemat Hranice, s. r. o. 
Hranická firma poskytla nezištně materiál i práci na třicet stromečků, které zdobily 
hranické školy, školky a spolky. Vznikla tak exteriérová výzdoba v hranických 
podloubí.  
 
Děkanát Hranice 
S hranickým děkanátem spolupracovalo muzeum také na výstavě Tajemná Hranická 
madona. Děkan P. Jiří Doležel pomohl při výpůjčce gotické madony a zapůjčil obraz 
přímo z Kostelíčka. Dále probíhala spolupráce s hranickou farností při prohlídkách 
Kostelíčka (Den kostelů, prohlídky pro školy, Domov seniorů i veřejnost). Propagace 
výstavy a doprovodných programů pak probíhala také v Informátoru hranické 
farnosti. 
 
Hanácké Muzeum Tovačov 
Majitel soukromého muzea v Tovačově, pan Miroslav Navrátil vypůjčil desítku 
předmětů a přes stovku pohlednic na výstavu s názvem Vánoční výstava.  
 
Hraničtí výtvarníci a fotografové  
Úzká spolupráce byla při vytváření především regionálních výstav navázána také 
s výtvarníky – malíři Ludmilou Kočišovou, Pavlou Loserthovou, Jaroslavem 
Jakubcem, Vladimírem Bartoškem, řezbáři Josefem Urbanem, Jiřím Vybíralem. 
Přímo pro výstavu Tajemná Hranická madona byly vytvořeny prodejní obrazy i 
dřevořezby, dále byla spolupráce na výstavách Káva aneb Velké kouzlo malého 
zrnka (obrazy hranických kaváren), Hranický most (obrazy historického i současného 
mostu) a Vánoční výstava (obrazy zimních Hranic). Při pořádání výstav bylo 
spolupracováno také s hranickým fotografem Jiřím Necidem, který poskytl pro 
výstavy Tajemná Hranická madona a Hranický most své fotografie a některé vytvořil 
přímo pro výstavy. Oblíbené pak byly u stejných výstav videozáběry z ptačí 
perspektivy, které vytvořil Martin Necid.  
 
Muzeum v Bruntále 
Z Muzea v Bruntále byla na podzim roku 2015 vypůjčena výstava Káva aneb Velké 
kouzlo malého zrnka, kterou hranické muzeum obohatilo o vlastní texty (například o 
hranických kavárnách historických i současných) a předměty zapůjčené od 
hranických občanů. 
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Obyvatelé města 
Spolupráce byla během roku 2015 navázána také s hranickými občany, kteří na 
několik výstav zapůjčili své předměty. Někteří reagovali na výzvy v Hranickém 
zpravodaji, celkem bylo občanů, kteří přispěli ke vzniku výstav přes třicet.  
 
Sběratelé  
Ze sběratelů ve velké míře pomohli ke vzniku výstav Milan Králik z Hranic, který 
zapůjčil předměty a pohlednice a Radek Novotný ze Špiček, který poskytl svou sbírku 
pohlednic a fotografií na několik výstav. 
 
Školská zařízení 
Hranické školy, školky a další se v roce 2015 zapojily do společného vánočního 
projektu výstava stromků na podloubí. Během Vánoční výstavy na Staré radnici 
pomohla při instalaci studentka Střední soukromé odborné školy v Hranicích Katrin 
Tkačíková, která namalovala velkoformátový obraz.  
 
Základní umělecká škola Hranice  
V roce 2015 byla započata intenzivní spolupráce se Základní uměleckou školou, 
především pak s výtvarnými obory vedenými MgA. Tomášem Janíkem a Mgr. Evou 
Vojtěškovou. Nejvýraznější spolupráce byla na výstavě věnované Kostelíčku, kdy 
žáci vytvářeli jeskyni s poustevníkem a hračky do dětského koutku, čímž výrazně 
přispěli k interaktivnosti a zajímavosti výstavy. Kromě toho spolupracovali žáci také 
na přípravě Vánoční výstavy (tvorba domu, pece a podobně). Dále se zapojovali i 
během výstav, kdy například na výstavě o kávě přišli do prostor muzea vyzkoušet 
malování kávou. Hotová díla pak vystavili v prostorách školy.Spolupráce však 
probíhá i s hudebními obory, které zajišťují vystoupení na většině vernisáží v muzeu 
na Staré radnici i v Synagoze. Pro výstavu Tajemná Hranická madona pak ještě 
zaměstnanci a žáci ZUŠ Hranice vytvořili video – záběry exteriéru i interiéru 
Kostelíčka.  
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4.3.4 Výstavy v prostorách Staré radnice  
 
 
Za císaře pána a jeho rodinu. Velká válka na Hranicku.  
27. února - 26. dubna 2015 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Návštěvníci výstavy se mohli seznámit s archivními dokumenty o životě ve městě v 
letech války, s fotografiemi a dalšími dokumenty. Výstava byla součástí kampaně, 
vyhlášené Asociací muzeí a galerií České republiky Muzea a 20. století - Muzea a 
Velká válka aneb 100 let od vypuknutí 1. světové války. 
 
Vernisáž se nekonala. 
Návštěvnost výstavy: 598 
Doprovodné akce: komentovaná prohlídka výstavy a přednáška Václava Bednáře 
s názvem Hranice a Velká válka, jejíž důsledky pociťujeme i po sto letech (neděle 29. 
března 2015).  

 
Never more! Už nikdy hrůzy války.  
Výstava k 70. výročí osvobození od fašismu. 
24. dubna - 24. května 2015 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

 

Výstava mapovala nejen samotné dny osvobození v Hranicích a čas radosti 
z mírového života, ale také připomínala válečné hrůzy v regionu a přibližovala 
tehdejší dobu díky příběhům několika hranických obyvatel.  
 
Úvodní slovo: Ing. Naďa Jandová 
K výstavě promluvil: Václav Bednář, PhDr. Hana Svobodová  
Návštěvnost výstavy: 480 
Doprovodné akce: Vzpomínky na válku. Setkání Evy Kutějové, Anny Musilové               
a Antonína Tomečky, kteří vyprávěli příběhy prožité během druhé světové války             
(24. května 2015). 
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Václav Plechatý - výstava k jarní pohodě.  
Figury, reliéfy a grafiky. 
30. dubna - 31. května 2015 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 
 
 
 

 
Jak je z názvu výstavy patrné, jejím cílem bylo navodit u návštěvníků jarní pohodu, a 
to skrze líbivé figury a reliéfy výtvarníka, řezbáře a grafika Václava Plechatého, který 
je mimo jiné také autorem sochařské výzdoby třetího mechanického orloje v Česku, a 
to orloje v Kryštofově Údolí na Liberecku. 
 
Úvodní slovo: Ing. Naďa Jandová 
K výstavě promluvil: Jiří Čtrnáct, Václav Plechatý  
Návštěvnost výstavy: 401 
Doprovodné akce: Během výstavy probíhala tipovací soutěž. Návštěvníci měli 
možnost si tipnout, kolik hodin vytvářel výtvarník Václav Plechatý dřevořezbu klaunů. 
Dva návštěvníci, kteří byli svým tipem nejblíže, dostali po skončení výstavy malou 
autorovu grafiku.  

 

Tajemná Hranická madona.  
420. výročí poutního místa Kostelíček  
5. června - 31. srpna 2015 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 
 
 
 

 
Výstava mapující historii známého hranického poutního místa byla hlavní výstavou 
roku 2015. Mapovala Kostelíček od dávné historie a po současnost skrze texty, 
fotografie, pohlednice i obrazy. Součástí byla také ukázka poustevny s Jurikem. 
 
Úvodní slovo: Ing. Naďa Jandová 
K výstavě promluvil: PhDr. Vladimír Juračka  
Návštěvnost výstavy: 2113 
Doprovodné akce: Během výstavy probíhal zábavný a poučný program pro děti 
nazvaný Hrajte si v muzeu: Veverčí stezka. Komentované prohlídky výstavy i 
exteriérů a interiérů Kostelíčka pro děti i veřejnost (Den kostelů) a pro Domov seniorů 
v Hranicích.  
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Káva aneb Velké kouzlo malého zrnka 
4. září - 11. října 2015 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
  
  

 
 
 
 

 
Výstavu věnovanou kávě připravilo hranické muzeum ve spolupráci s bruntálským 
muzeem. Představeny byly dějiny kávy od nejstarších dob po současnost a vše, co 
souvisí s kávou včetně spousty zajímavostí, jako jsou například příznivé účinky kávy 
na naše zdraví. Kromě toho byly návštěvníkům prostřednictvím fotografií 
představeny kavárny, které kdysi existovaly v Hranicích.  
 
Úvodní slovo a k výstavě promluvila: Ing. Naďa Jandová 
Návštěvnost výstavy: 1185 
Doprovodné akce: Historická pražírna a kafírna s ukázkami pražení a ochutnávkou 
kávy na nádvoří Staré radnice (12. září). Tvořivá dílna pro děti a jejich rodiče, kde se 
malovalo kávou a vytvářely se kávové svíčky (20. září). Oslava Mezinárodního dne 
kávy s ochutnávkou kávy (1. října). 
 

 
Hranický most.  
Výstava ke třem výročím mostu přes řeku Bečvu.  
10. září - 15. listopadu 2015 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Výstava mapující skrze fotografie, pohlednice a archivní dokumenty historii 
hranického mostu, který měl v tomto roce tři významná výročí. Součástí výstavy bylo 
také video – most z ptačí perspektivy od Martina Necida a loďka se zvětšenou 
pohlednicí mostu. 
 
Úvodní slovo a k výstavě promluvila: Ing. Naďa Jandová 
Návštěvnost výstavy: 1352 
Doprovodné akce: po dobu výstavy lidé mohli vymýšlet název hranickému mostu, 
hra Leonardův most v dětském koutku.  
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Ondřej Strnadel - Nejen dechem 
15. října - 15. listopadu 2015 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
Další z výtvarných výstav v tomto roce byla věnovaná skleněným objektům Ondřeje 
Strnadela, který svou tvorbou navazuje na vynikající českou tradici, ve které se 
našemu sklářství, jako jednomu z prvních, podařilo sochařskými tendencemi 
překonat pomyslnou hranici mezi užitým a volným uměním. Výstava se odehrávala 
ve velkém sále.  
 
Úvodní slovo: Ing. Naďa Jandová 
K výstavě promluvila: Mgr. Kamila Valoušková 
Návštěvnost výstavy: 367  

 

 
Vánoční výstava  
26. listopadu - 10. ledna 2015 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
Vánoční výstava ve všech prostorách Staré radnice ukázala slavení vánoc na vesnici 
v chalupě, ale i v měšťanském pokoji. Dále představila velké množství pohlednic a 
především unikátní dvě stě let starý dřevěný betlém ze sbírek muzea. 
 
Úvodní slovo: Ing. Naďa Jandová 
K výstavě promluvil: Ing. Naďa Jandová 
Návštěvnost výstavy: 1128 (do 10. ledna 2016, kdy výstava končila, to bylo 1128) 
Doprovodné akce: Tematické adventní dílny pro děti a rodiče (mikulášská, sobí, 
andělská, sněhová).  
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4.3.5 Výstavy v galerii Synagoga 
 

 
Ivan Bukovský - obrazy 
18. prosince 2014 - 1. února 2015 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vernisáž proběhla druhý den osmidenního židovského svátku Chanuka, známého 
také jako Svátek světel. Autor je s židovstvím spojen jak rodem, tak tématikou 
Starého zákona, která je zastoupena v jeho tvorbě. Výstava měla připomenout také 
20. výročí založení Městského muzea a galerie a také 20. výročí od první výstavy, 
která se v opravené synagoze konala. 
 
Kurátor výstavy: Ing. Jan Šmolka 
Úvodní slovo: PhDr. Vladimír Juračka 
K výstavě promluvil: Mgr. Jiří Pometlo 
Návštěvnost výstavy: 137 
 

Klára Bočkayová - Jeden z vás ma zradí a iné príbehy 
5. února - 22. března 2015 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

Slovenská autorka je svou tvorbou známá nejen na Slovensku a u nás, ale také 
v zahraničí. Ve své tvorbě vychází ze zájmu o vyšívané nástěnné dečky oblíbené u 
našich babiček. Svá díla tvoří technikou frotáže. 
  
Kurátor výstavy: Ing. Jan Šmolka 
Úvodní slovo: PhDr. Hana Svobodová 
K výstavě promluvil: Jan Bočkay 
Návštěvnost výstavy: 391 
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Miroslav Šnajdr st. - Obrazy, kresby 
26. března - 10. května 2015 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

V Hranicích vystavoval Miroslav Šnajdr st. už potřetí. K vidění byly mimo jiné portréty 
umělkyň - operní zpěvačky Magdaleny Kožené, herečky Fiony Apple. Je zastoupen 
ve sbírkách muzeí umění a galerií výtvarného umění po celém světě a v mnoha 
soukromých sbírkách. V roce 1999 mu byla udělena Cena města Olomouce za 
celoživotní tvorbu a v roce 2001 získal cenu Michala Ranného za významný přínos 
své tvorby české výtvarné kultuře. 
 
Kurátor výstavy: Ing. Jan Šmolka 
Úvodní slovo: Ing. Naďa Jandová 
K výstavě promluvila: Mgr. Ladislava Horňáková 
Návštěvnost výstavy: 527 
 

Oldřich Tichý - obrazy 

15. května - 25. června 2015 
----------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Díla Oldřicha Tichého jsou k vidění nejen ve sbírkách významných českých galerií, 
ale také v zahraničních.  Jeho práce byly publikovány v řadě domácích a 
zahraničních knih o českém umění. Je členem SVÚ Mánes. 
 
Kurátor výstavy: Ing. Jan Šmolka 
Úvodní slovo: Ing. Naďa Jandová 
K výstavě promluvil: Ludvík Ševeček  
Návštěvnost výstavy: 993 (vysoká návštěvnost díky Muzejní noci, která proběhla 5. 
června) 
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Jiří Šalamoun - Roztržitý kompromis a jiné příběhy 
9. července - 16. srpna 2015 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Je znám jako autor mnoha ilustrací, plakátů a obalů 
gramofonových desek. Snad nejvíce ale vstoupil do 
povědomí národa svým nezapomenutelným večerníčkem: 
Maxipes Fík. Jiří Šalamoun slavil v roce 2015 osmdesáté 
narozeniny.  
 
Kurátor výstavy: Ing. Jan Šmolka 
Úvodní slovo: Ing. Naďa Jandová 
K výstavě promluvil: PhDr. Jan Rous 
Návštěvnost výstavy: 1112 (vysoká návštěvnost díky doprovodným programům pro 
děti – výtvarné dílny a díky zajímavé propagaci – kostým Maxi psa Fíka) 
 

 

Pavel Mühlbauer - Krajina  
20. srpna - 4. října 2015 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Díla Pavla Mühlbauera jsou zastoupena v mnoha soukromých i veřejných sbírkách 
doma i v zahraničí. Jeden z vystavených obrazů věnoval autor Městským kulturním 
zařízením Hranice.  

 
Kurátor výstavy: Ing. Jan Šmolka 
Úvodní slovo: Ing. Naďa Jandová 
K výstavě promluvila: Mgr. Linda K. Sedláková 
Návštěvnost výstavy: 1698 (vysoká návštěvnost díky Dnům evropského dědictví) 
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Antonín Střížek - Obrazy 
9. října - 22. listopadu 2015 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Je současný český malíř a fotograf. V roce 2002 zpracoval realizaci opony Státní 
opery v Praze. 
 
Kurátor výstavy: Ing. Jan Šmolka 
Úvodní slovo: Ing. Naďa Jandová 
K výstavě promluvil: Mgr. Martin Mikolášek 
Návštěvnost výstavy: 869 

 
 
Marie Blabolilová: Rastry 
1. prosince 2015 - 10. ledna 2016 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Grafička, malířka a restaurátorka Marie Blabolilová vstoupila už v 70. letech do 
širšího povědomí svými klidnými a tichými zátišími a krajinami vytvořenými technikou 
čárového leptu. Do dnešních dnů jich vytvořila na osm set. 
 
Kurátor výstavy: Ing. Jan Šmolka 
Úvodní slovo: Ing. Naďa Jandová 
K výstavě promluvila: Ing. Jan Šmolka 
Návštěvnost výstavy: 462 
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4.3.6 Exteriérové výstavy 

 
Výstava na stromech s názvem Plné ruce práce v Zámecké zahradě 
3. - 10. října 2015 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Akce se konala v rámci celorepublikového happeningu Výstava na stromech, kterou 
pořádá organizace NaZemi. Tématem roku 2015 by život pěstitelů kávy a tedy i 
fairtradová káva, což je téma, které volně navazovalo na výstavu probíhající na Staré 
radnici Káva aneb Velké kouzlo malého zrnka. Výstava proběhla v Zámecké 
zahradě, kde byly na stromech umístěny panely s texty a fotografie, jejichž autorem 
je Stanislav Komínek, který navštívil pěstitele kávy v Guatemale a Mexiku. Do 
projektu se zapojilo padesát měst v republice a Hranice se letos účastnily poprvé. 
 
Výstava nebyla zahájena klasickou vernisáží, ale piknikem v sobotu 3. října. 
Nechyběla nabídka fairtradové kávy, dobrého vína a regionálních potravin. Pro děti 
byl nachystaný tvořivý koutek, kde si mohli zkusit oblíbené malování kávou.  
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Výstava vánočních stromečků na horním podloubí  
prosinec 2015 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Hranické Vánoce přinesly spoustu novinek. Vedle pestrého a 
zajímavého programu je obohatila i nová výzdoba. Hitem se staly 
dřevěné stromečky v horním a dolním podloubí. Třicet dřevěných 
maket si vzali do parády žáci místních školských a vzdělávacích 
institucí a originálně je vyzdobili. Mezi tvůrci se vyskytly i taneční 
kluby nebo domov seniorů. Samotné stromečky vyřezali zruční 
pracovníci stolárny firmy Cidemat. Společnost nezištně poskytla 
materiál i práci a podpořila tak hranické Vánoce. Lidé výstavu 
stromečků v podloubí hodnotili pozitivně. 
.  
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4.3.7 Stálé expozice 
 
 

Dernisáž stálé expozice Jan Pinkava, malíř starých Hranic 

V Gotickém sále byla umístěna sedm let stálá expozice 
akvarelů malíře Pinkavy. Tuto výstavu jsme ukončili 
začátkem dubna 2015 dernisáží, které předcházela 
výtvarná soutěž pro žáky hranických škol na téma 
Pinkavových obrazů. Soutěže se zúčastnilo 92 žáků, 10 
nejlepších prací bylo oceněno cenami, které věnovalo 
město Hranice a tři hlavní ceny věnovalo Papírnictví 
Astra. Díky této soutěži navštívili expozici žáci místních 
škol a seznámili se tak s dílem Pinkavy. Dvě skupiny žáků 
vytvářely soutěžní práce přímo v Gotickém sále.  
 
Termín dernisáže: 9. dubna 2015 
Úvodní slovo při dernisáži: Ing. Naďa Jandová 
K výstavě promluvila: PhDr. Hana Svobodová 

  

Zrušení stálé expozice Dělo se v Hranicích 

V předsálí Gotického sálu na Staré radnici byla 
umístěna stálá expozice Dělo se v Hranicích, jejíž 
součástí byla vitrína s modelem historického centra 
Hranic od místního amatérského historika Stanislava 
Miloše a dále nový, prázdný podstavec připravený pro 
rozšíření modelu historického centra Hranic. Expozice 
byla v červnu zrušena, předsálí zaplnila výstava ke 420. 
výročí poutního místa Kostelíček a poté další výstavy. 
 

Ke zrušení expozice došlo z důvodu, že prostor byl nevyhovující pro vystavení 
modelu města. Podstavec, který byl pro rozšířený model zhotoven, zabíral téměř celý 
prostor a pohyb kolem něj byl pro návštěvníky nekomfortní. Pro umístění modelu tak 
bylo nalezeno jiné místo, a to v prostorách na zámku, kde bude vytvořena během 
roku 2016 stálá expozice věnovaná historii Hranic.  
 

Stálá expozice truhel ze sbírek muzea   
 

 
Započato bylo s přípravou nové expozice truhel ze 
sbírek muzea. Umístěna je ve 20 metrů dlouhé chodbě, 
kterou prochází na Staré radnici návštěvníci, kteří chtějí 
absolvovat výstup na věž. V roce 2016 bude expozice 
otevřena v nové turistické sezoně.  
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4.3.8 Doprovodný program k výstavám  
 
Přednášky a komentované prohlídky 
Nedílnou součástí muzejní a galerijní činnosti je oživení výstav komentovanými 
prohlídkami a přednáškami. V roce 2015 se uskutečnilo celkem 12 přednášek a 
komentovaných prohlídek, z toho 5 na Staré radnici, 4 v Synagoze a 3 u Kostelíčka. 
Celkem využilo této možnosti přes 618 návštěvníků.  
 
Zaměřeno na děti 
V roce 2015 se muzeum a galerie zaměřilo na rodiče s dětmi, a to nejen o velkých 
prázdninách, na které připravilo zábavnou a poučnou hru Veverčí stezka navazující 
na probíhající výstavu o Kostelíčku. Tuto zábavnou formu založenou na vyplnění 
pracovních listů si nenechalo ujít 200 dětí i dospělých.  
Vyhledávané se ukázaly být také výtvarné dílny, kterých muzeum a galerie v roce 
2015 připravilo 11. Těch se zúčastnilo celkem 304 návštěvníků. V tomto duchu bude 
muzeum pokračovat i v roce 2016.   
 

PŘEHLED DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ 

Datum 
konání 

Název akce Druh akce Místo konání 

P
o

č
e

t 

n
á

v
š

tě
v

n
ík

ů
 

15. března Po židovských památkách 
(komentovaná prohlídka pro 
skupinu prof. Michaela Laurence 
Millera se studenty judaistiky 
z Olomouce) 

Komentovaná 
prohlídka  
 

Stará radnice 
Synagoga 
zámek, 
židovský 
hřbitov 

20 

29. března Hranice a Velká válka, jejíž 
důsledky pociťujeme i dnes 

Komentovaná 
prohlídka Václava 
Bednáře 

Stará radnice 14 

9. dubna Ukončení výstavy děl Jana 
Pinkavy – výtvarná soutěž 

Denisáž, 
vyhodnocení 
výtvarné soutěže 

Stará radnice 35 

24. května Vzpomínky na válku Setkání  
s pamětníky 

Stará radnice 20 

5. června  Hranická muzejní noc Celorepubliková 
akce 

Stará radnice 
Synagoga 

248 
247 

6. června Návštěva Muzejní vlastivědné 
společnosti Brno  

Komentovaná 
prohlídka s Hanou 
Jančíkovou 

Synagoga 47 

24. června Den kostelů nejen pro školy Komentovaná 
prohlídka s Mgr. 
Radkou Kubíkovou 
a Mgr. Jiřím 
Nebeským 

Kostelíček  147 

26. června Den kostelů nejen pro školy Komentovaná 
prohlídka s Mgr. 
Radkou Kubíkovou 
a Mgr. Jiřím 
Nebeským 

Kostelíček  153 
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1. července 
až 31. 
srpna 

Prázdninová hra Hrajte si 
v muzeu - Veverčí stezka 

Prázdninový 
program pro děti 

Stará radnice 200 

14. 
července 

Komentovaná prohlídka 
Kostelíčka 

Komentovaná 
prohlídka s Mgr. 
Radkou Kubíkovou 

Kostelíček 60 

16. 
července 
 

Komentovaná prohlídka výstavy 
Hranická madona   

Komentovaná 
prohlídka s Mgr. 
Jiřím Nebeským 

Stará radnice 33 

6. srpna Malování s Fíkem Výtvarné dílny Synagoga 53 

13. srpna  Malování s Fíkem Výtvarné dílny Synagoga 49 

25. srpna 
 

Komentovaná prohlídka výstavy 
Hranická madona  

Komentovaná 
prohlídka s Mgr. 
Jiřím Nebeským 

Stará radnice 31 

26. srpna Malování pohlednic Výtvarná dílna Stará radnice 38 

12. září Dny evropského dědictví Celorepubliková 
akce 

Stará radnice 
Synagoga 

427 
411 

14. září  Koncert Václava Hudečka Koncert Synagoga 200 

16. září Malování kávou – žáci ZUŠ Výtvarné dílny Stará radnice 16 

17. září Malování kávou – žáci ZUŠ Výtvarné dílny Stará radnice 11 

18. září Malování kávou – žáci ZUŠ Výtvarné dílny Stará radnice 15 

20. září  Malování kávou pro veřejnost Výtvarné dílny Stará radnice 27 

1. října  Mezinárodní den kávy Ochutnávka kávy Stará radnice 32 

3. října  Piknik v Zámecké zahradě Piknik s 
programem 

Zámecká 
zahrada 

200 

24. října Komentovaná prohlídka pro 
delegaci z Polska, Slovinska a 
Holandska 

Komentovaná 
prohlídka s Vítem 
Kunovským a 
Hanou Jančíkovou  

Stará radnice 
Synagoga 

19 

7. listopadu Koncert k 25. výročí založení 
Ženského komorního sboru 

Koncert Synagoga 170 

19. 
listopadu 

Komentovaná prohlídka výstavy 
s autorem - Antonínem Střížkem 

Komentovaná 
prohlídka 

Synagoga 15 

29. 
listopadu 

Adventní mikulášská dílna Výtvarné dílny Stará radnice 2 

6. prosince  Adventní sobí dílna Výtvarné dílny Stará radnice 16 

10. prosince Židovské „Vánoce“  Přednáška, 
ochutnávka, 
dětský koutek 

Synagoga 78 

13. prosince Adventní andělská dílna Výtvarné dílny Stará radnice 44 

20. prosince Adventní sněhová dílna Výtvarné dílny Stará radnice 33 
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4.3.9 Další akce pořádané muzeem a galerií 
 
Hranická muzejní noc  
5. června 2015  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program Hranické muzejní noci, která nesla podtitulek 
Poznejte muzea a galerie v jiném světle, odstartovala na 
Staré radnici vernisáží výstavy Tajemná Hranická 
madona.  
 
V Synagoze se pak mezi obrazy Oldřicha Tichého 
uskutečnil koncert Hranického dětského pěveckého 
sboru pod vedením Taťány Jonasové, která si jako hosta 
pozvala hranického písničkáře Víťu Vrbku.  
 
Pro zájemce byla otevřena radniční věž. Kromě muzea a 
galerie se zapojily také další hranické muzea a galerie, 
například Galerie M+M Anny Musilové a obě hranická 
včelařská muzea. 
 

 

 
Zapojení se do Dnů evropského dědictví 
12. září 2015 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dny evropského dědictví na Staré radnici 

Mimořádně bylo možné navštívit expozice ve 
výstavních prostorách Staré radnice až do 18.00. Jako 
doprovodný program byla ve dvoře otevřena kafírna a 
pražírna. Návštěvníci tak mohli vidět celý proces 
pražení kávy v historické pražičce a následně si ji i 
vychutnat. Tato zajímavost byla zařazena do 
programu, neboť jedna z právě probíhajících výstav 
se zevrubně věnuje kávě od jejího pěstování na 
plantážích po samotnou konzumaci. Z prostor muzea 
se mimořádně vycházelo i na věž a na komentovanou 
prohlídku městské památkové zóny.  

Návštěvnost: 427 návštěvníků. 

 
Dny evropského dědictví v Synagoze 

Výstavu Pavel Mühlbauer - Krajina doplňoval bohatý 
hudební i taneční program – vystoupil Hranický dětský 
pěvecký sbor, Dětský pěvecký sbor Cantabile Hranice, 
stepaři Šárky Hlavinkové a hudební skupina Natalika – 
ve spolupráci se střediskem kultura.  

Návštěvnost: 411 návštěvníků 
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Koncert k 25. výročí založení Ženského komorního sboru 
7. listopadu 2015 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Židovské Vánoce  
10. prosince 2015 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Lidé, kteří navštívili 10. prosince 2015 v 17.00 Synagogu, mohli zhlédnout zapalování 
chanukového svícnu panem Jindřichem Buxbaumem a poslechnout si přednášku Dr. 
Petra Schlesingera o původu židovského svátku Chanuka. Nechyběla ochutnávka 
tradičních smažených jídel podávaných v čase tohoto svátku v židovských rodinách. 
Na své si přišly i děti, pro které byly připravené vystřihovánky a omalovánky.  
 

Koncert Václava Hudečka 
14. září 2015 

 
V beznadějně vyprodané Synagoze se 14. září 2015 uskutečnil koncert Václava 
Hudečka a jeho hostů z cyklu Má vlast. Houslový virtuóz Václav Hudeček vystoupil 
před zaplněnou Synagogou a v záři televizních reflektorů spolu s českým virtuózním 
pianistou Ivo Kahánkem a předním pěvcem Ivo Hrachovcem.  Celý koncert natáčela 
televize Noe. V televizi se pak záznam z koncertu objevil dvakrát - první díl vysílala 
televize v neděli 24. ledna 2016 a druhý 6. března 2016. 
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4.4 Propagace 
 
 
Středisko muzeum a galerie využívá k propagaci svých akcí následující 
způsoby: 
 

1. Pozvánky 

Ke každé výstavě jsou graficky připraveny a vytištěny pozvánky. Ty jsou rozesílány 
elektronicky na mailové adresy, které jsou neustále aktualizované. Návštěvníci 
výstav mohou zanechat u průvodce svou e-mailovou adresu, na kterou jim jsou pak 
pozvánky zasílány. Od června 2015, kdy byla tato možnost zavedena, jí využilo 
zhruba šedesát zájemců. Celkem jsou pozvánky elektronicky rozesílány na více než 
dvě stě adres. 

2. Plakáty 

Ke každé výstavě připravuje muzeum také plakáty, obvykle formátu A4 a A3. U 
několika výstav se připravovaly i velké plakáty formátu A2 nebo A0, ale také menší 
plakátky velikosti A5. Plakáty formátu A3 jsou pak umístěny na výlepových plochách 
ve městě a na dalších místech. Plakáty A4 mají také své „odběratele“, lidé je najdou 
na nástěnkách v obchodech, v lázních a podobně. Plakáty A2 a A0 bývají 
umisťovány na autobusových zastávkách. Plakátky A5 roznášel při netradiční 
propagaci výstavy grafik Jiřího Šalamouna Maxipes Fík s Ájou. 

3. Tiskové zprávy 

Ke každé výstavě je před jejím zahájením sepsána tisková zpráva, která se rozesílá 
médiím. 

4. Tištěná média 

Středisko muzeum a galerie monitoruje výstupy v tištěných médiích. Nejvíce článků 
bylo zveřejněno v Hranickém deníku a v Hranickém týdnu. Několik tiskových zpráv 
vydala i Česká tisková kancelář a články se pak objevili například v Blesku, Právu, 
Vlastě, týdeníku 5plus2, v časopise Ateliér a v odborném časopise Prostor Zlín. 

5. Hranický zpravodaj 

Od července 2015 se nejvýraznější propagace, co se tištěných médií týká, objevuje 
v Hranickém zpravodaji, který vydávají Městská kulturní zařízení Hranice. V každém 
čísle je zveřejněn přehledný soupis akcí, které muzeum a galerie pořádá, a dále 
pozvánky na aktuální výstavy a články k pořádaným akcím.  

6. Televizní vysílání  

O výstavách a akcích v muzeu informuje pravidelně také místní regionální televize. 
Jedna akce střediska muzeum a galerie se dostala do celostátní televize Noe, která 
natáčela koncert Václava Hudečka, a to vloni v září, odvysílala ho na začátku roku 
2016 ve dvou dílech. 
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7. Rádia 

Do vysílání Českého rozhlasu – do Radiožurnálu - se dostala zajímavá výstava – 
vánoční stromky v podloubí.  

8. Facebook  

Facebookové stránky muzea a galerie pravidelně informují o novinkách a blížících se 
akcích a přinášejí fotografie z proběhlých  vernisáží. Návštěvnost facebookových 
stránek muzea během roku 2015 vzrostla.  

9. Adresná propagace 

Muzeum také využívá adresné propagace, a to formou dopisů, e-mailů a telefonátů. 
Týká se to například školek a škol, které zve na výstavy, komentované prohlídky a 
doprovodné akce. Formu dopisů zvolilo muzeum také v případě výstavy Tajemná 
Hranická madona, kdy byly dopisem obeslány farnosti v širokém regionu s osobní 
pozvánkou na výstavu. 

10.  Katalogy 

Ke každé výstavě konané v galerii Synagoga nechává muzeum vytisknout katalogy. 
V roce 2015 to bylo celkem 7 katalogů (k výstavě Ivana Bukovského byl katalog 
vytištěn už v roce 2014). Jeden katalog byl také vytvořen pro výtvarnou výstavu na 
Staré radnici, a to pro dřevořezby Václava Plechatého. 

11.  Pohlednice 

Při příležitosti výstavy Tajemná Hranická madona vydalo město Hranice novou 
pohlednici Kostelíčka a také propagační materiál – skládačku ke Kostelíčku. 

12.  Netradiční propagace 

Muzeum také přišlo s netradiční propagací. Na výstavu grafik Jiřího Šalamouna zval 
v ulicích města Maxipes Fík a jeho družka Ája. Postava Maxipsa Fíka oživila 
vernisáž, účastnila se doprovodných programů k výstavě a potěšila i návštěvníky 
letního kina, kam zavítala s informačními materiály před promítáním. 
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5. Středisko knihovna 
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5.1 Základní údaje o středisku knihovna 
 

Charakteristika 
 
Počátky hranické knihovny spadají do období počátků českého národního obrození. 
Pro město Hranice byl významným rok 1811, kdy Josef Heřman Agapit Gallaš založil 
první společenskou knihovnu. Další etapa veřejného knihovnictví v Hranicích začíná 
rokem 1894, kdy byla spolkem „Veřejné knihovny národní“ založena veřejná 
knihovna. Další rozkvět knihovny byl od roku 1920 díky zákonu o veřejných 
knihovnách, podle kterého musela každá obec zřídit obecní veřejnou knihovnu a 
financovat její činnost. Padesátá léta a konec šedesátých let nebyl pro knihovnu 
příznivý, docházelo k rozsáhlému vyřazování knih a to i velmi kvalitních, zejména 
autorů západních.  
Zřizovací listinou z 1. 1. 1992 se knihovna stala příspěvkovou organizací města s 
právní subjektivitou.  Od 1. 1. 2015 se knihovna stala součástí Městských kulturních 
zařízení Hranice. Knihovna je v budově Staré radnice na Masarykově náměstí 71 
v první patře a má bezbariérový přístup. 
Základním posláním knihovny je poskytování informačních a knihovnických služeb 
občanům města, studentům i návštěvníkům. V rámci výkonu regionálních služeb 
zajišťovala středisková knihovna v Hranicích metodickou pomoc knihovnám v obcích 
regionu.  
Knižní fond knihovny k 31. 12. 2015 čítal 65 240 knih. 
 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY  

Den Oddělení pro dospělé Oddělení pro děti 

Pondělí 8.00 - 11.30      12.00 – 17.00 12.00 – 17.00 

Úterý 8.00 - 11.30      12.00 – 17.00 12.00 – 17.00 

Středa zavřeno zavřeno 

Čtvrtek 8.00 – 11.30     12.00 – 17.00 12.00 – 17.00 

Pátek 8.00 – 11.30     12.00 – 17.00 12.00 – 17.00 

Sobota 9.00 – 12.00 zavřeno 

 
 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN 

Den Oddělení pro dospělé Oddělení pro děti 

Pondělí 9.00 - 11.30      12.00 – 17.00 zavřeno 

Úterý 9.00 - 11.30       12.00 – 16.00 9.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00 

Středa zavřeno zavřeno 

Čtvrtek 9.00 – 11.30      12.00 – 17.00 zavřeno 

Pátek 9.00 – 11.30      12.00 – 16.00 zavřeno 

Sobota 9.00 – 12.00 zavřeno 

 
 

Kontakty 
 
Telefon:  581 607 300 (vedoucí střediska) 

 581 607 299 (oddělení pro dospělé) 
Web adresa:  www.mek.hranet.cz 
E-mail:   mek@mek.hranet.cz 

http://www.mek.hranet.cz/
mailto:mek@mek.hranet.cz


 

 
 

43 Výroční zpráva za rok 2015 

 

PRACOVIŠTĚ 

Hranice, Masarykovo náměstí 71 Oddělení pro dospělé 

Oddělení pro děti 

Čítárna a internetová studovna 

Veřejný internet 

Vedoucí střediska 

Ekonomické oddělení 

Ředitelka 

Drahotuše Knihovní pobočka v místní části 

Lhotka Knihovní pobočka v místní části 

Slavíč Knihovní pobočka v místní části 

Uhřínov Knihovní pobočka v místní části 

Valšovice Knihovní pobočka v místní části 

Velká Knihovní pobočka v místní části 

 
  

5.2 Služby 
 

5.2.1 Veřejná knihovnická a informační služba 
 
Provoz dvou veřejných oddělení (dospělé, dětské) zahrnuje činnosti výpůjčního 
protokolu, ústní knihovnicko-bibliografickou informatiku (referenční služby), 
internetovou studovnu, studovnu s příruční knihovnou a periodika, reprografické 
služby, individuální a kolektivní práce se čtenáři, meziknihovní výpůjční službu, 
meziknihovní reprografickou službu a další služby poskytované prostřednictvím 
programů AKS Clavius a dalších software programů sloužících plnění služeb a 
informatiky pro uživatele  - systém ČNB (Česká národní bibliografie), JIB (Jednotná 
informační brána), on-line katalog, Souborný katalog SKAT, Souborný katalog ČR - 
Caslin, webové stránky knihovny a další on-line služby (např. osobní čtenářské 
konto, rezervační systém, upomínkový systém, prodlužování výpůjček). 
K uvedeným činnostem je vedena evidence elektronická a většinou i písemná, která 
sleduje výkony těchto činností a následně slouží jako podklad pro zpracovávání 
pravidelné roční statistiky městské knihovny a jejích poboček v obslužném regionu 
pro ČSÚ, vede se a zakládá písemně i elektronicky. Provozní doba v týdnu rozšířena 
v oddělení pro dospělé o sobotu (9 – 12 hodin) a oddělení pro děti o jeden den 
(čtvrtek 12 – 17 hodin). 

 

POČET VÝPŮJČEK PRO DOSPĚLÉ A DĚTI  

 Rok 
2008 

Rok 
2009 

Rok 
2010 

Rok  
2011 

Rok  
2012 

Rok 
2013 

Rok 
2014 

 Rok 
2015 

Oddělení 
pro dospělé 

76.640 74.295 74.706 70.361 71.334 68.005 67.297 64.344 

Oddělení 
pro děti 

10.020 11.449 15.684 16.220 16.931 17.660 15.344 16.057 

Výpůjčky 
celkem 

86.660 85.744 90.390 86.581 88.265 85.665 82.641 80.401 
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POČET REGISTROVANÝCH ČTENÁŘŮ A POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ KNIHOVNY 

  Rok 
2008 

Rok 
2009 

Rok 
2010 

Rok  
2011 

Rok 
2012 

Rok 
2013 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

Registrovaní 
celkem 

 2.816 2.737 2.634 2.611 2.344   2.190   2.230 

Návštěvníci 
celkem vč. 
KVČ 

35.620 40.204 43.440 36.530 34.552 33.581 34.275 34.572 

Z toho: 
návštěvníci 
na internetu 

6.341 7.036 5.787 3.938 3.004 2.771   2.377   2.322 

 
 

UŽIVATELÉ – NÁVŠTĚVNÍCI SLUŽEB ON-LINE Rok 2014 Rok 2015 

Návštěvníci služeb elektr. katalogu celkem   18.570   17.991 

Návštěvníci uživatelského konta celkem     4.411     4.456 

Počet dotazů (hledání) na našem www.katalogu 183.013 156.820 

 
 
Z výše uvedených tabulek vyplývá celkový nárůst registrovaných čtenářů, fyzických 
návštěvníků knihovny. Zvláště potěšující je zaznamenaný nárůst ve všech 
ukazatelích dětského oddělení. Celkově poklesl počet výpůjček.  
Celkem v roce 2015 městská knihovna vykazuje celkem 47.896 návštěvníků 
(návštěvníci kulturních akcí, fyzické návštěvy knihovny, návštěvníci čerpající on-line 
služby).  

 

5.2.2 Meziknihovní výpůjční služba  
 
V roce 2015 knihovna evidovala celkem 290 požadavků uživatelů na meziknihovní 
službu s požadavky z naší knihovny do jiných knihoven a plněné požadavky jiným 
knihovnám.  
Tato služba spočívá ve vyhledávání a objednávání konkrétních titulů či 
časopiseckých článků z jiných knihoven České republiky, případně i zahraničí, a 
jejich plnění podle požadavků uživatelů a také zasílání požadovaných titulů či článků 
jiným knihovnám. Činnost se eviduje a dokumentuje. Tuto službu poskytují svým 
čtenářům i naše pobočky přes naši městskou knihovnu.  
  
 

5.2.3 Reprografické služby 
 
Tato služba je vykonávána při výpůjčním protokolu a souvisí také s poskytováním a 
vyhledáváním informací z literárních pramenů knihovny a v databázích. Je vedena 
evidence k této službě a dle ní bylo v roce 2015 realizováno celkem 1.121 
požadavků. 
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5.3 Akvizice a zpracování fondu knih 
 
V roce 2015 bylo zakoupeno, získáno darem a z grantového programu, knihovnicky 
zpracováno a zkatalogizováno celkem 2.379 svazků knih pro městskou knihovnu a 
131 svazků pro knihovní pobočky v místních částech a dále 666 svazků knih v rámci 
regionálních funkcí knihovny z účelových prostředků Olomouckého kraje pro 
výměnné soubory knihovních poboček ve středisku Hranice. Celkem to bylo o 555 
svazků více než v roce 2014. K této činnosti byla vedena příslušná dokumentace.  
Knihovna elektronicky přispívá svými bibliograficko-knihovnickými daty nových knih 
do Souborného katalogu ČR v NK Praha a do Souborného katalogu Clavia (SKAT). 
Podobně jako se zpracovávají přírůstky, tak byly zpracovávány i úbytky při 
aktualizaci knihovního fondu. Knižní úbytky během roku činily v městské knihovně 
2.420 svazků. Vyřazené knihy byly zpracovány v úbytkovém systému, provedena 
nabídková povinnost a pak nabídnuty veřejnosti prostřednictvím jarní a podzimní 
knižní burzy.  

Tato kapitola výčtem činností zahrnuje akvizici knih a periodik a následné jejich 
zpracování (technická kontrola knih, označení vlastnictví, přírůstková čísla, vnější 
označení, obalování a elektronickou katalogizaci s tiskem čárových kódů).  

Vede se příslušná dokumentace – dodací listy s přírůstkovými čísly, hlavní akviziční 
karta přírůstků a úbytků, karty pohybu fondu v městské knihovně po odděleních a 
všech střediskových poboček (přírůstky, úbytky, výměnné soubory – pohyb fondu na 
kartách, dodací listy výměnných souborů).  

Tato činnost mimo jiné je součástí každoročně zpracovávaných statistických výkazů 
za městskou knihovnu a každou knihovní pobočku ve středisku pro ČSÚ písemně i 
elektronicky. Přírůstky knihovního fondu jsou tvořeny vlastními finančními zdroji, 
z grantu „Česká knihovna“ a dary fyzických a právnických osob. Průběžně je 
prováděna údržba a opravy knihovního fondu. 

 

KNIHOVNÍ FOND – PŘÍRŮSTKY A  ÚBYTKY 

 Rok 
2014 

Rok 
2015 

Přírůstky knihovního fondu  
pro knihovnu a integrované pobočky 

1.955 2.510 

Přírůstky knihovního fondu  
pro regionální funkce a obce střediska  

843 877 

Úbytky  knihovního fondu 1.675 2.420 

 

5.4 Regionální funkce 
 
V roce 2015 naše organizace nadále plnila funkci knihovny pověřené regionálními 
funkcemi (dále RF) pro regionální oblast střediska Hranice a střediska Městské 
knihovny v Kojetíně. Veškeré služby v rámci RF byly poskytovány 21 pobočkám ve 
středisku Hranice a 10 knihovnám střediska Městské knihovny v Kojetíně  na základě 
vzájemných smluv (VK Olomouc, Olomoucký kraj), smlouvou o přenesení RF, 
formou nákupu služeb (Městské kulturní středisko Kojetín). Finančně jsou všechny 
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činnosti RF garantovány Olomouckým krajem podle § 11,odst. 3, zák. č. 257/2001 
Sb. – knihovní zákon, včetně mzdy 1 pracovního úvazku. V roce 2015 organizace 
MKZ Hranice ve středisku knihovna hospodařila s finančním příspěvkem ve výši 
549.721,- Kč.  
 
Výkon regionálních funkcí v knihovně zahrnoval během roku 2015 tyto 
činnosti: 

 Poradenská a konzultační činnost pro základní pobočky střediska – realizováno: 
jedenkrát aktiv dobrovolných knihovníků, 21 metodických návštěv v knihovnách 
našeho střediska a v MěK Kojetín (metodické zápisy), poskytnuto 33 odborných 
konzultací dobrovolným knihovníkům a starostům obcím osobně nebo e-mailem 
včetně metodické a konzultační služby Městské knihovně v Kojetíně. Starostům 
obsluhovaných knihoven zaslána zpráva o plnění RF v jejich knihovně za dané 
období. 

 Tvorba, distribuce a cirkulace výměnných souborů pro základní knihovny – 
městská knihovna pro výměnné soubory nakoupila, zkatalogizovala, zpracovala 
celkem 666 svazků knih pro hranické středisko z finančních prostředků 
Olomouckého kraje. Během roku bylo vytvořeno v hranickém středisku celkem 42 
výměnných souborů z nově nakoupených a zpracovaných knih v průměru po 16 
svazcích v každém novém souboru a ty byly ve dvou cyklech (jarní a podzimní) 
distribuovány na jednotlivé pobočky. Jedná se o tzv. cirkulaci výměnných souborů 
– v roce 2015 bylo vyměněno mezi pobočkami celkem 3.709 svazků knih ve 182 
souborech. V rámci RF bylo také knihovnicky zpracováno 211 knih, které byly 
nakoupeny z prostředků obcí nebo poskytnuty darem. 

 Revize a aktualizace knihovních fondů základních knihoven – v hodnotícím roce 
proběhly na 5 knihovnách hranického střediska aktualizace KF a následné revize 
knihovního fondu (MK Drahotuše, Lhotka, Slavíč, Valšovice, Velká) a mimořádně 
aktualizace v MK Olšovec (přestěhování knihovny). Počet aktualizovaných a 
revidovaných svazků těchto poboček činil celkem 17.073 svazků.  Revize byly 
prováděny elektronicky. Z výsledků aktualizací a revizí byla zpracována příslušná 
dokumentace k úbytkům (odpisy v přírůstkových seznamech, revizních 
katalozích, seznamy vyřazených knih, karty pohybu fondu – celkem 867 svazků 
knih) a zpracovány zápisy o revizích. Ve spolupráci s knihovníky a obcemi 
provedena burzovní nabídka v jednotlivých knihovnách.  

 Podpora při zpracování statistiky v rámci střediska – prostřednictvím městské 
knihovny byly zpracovány statistiky za všechny knihovny ve středisku knihovny 
Hranice na základě písemných podkladů z jednotlivých knihoven a obcí. Této 
statistice podléhala všechna data výpůjčního protokolu, přírůstky, úbytky fondu, 
služby, kulturně vzdělávací činnost, návštěvníci u internetu, virtuální návštěvy 
webových stránek, služby on-line (katalog, databáze uživatelů aj.), data 
ekonomické povahy.  Celkem bylo zpracováno v rámci střediska včetně městské 
knihovny 22 statistických výkazů. Statistiky zpracovány na příslušných 
formulářích a v elektronickém programu StatExcel i za středisko Kojetín (10 
knihoven). Vše doplněno souhrnným komentářem k vykazovaným hodnotám. 
Zvlášť byla také zpracována statistika a zpráva o činnostech regionálních funkcí a 
plán činnosti RF na další období, finanční vyúčtování za sledované období a vše 
poskytnuto Vědecké knihovně v Olomouci a Olomouckému kraji dle smlouvy. 

 Další služby – servis knihovního systému Clavius v naší knihovně a na pobočce v 
Drahotuších zajišťoval pověřený servisní technik na základě servisní smlouvy 
uzavřené mezi naší městskou knihovnou a firmou LANius, s. r. o. 
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 Administrativa – k veškerým činnostem RF je vedena dokumentace, plány 
činnosti, výroční zprávy, komentáře, statistiky, různé protokoly, přírůstkové dodací 
listy KF, úbytkové seznamy KF, zápisy metodických návštěv, protokoly o revizích 
a jiné, prezenční listiny, podklady účetních a mzdových operací. 

 Ostatní:  
1. Retrokatalogizace knihovního fondu poboček – prováděna průběžně během 

roku v AKS Clavius – v roce 2015 byla dokončena retrokatalogizace 
knihovního fondu pobočky Střítež nad Ludinou.        

2. Průběžně prováděna aktualizace webových stránek poboček 
3. Zpracovány statistiky plnění regionálních funkcí se zprávou o činnosti za 

pololetí a za rok 2015. 
4. Spolupráce při přípravě MK Černotín před soutěží Obec roku 2015 
 

Plnění výše uvedených činností v rámci RF středisko knihovna Hranice zajišťovala 
jedním úvazkem. Některé činnosti vyžadující specializovanou odbornost, 
kompetentnost nebo kolektivní práci byly realizovány s přispěním ostatních 
zaměstnanců. Týkalo se hlavně cirkulace výměnných souborů, revize a aktualizace, 
kompletní statistiky střediska, plánů a zpráv o činnosti, statistiky RF, účetnictví, 
vedení části dokumentace, metodiky. 

 

5.5 Pobočky knihovny v místních částech 
 
Součástí střediska knihovny je šest knihovních poboček v místních částech města - 
Drahotuše, Lhotka, Slavíč, Uhřínov, Valšovice, Velká, které zajišťují veřejné 
knihovnické a informační služby v oblasti své působnosti. Tyto služby plní dobrovolní 
knihovníci na základě dohody o pracovní činnosti. Pobočka Drahotuše je vedena 
jako profesionální pobočka s 15 provozními hodinami týdně. V roce 2015 proběhly 
v Místní knihovně Drahotuše dvě kulturní akce pro žáky základní školy, a to beseda o 
knihách, knihovně a jejích službách a divadelní představení v podání dětí, které 
zahrály rodičům a jiným dospělým pohádku Kašpárkův smích. 
 

STATISTIKA VÝPŮJČEK, ČTENÁŘŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ  
V POBOČKÁCH KNIHOVNY V MÍSTNÍCH ČÁSTECH 

 Rok 
2008 

Rok 
2009 

Rok 
2010 

Rok 
2011 

Rok 
2012 

Rok 
2013 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

Výpůjčky 
celkem 

6.802 8.239 6.904 7.269 7.010 6.594 5.811 
5.432 

Registrovan
í čtenáři 

205 222 223 187 222 190 177 179 

Počet 
návštěvníků 
celkem 

5.080 4.252 3.692 3.264 2.778 2.468 2.091 1.869 

Z toho 
návštěvníci 
na internetu 

 1.226 1.127 669 457 363 184 121 

Počet 
virtuálních 
návštěvníků 
na webech 
celkem 

 4.367 4.797 5.296 3.727 5.682 6.898  
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5.6 Kulturně vzdělávací činnost 
 
V roce 2015 bylo městskou knihovnou realizováno celkem 64 vzdělávacích a 
kulturních akcí s celkovou účastí 1.499 návštěvníků. Z toho 52 akcí vlastních a 12 
akcí s přednášejícím nebo účinkujícím hostem. Počet návštěvníků akcí je srovnatelný 
s rokem 2014. 
 
 

KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE Rok 2014 Rok 2015 

Akce pro děti do 15 let 47 46 

Akce pro veřejnost a studenty 17 12 

Ostatní akce ve spolupráci, marketingové aj. akce 7 6 

CELKEM 71 64 

 

Cyklické knihovnické lekce, besedy, interaktivní pořady       
 
Středisko knihovna spolupracuje se všemi stupni škol ve městě a v místní části 
Drahotuše, s neziskovými zájmovými organizacemi, občanskými sdruženími a 
ostatními kulturními zařízeními ve městě.  
Pravidelně jsou prováděny v knihovně pro žáky základních škol a speciální školy, pro 
klienty sociálního zařízení Archa, dětský domov a studenty středních škol vzdělávací 
interaktivní knihovnicko-bibliografické a literární besedy, knihovnické lekce 
podporující čtenářství a rozvíjející orientaci v informačních databázích knihovny. Patří 
sem i uplatňování různých forem individuální práce se čtenáři obou oddělení – 
informační kampaň v oblasti on-line služeb, knihovnicko-bibliografická informatika a 
referenční služby. 
 

Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost 
 
V průběhu roku 2015 se uskutečnily následující programy a akce pro veřejnost: 
 
„Březen – měsíc čtenářů“. Letošní motto: Nejlepší čtenář je táta 

1. Jarní burza vyřazených knih 
2. „Já a táta v knihovně“ – výzva do rodin malých čtenářů a čtenářek 

s cílem podpořit a povzbudit tatínky, aby věnovali svým dětem malý 
kousek ze svého času, který spolu stráví v knihovně. Kromě 
společného čtení a výběru knih dostalo každé dítě malý dárek a 
tatínkům byla nabídnuta káva nebo čaj zdarma. (účast: 28 otců a s nimi 
36 dětí) 

3. Beseda s promítáním se spisovatelem literatury faktu Milanem Zachem 
Kučerou „Skryté kapitoly války“ – u příležitosti 70. výročí konce druhé 
světové války (3. 3.) 

4. Hitparáda besed, knihovnických lekcí, společného čtení pro školy a MŠ 
 

 
Duben – „Knihy mají zelenou“  
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U příležitosti Světového dne knihy jsme připravili akci Knihy a časopisy do čekáren. 
Vyřazené knihy a časopisy jsme rozvezli do čekáren praktických a dětských lékařů 
po městě, do kadeřnictví, do autobusů. Rozečtenou knihu nebo časopis si mohli lidé 
v čekárnách vzít s sebou domů.  
 
Duben - Pořad „Jsem sestra Arnošta Lustiga“  
 
Hosty pořadu „Jsem sestra Arnošta Lustiga“ byly Hana Lustigová–Hnátová a Daniel 
Dobiáš. V jejich podání zazněly autentické vzpomínky na prožité pobyty 
v koncentračních táborech Terezín a Osvětim prokládané zhudebněnými texty básní 
dětí z koncentračních táborů, které nepřežily. Akce byla určená pro studenty 
gymnázia, zúčastnilo se jí 213 studentů. (16. 4. 2015) 
 
 
Květen – akce tematické kufříky 
 
Dětské oddělení připravilo a zahájilo půjčování dvou nových tematických kufříků 
(Dinosauři a Víly a princezny). 
 

 
„Hranická literární akademie 2015“, 4. ročník 
 
Čtvrtý ročník Hranické literární akademie se uskutečnil díky podpoře Ministerstva 
kultury ČR v rámci projektu Knihovna 21. století. Celkem se jednalo o 5 literárně 
vzdělávacích literárních přednášek pro veřejnost. Přednášel Mgr. Daniel Jakubíček, 
Ph. D.. 
1.  „Viděl jsem na nebi kometu… aneb Smutek Marka Twaina“ (30. 4.) – u příležitosti 

105. výročí úmrtí a 180 let od narození) 
2. „Hledání Antoine de Saint-Exupéryho“ (28. 5. 2015). U příležitosti 115. výročí 

narození a 70. výročí ukončení druhé světové války 
3. „Padouch nebo hrdina? aneb Život a dílo markýze de Sade“. U příležitosti 275. 

výročí narození (17. 9. 2015) 
4. „R. S. mezi dvěma F. X. aneb Citový problém české spisovatelky Růženy 

Svobodové 95. výročí úmrtí spisovatelky a 155. výročí narození  F. X. Svobody 
(15. 10. 2015) 

5. “Nejsou mezi námi… stručný průvodce literárními Hranicemi I. část. (26. 11. 
2015) 

 
 
Říjen - Týden knihoven (5. - 11. 10. 2015) – motto: „Zažijte knihovnu jinak“  
 

 Autorské čtení s besedou „Ve stínech za zrcadlem aneb Život s psychózou“ za 
účasti obou autorek stejnojmenné knihy Markéty Bednářové a Libuše Horké. 
Autentické vyprávění o problémech s psychózou, schizofrenií. Ve spolupráci 
s hranickou regionální koordinátorkou programu „Rodiče sobě“ za podpory 
České asociace pro psychické zdraví. (5. 10.) 

 Podzimní burza knih 

 „Výšlap na věž za pohádkovým hrdinou“ – nabídka pro děti a jejich rodiče. 
Účastníky se sladkostmi vítal na věži Maxipes Fík. 
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Další kulturně vzdělávací akce ve spolupráci s ostatními organizacemi: 
Ve spolupráci s CPR Jitřenka se uskutečnily 3 přednášky ve studovně knihovny: 
Nejvíce se vyplatí plýtvat časem na děti, Výchova dětí krok za krokem, Večer pro 
táty. 
 
Knihovna opět v roce 2015 dobrovolníkem celonárodní sbírky Světluška  
(13. ročník sbírky V září světlušky září)  
 
Prosinec - Dárek, který bude těšit celý rok  
Knihovna uspořádala před Vánoci marketingovou a propagační akci „Dárek, který 
bude těšit celý rok“. Cílem akce bylo získat další čtenáře a uživatele knihovny. 
 
V rámci spolupráce a podpory kultury, vzdělávání a kvalitního trávení volného času 
v našem regionu městská knihovna umožňuje ve svých prostorách propagaci akcí a 
aktivit ostatních středisek MKZ, škol, neziskových a zájmových organizací, 
občanských sdružení a spolků města i v místních částech.  
Během roku byla prováděna průběžně editace webových stránek knihovny, správa 
facebooku, na webu tvorba paratextů k vybraným knižním novinkám městské 
knihovny s cílem propagovat kvalitní četbu - beletrii i naučnou literaturu pro děti i 
dospělé. 
 

5.7 Péče o majetek 
 

V rámci modernizace katalogizace byl v červnu 2015 realizován přechod 
katalogizačního formátu UNIMARC na MARC21 a knihovna tak zahájila katalogizaci 
již podle moderních pravidel RDA. Knihovna na modernizaci katalogizace podala 
projekt - finančně podpořeno grantem Ministerstva kultury ČR -  VISK3. 

 

5.8 Shrnutí a závěr 
 
V roce 2015 stoupl počet u ukazatelů v dětském oddělení (výpůjčky, registrovaní 
čtenáři i návštěvníci).  Klesl počet registrovaných uživatelů v dospělém oddělení, 
který může být ovlivňován možností využívání jednoho čtenářského průkazu pro více 
uživatelů (například v rodině), přičemž počet výpůjček ani návštěvníků výrazně 
nepoklesl. Tato možnost je respektována a je prioritně zacílena převážně na sociálně 
slabší rodiny s více dětmi a pro seniory.  
Díky navýšení finančního příspěvku na nákup knih se zvýšil počet nových knih oproti 
předchozímu období o 555 kusů knih. Knihy do stálého fondu jsou poskytovány i 
pobočkám v místních částech, hlavně pro Místní knihovnu Drahotuše, což je 
profesionální pobočka s 15 hodinami provozní doby. 
Provozní doba knihovny byla rozšířena o provoz dospělého oddělení v sobotu od 9 
do 12 hodin a v dětském oddělení byl provoz rozšířen o čtvrtek od 12 do 17 hodin.   
Knihovna se také každoročně zapojuje do grantového programu Česká knihovna, 
kde je možnost dle pravidel získat zdarma kvalitní knihy českých autorů.  
Na regionální funkce dostala knihovna v roce 2015 částku 549.721,- Kč. 
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6. Středisko kultura 
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6.1 Základní údaje o středisku kultura 
 

O středisku kultura 
 
Historie dnešního střediska kultura sahá do roku 2007. Tehdy vznikla příspěvková 
organizace Městské kulturní zařízení Hranice v souvislosti s otevřením Zámeckého 
klubu v nově zrekonstruovaných sklepeních hranického zámku. Organizace od 
počátku zajišťovala činnost Kina Svět, Letního kina a Zámeckého klubu. Pořádala 
Hranické kulturní léto, doprovodný program v rámci Dnů evropského dědictví a Dne 
kultury na zámku, festival Evropské jazzové dny, festival Hranická scéna, 
organizovala činnost Kruhu přátel hudby, dvoudenní předvánoční jarmark na 
Masarykově náměstí, správu plakátovacích ploch v Hranicích a výlepovou službu. Od 
1. 1. 2015 se stala součástí nově vzniklé příspěvkové organizace Městská kulturní 
zařízení Hranice. 
 
 
Pracoviště střediska kultura 

Kanceláře 
 
Středisko kultura má k dispozici dvě kanceláře v budově Zámecká 118. Tyto 
kanceláře slouží k administrativní, programovací a propagační činnosti. 
 
K pořádání kulturních programů slouží prostory: 
 
Zámecký klub je ve sklepeních zámku na adrese Pernštejnské nám. 1. Má kapacitu 
65 až 100 míst k sezení v závislosti na uspořádání sálu. V Zámeckém klubu probíhají 
koncerty, divadelní představení, přednášky, kinokavárna, programy pro školy. Prostor 
v zámeckém sklepení lze využít pro pořádání rodinných oslav, firemních prezentací, 
večírků, školení, rautů, komerčních výstav, svatebních hostin a podobných událostí. 
Po domluvě je možné zajistit ozvučení, dataprojektory, občerstvení, případně kulturní 
vystoupení. 
 
Koncertní sál, který je v prvním patře v Zámecké ul. 118, má kapacitu k sezení 200 
osob. Jedná se o prostor vhodný pro pořádání koncertů, divadelních představení, 
přednášek a jiných podobných akcí.  
 
Letní kino v Teplické ulici 258 s maximální kapacitou 1 340 osob, míst k sezení je 
1 200. Letní kino promítá pravidelně od června do srpna, pravidelně na Silvestra. 
V areálu se konají také velké koncerty, festivaly. Prostor je také možné krátkodobě 
pronajmout podle ceníku. 
    
                      
Další prostory, kde středisko kultura pořádá akce:  
 
Sady Čs. legií – prostor parku slouží pro letní akce pro veřejnost bez vstupného. 

Zámecká zahrada – prostor se otevřel po rekonstrukci v červnu 2015. Do tohoto 
prostoru středisko kultura přesunulo cyklus letních koncertů typu open air, bez 
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vstupného -  Hranické kulturní léto. V předchozích letech se konalo na travnatém 
prostranství vedle zámku.  

Dvorana zámku a Galerie severní křídlo zámku  - prostory jsou využívány 
například při festivalu Evropské jazzové dny. 

Farní kostel Stětí Sv. Jana Křtitele slouží pro konání například Vánočních koncertů 
při Klubu přátel hudby. 

Masarykovo náměstí – prostor náměstí je místem konání předvánočních jarmarků, 
které také středisko kultura pořádá. 

Koncertní sály mimo Hranice. Za některými koncerty vážné hudby přepravuje 
středisko kultura abonenty do koncertních sálů, které skýtají odpovídající podmínky 
pro náročnější koncerty, a to jednou ročně do Beskydského divadla v Novém Jičíně, 
a čtyřikrát ročně do Reduty v Olomouci. 

  

6.2 Kulturní činnost 
 

6.2.1 Kulturní akce v Zámeckém klubu  
 

V Zámeckém klubu pořádá středisko kultura koncerty a programy, kinokavárnu, část 
programů tradiční akce Evropské jazzové dny. Prostory středisko krátkodobě 
pronajímá, a to cizím (9 krát), městu Hranice a jeho příspěvkovým organizacím (20 
krát) a prostory využilo v roce 2015 také středisko knihovna (5 krát) a středisko 
muzeum a galerie (1 krát). Jak je patrné z níže uvedených grafů, návštěvnost 
programů v Zámeckém klubu v roce 2015 vzrostla.  
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V Zámeckém klubu byl v roce 
2015 podobný počet programů 
jako v uplynulých letech, celková i 
průměrná návštěvnost však byla 
vyšší (viz grafy výše a tabulka 
níže). 
 Tradičně úspěšné hranické 
seskupení  Gentlemen’s Club 
přilákalo v únoru 160 diváků a v 
říjnu 120 diváků.  Z revivalových 
kapel byl v klubu nejúspěšnější 
Metallica a Slayer Revival  se 106 
diváky.  
Pořady umělců, známých z televizních obrazovek jsou sice finančně náročné, ale 
návštěvnost mají vyšší: například Na stojáka 108 osob, The Plastic People Of The 
Universe 103 osob, Robert Křesťan a Druhá tráva 137 osob, Blue Efect 146 osob, a 
největším tahákem byla kapela  Buty se 197 diváky. 

 

ZÁMECKÝ KLUB – POČET PROGRAMŮ, NÁVŠTĚVNOST, PRONÁJMY 

Rok Programy  

pro veřejnost 

Počet diváků Průměrná 

návštěvnost 

Pronájmy 

Koncerty* kinokavárna Koncerty* kinokavárna Koncerty* kinokavárna Placené. Bezplat. 

2012 32 8 1664 268 52 33 10 39 

2013 37 9 1989 258 54 29 8 25 

2014 37 6 1778 170 48 28 11 31 

2015 32 4 2274 214 71 54   9       26  
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NÁVŠTĚVNOST A TRŽBY PROGRAMŮ V ZÁMECKÉM KLUBU V ROCE 2015 
Datum Název akce Návštěvnost Vstupné Tržba 

Leden 

 16. 1. Víťa Vrbka a LiThr   85 60 Kč  5.100,- 

 18. 1. Oskar Petr Trio   35 130/170 Kč  4.750,- 

 21. 1. Jiří Černý o Michalu Tučném   66 70 Kč  4.220,- 

 23. 1. Metallica a Slayer Revival 106 100/130 Kč 12.130,- 

Únor 

  6. 2 Gentlemen’s Club 160 100 Kč 16.000,- 

 15. 2 Roman Dragoun   38 120/150 Kč  4.950, - 

 25. 2 Na stojáka 108 190/220 Kč 20.520,- 

 27. 2. Koblížci a The Snuff   40 100 Kč 4.000,- 

Březen 

 4. 3. Luboš Andršt Blues Band  49 150/200 Kč  8.000,- 

 7. 3. Ozzy Osbourne Tribute  87 100/130 Kč 10.560,- 

13. 3. Jura Pařez a Pozdní sběr  21 150/200 Kč  3.250,- 

15. 3. Oldřich Kaiser a Dáša Vokatá  78 150/200 Kč 11.950,- 

19. 3. Hromosvod ZRUŠENO NEZÁJEM 0 90/120 Kč 0,- 

 21. 3. Empire Rose  56 70/100 Kč  5.210,- 

 25. 3. Xavier Baumaxa  33 120/150 Kč  4.350,- 

Duben 

10. 4. The Plastic People Of The Universe 103 190/250 Kč 20.410,- 

12. 4. Václav Koubek s kapelou   35 130/170 Kč   4.910,- 

28. 4.  Křest knihy J. Zaise  Cca 50 Bez 
vstupného 

- 

                 + 3 koncerty EJD (samostatná tabulka) 

Květen 

                 + 1 koncert EJD (samostatná tabulka) 

 19.5. Robert Křesťan a Druhá tráva   137 200/250 Kč   
27.400,- 

Září 

 19. 9.  M. Imrich + Tango   30 120/150 Kč   3.960,- 

 24. 9.  T4   56 190/250 Kč 11.300,- 

 25. 9.  U2  Stay revival band   86 120 Kč 10.320,- 

Říjen 

  2. 10. Dark Gambale   34 100/130 Kč   4.060,- 

  8. 10.  Tony Ackerman   12 150/200 Kč   1.950,- 

  9. 10.  Gentlemen´s Club 120 100/130 Kč 13.890,- 

16. 10. Neřeš   71 50 Kč   3.550,- 

21. 10.  Blue Efect 146 200/250 Kč 29.200,- 

22. 10.  Jiří Černý o Petru Skoumalovi   41 70 Kč   2.870,- 

Listopad 

 5. 11.  Gwyn Ashton   37 120/150 Kč  5.160,- 

13. 11.  Bethrayer + hosté   61  70/100 Kč  6.010,- 

19. 11.  Vltava   28 180/220 Kč  5.360,- 

24. 11. Buty 197 190/250 Kč 38.030,- 

27. 11.  Titanic a Hysteria   68 120/150 Kč   9.060,-  

Prosinec 

Žádné programy se vstupným – pořádali jsme Vánoce v Hranicích na Masarykově nám., 
v Zámeckém klubu probíhaly bezplatné pronájmy městu a jeho příspěvkovým organizacím 

Celkem  Průměr.návštěvnost na akci 71 osob  2274 32 akcí 312.430 
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V Zámeckém klubu se konají také filmové projekce snímků dostupných k veřejné 
produkci na DVD nosičích, tzv. „Kinokavárny“. Do programu jsou zde zařazovány tzv. 
„artové“ filmy a také filmový celostátní projekt Expediční kamera, jehož část se zimní 
tematikou má název Snow film fest. 
 

NÁVŠTĚVNOST KINOKAVÁRNY V ROCE 2015 

 Datum Název projekce Počet 

diváků 

Vstupné Tržba v Kč 

 28. 1. Století Miroslava Zikmunda 46 50 Kč  2.300,- 

 20. 2. Expediční kamera, 2 bloky 71 50 Kč  3.550,- 

 7. 4. Danielův svět 13 50 Kč     650,- 

 30.10.  Snow film fest (Exp. kamera) 84 50 Kč  4.200,- 

 Celkem 4 představení, průměrně 53 

diváků na jedno představení 

214  10.700,- 

 

6.2.2 Kulturní akce v Koncertním sále 
 

V koncertním sále 
probíhají pravidelné 
koncerty Kruhu přátel 
hudby, dále je sál 
využíván pro akce ZUŠ, 
divadelní představení pro 
školy, zkoušky 
pěveckého sboru 
Harmonia, různé akce 
města a příspěvkových 
organizací.  
 
Kruh přátel hudby je 
předplatitelský cyklus 
koncertů vážné hudby. 
Ke koncertům je využíván Koncertní sál a dále se konají zájezdy do Beskydského 
divadla v Novém Jičíně například na koncert vynikajícího symfonického tělesa - 
Janáčkovy filharmonie.  
V Hranicích jednak není sál, kde by se podobný koncert mohl konat, jednak není 
v silách jednoho pořadatele na malém městě financovat takový koncert, proto jsme 
se na tento koncert spojili s dalšími třemi městy (Nový Jičín, Rožnov, Valašské 
Meziříčí).  
Spolupráce těchto spřátelených Kruhů přátel hudby funguje i po stránce ekonomické 
– při pořádání dvou a více koncertů ve „šňůře“ se zlevňuje doprava, často i výše 
honoráře umělců. Dalším zpestřením jsou koncerty ve farním kostele na Masarykově 
náměstí v Hranicích a také dnes již tradiční červnový koncert renomovaného 
amerického umělce, který je zároveň jedním z koncertů festivalu, který přesahuje 
rámec Olomouckého kraje – tedy Festivalu Americké jaro, pořádaného Mezinárodní 
společností Antonína Dvořáka.  
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KRUH PŘÁTEL HUDBY – POČET KONCERTŮ A NÁVŠTĚVNOST 

Rok Počet 
koncertů   

Počet diváků 
Předplatitelé + doprodej = celkem  

Průměrná 
návštěvnost 

2009   8 671 + 124 = 795    99 

2010  8 696 + 126 = 822     103 

2011  8 685 + 269  = 954 119 

2012  8 738 + 205 = 943 (Pozn.) 118 

2013 9 644 + 273 = 917 102 

2014 8 464 + 353 = 817 102 

2015 8 460 + 154 = 614 77 
Pozn. Navíc se mimo předplatné konal koncert J. Svěceného, návštěvnost 379 diváků, není zahrnuto do návštěvnosti, ani do 

průměrné návštěvnosti. 
 

 

Základní předplatitelská skupina Kruhu přátel hudby v roce 2015 

Pozn.: Koncertní sezóna je od září do června – proto  se v jednotlivých pololetích liší počet předplatitelů. 

 

Předplatitelská skupina B Kruhu přátel hudby v roce 2015    
 
Jedná se o cyklus koncertů Moravské filharmonie Olomouc v jejich domovském sále, 
Reduta Olomouc, včetně autobusové dopravy. 
Tato akce má více než padesátiletou tradici, organizovanou původně dobrovolníkem, 
po jehož odchodu hrozil této skupině zánik. 
Členové se obrátili na tehdejší ředitelku Městského kulturního zařízení Bc. Helenu 
Votavovou a od roku 2010 jsou tyto zájezdy pořádány tehdejším Městským kulturním 
zařízením Hranice, dnešním střediskem kultura.  
Počet předplatitelů je kromě zájmu závislý také na tom, kolik abonentek je možno u 
Moravské filharmonie Olomouc získat (je prakticky stabilně vyprodáno.) Na 9 
abonentek, které se podařilo získat v roce 2015, jsme byli v pořadníku několik let.  
 
Počet předplatitelů v roce 2015: 
I.pololetí 2015      41 předplatitelů 
II.pololetí 2015     50 předplatitelů 

ZÁKLADNÍ PŘEDPLATITELSKÁ SKUPINA  

KRUHU PŘÁTEL HUDBY V ROCE 2015 

Datum Název koncertu Předplatitelé + 
doprodej = 
celkem 

Vstupné 
mimo 
předplatné 

Tržba 
mimo 
předpl. 

10. 2. Lukáš Moťka – trombon 57 + 16 = 73 100 Kč 1.600,- 

11. 3. Janáčkova filharmonie – zájezd NJ 57 + 10 = 67 170 Kč 1.700,- 

23. 4. Kytarové trio Nété 57 + 9 = 66 100 Kč   900,- 

26. 6. Americké jaro – Joan De Vee Dixon 57 + 39 = 96 100 Kč 3.900,- 

23. 9.  Štěpán Švestka - Cellománie 58 + 21 = 79 100 Kč 2.100,- 

5. 10.  Vilém Veverka - hoboj 58 +  7  =  65 120 Kč    840,- 

23.11. Koncert k poctě J. Kubelíka 58 + 12 = 70 200 Kč 2.400,- 

27. 12.  Vánoční koncert v kostele 58 + 40 = 98   70 Kč 2.800,- 

 Celkem 8 koncertů 460 + 154= 614  16.240,- 

Průměr návštěvnosti na 1 koncert 77   
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6.2.3 Evropské jazzové dny 
 

Od roku 2008 je dnešní středisko kultura pořadatelem Mezinárodního festivalu 
Evropské jazzové dny. Festival je prestižní událostí, které se účastní řada 
významných osobností z celé Evropy. Součástí akce je tradiční výstava fotografií z 
minulého ročníku v Galerii Severní křídlo zámku. Autory fotografií byli v roce 2015 Jiří 
Necid, Milan Kaštovský, Pavel Diatka a Pavel Mašlaň.  Kromě toho se konají 
v Zámeckém hotelu tradiční Dny jazzové kuchyně za doprovodu živé hudby při 
obědech a večeřích. Samotné koncerty se pak konají v Zámeckém klubu (ZK) nebo 
v Koncertním sále (KS). 

 

PROGRAM A NÁVŠTĚVNOST EVROPSKÝCH JAZZOVÝCH DNŮ V ROCE 2015 

Datum  Koncert  Místo Diváků  Vstupné Tržba 

30.3. Martin Kratochvíl a Jazz Q ZK 46 100/150 Kč 4.800,- 

17.4. Ondřej Ruml ZK 94 150/200 Kč 14.300,- 

20.4. Gwyn Ashton ZK 57 150/200 Kč 8.900,- 

22.4. Varhan Orchestrovič Bauer KS 53 100/150 Kč 5.700,- 

23.4. Kytarové trio Nété * ZK 9 + 57*  100 Kč 900,- 

24.4. H-Band ZK 66 100 Kč 6.600,- 

10.5. Laco Deczi KS 66 200/250 Kč 13.750,- 

Celkem Programů 7, průměrná 

návštěvnost 64 osob 

 (391 + 57*)  

448 

 54.950,- 
+ poměrná část 

abonentek KPH 
   Pozn. * Členové Kruhu přátel hudby (KPH), vstup na sezonní abonentky 

 

6.2.4 Letní kino 
 

V roce 2015 byla v letním kině rekordní návštěvnost díky skvělým filmům i dobrému 
počasí. Nejúspěšnějším filmem sezóny byl animovaný rodinný film Mimoni, který se 
pro velkou návštěvnost promítal dvakrát. Při první projekci (3. 7.) kino navštívilo 
1 300 diváků, při druhé (22. 7.) 758 diváků. Dalšími úspěšnými filmy byly: Ovečka 
Shaun ve filmu (snížené vstupné 20 Kč, počet diváků 1001), česká komedie Život je 
život (757 diváků), americká komedie Méďa 2 (483 diváků), česká tragikomedie 
Domácí péče (448 diváků), nebo animovaný rodinný film V hlavě (599 diváků).  
 
 

VÝVOJ NÁVŠTĚVNOSTI LETNÍHO KINA  

Rok Počet projekcí Počet diváků Průměrná návštěvnost 

2008 - Svět + LK 314 12 978 41 

2009 - Svět + LK 222 8 511 38 

2010 - jen LK 34 5 965 175 

2011 - jen LK 29 3 108 107 

2012 - jen LK 19 4577 241 

2013 - digitalizace LK 41 6357 155 

2014 – LK  36 7666 213 

2015 - LK 32 9 787 306 
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PODROBNÝ ROZBOR NÁVŠTĚVNOSTI LETNÍHO KINA V ROCE 2015 

Datum Název filmu Diváků Vstupné Tržba 

Květen, počet představení: 1 

29. 5. Dět.den: Ovečka Shaun ve filmu 1001 20,- 20 020,- 

Červen, počet představení: 6 

  5 .6. Život je život 757 110,- 83 270,- 

  6. 6. Avengers: Age of Ultron 266 80,- 21 280,- 

12. 6. Píseň moře – Charita Hranice 406 20,- 8 120,- 

13. 6. Šílený Max: Zběsilá cesta 292 100,- 29 200,- 

 26. 6. Sedmero krkavců 245 100,- 24 500,- 

 27. 6. Jurský svět 352 120,- 42 240,- 

Červenec, počet představení: 14 

  1. 7. Pořád jsem to já 120 75,- 9 000,- 

  2. 7. Odebrat z přátel 342 110,- 37 620,- 

  3. 7. Mimoni                                    1 300 120,- 149 500,- 

  8. 7. Druhá míza ZRUŠENO 90,- 0,- 

  9. 7. Insidious 3 130 80,- 10 400,- 

10. 7. Méďa 2 483 120,- 57 960,- 

15. 7. Dítě č. 44 51 90,- 4 590,- 

16. 7. Terminátor: Genisys 173 120,- 20 760,- 

17. 7. Země zítřka 90 80,- 7 200,- 

22. 7. Mimoni (2.představení)      758 115,- 87 170,- 

23. 7. Temné kouty 78 100,- 7 800,- 

24. 7. Malý pán 24 80,- 1 920,- 

30. 7. Mission Impossible:Národ grázlů 66 120,- 7 920,- 

31. 7. Domácí péče 448 120,- 53 760,- 

Srpen, počet představení: 9 

12. 8. V hlavě 599 110,- 65 890,- 

13. 8. Papírová města 256 110,- 28 160,- 

14. 8. Nesmrtelný 84 100,- 8 400,- 

19. 8. Iracionální muž 19 110,- 2 090,- 

20. 8. Vykolejená 45 110,- 4 950,- 

21. 8. Pixely 230 130,- 29 900,- 

26. 8. Uuups, Noe zdrhnul 103 100,- 10 300,- 

27. 8. Fantastická čtyřka 64 120,- 7 680,- 

28. 8. Dárek 76 110,- 8 360,- 

Říjen, počet představení: 1 

28. 10. Konečně doma – St. svátek Cca 600 zdarma 0,- 

Prosinec, počet představení: 1 

31. 12. Velká šestka – Silvestr v LK         329 20,- 6 580,- 

Celkový počet diváků 2015     9 787                   

Celkový počet předst.avení 2015   32  

Průměrný počet diváků 2015  306  

Celková tržba 2015                                            856 540,- 
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Speciální projekce filmů v Letním kině 
 
V roce 2015 se uskutečnilo několik speciálních projekcí, kde bylo symbolické vstupné 
20 Kč nebo v den státního svátku 28. října dokonce bez vstupného. 
 
Jednalo se o následující projekce: 

 Dětský den v Letním kině  

 Červnové promítání ve spolupráci s Charitou Hranice – jako poděkování 
pro účastníky Tříkrálové sbírky, pro organizátory sbírky i pro veřejnost.   

 Oslavy státního svátku 28. 10. v Letním kině, kde kromě filmu byla i ohňová 
show. 

 Silvestr v letním kině  - tradiční akce, promítání rodinného filmu ihned po 
setmění, táborák, na závěr ohňostroj.  

 
Film u distributora se v takovém případě objednává za tzv. fixní cenu půjčovného. 
Znamená to omezený výběr titulů, protože novinkové filmy nejsou za fixní cenu 
distributory nabízeny (půjčovné u nových filmů činí 50 % ze vstupného, které je pro 
každý film určeno distributorem). 
 
Další akce v Letním kině 
 
Hranická scéna 
V roce 2014 navštívilo Hranickou scénu 613 diváků, v roce 2015 musela být v den 
konání akce zrušena pro nepříznivé počasí. 
 
Grillfest  
V sobotu 11. července patřilo odpoledne v letním kině v Hranicích open air akci - 
Grilfestu. Na akci zavítalo 1190 návštěvníků. Vstupné pro dospělé bylo 50 Kč, pro 
děti 20 Kč. Celková tržba ze vstupného činila 47 710 Kč. Na své si přišly všechny 
věkové kategorie. Například děti se bavily u balónkové show nebo u vystoupení 
Kouzelný kufr. Tahákem byla skupina Buty. Kromě toho vystoupily skupiny Jiří 
Schelinger Revival, Neřeš, ZZ Top Recycled a lidé mohli sledovat i siláckou exhibici. 
 

6.2.5 Hranické kulturní léto 
 

Tradici Hranického kulturního léta (série letních koncertů bez vstupného) zahájilo 
Město Hranice prostřednictvím odboru školství a sociálních věcí v létě 2006. 
Na pokyn zřizovatele tyto koncerty po svém vzniku převzalo tehdejší MKZ – dnes 
středisko kultura, a od roku 2010 se schválením Rady města přesunulo místo konání 
z Masarykova náměstí na travnaté prostranství před zámkem, které bylo výhodnější 
z několika důvodů. Na trávě nevzniká taková výheň jako na náměstí, snadněji se 
připraví židle pro diváky (jsou uloženy v Zámecké klubu). V Zámeckém klubu je také 
po ruce zázemí pro účinkující, ve dvoraně je možnost využití toalet pro návštěvníky, 
a v neposlední řadě je možnost schovat se před prudkým sluncem - popřípadě 
deštěm ve vstupu do dvorany nebo ve dvoraně samotné. Tento krok se velmi rychle 
projevil zvýšenou návštěvností. Pódium pro účinkující se muselo na dobu konání 
cyklu koncertů vypůjčit. 
Při těchto akcích provozovalo MKZ vlastní stánek s nápoji, ze kterého mělo tržby. 
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Rovněž na pokyn zřizovatele byla část koncertů přesunuta do zrekonstruovaného 
parku – Sady Čs. legií. Prostředí na nábřeží řeky Bečvy je krásné, ale technicky to 
pro pořádání akcí není tak výhodné jako v blízkosti Zámeckého klubu.   
V roce 2015 byla zrekonstruována Zámecká zahrada a tak logicky bylo Hranické 
kulturní přesunuto do těchto prostor. Výhody uvedené pro travnaté prostranství u 
zámku jsou tak zachovány, navíc je zde stupňovité hlediště, prostor jeviště s možným 
nadkrytím plachtou. K dispozici jsou toalety a pro občerstvení návštěvníků sloužila 
terasa Zámeckého klubu. Akce v Zámecké zahradě byly vnímány návštěvníky 
pozitivně. 
 
HRANICKÉ KULTURNÍ LÉTO – POČET KONCERTŮ A DIVÁKŮ 

Rok  Místo Celkem 
koncertů 

Diváků 
celkem  HKL 

Průměr diváků 
na koncert 

2009  Masarykovo náměstí 17      17    cca 1200  
            
cca 1200  

               
70  

               
70  

2010  
Travnaté prostranství u 
zámku     

        
8  

        
8  

 cca 2600  
                  

cca 2600  
             

325  
             

325  

2011  
Travnaté prostranství u 
zámku     

        
8 

        
8 

  cca 2400 
                  

cca 2400 
             

300  
             

300  

2012  
Travnaté prostranství u 
zámku     

        
7 

        
7 

   cca 2000 
                  

cca 2000 
             

285 
             

285 

 
2013    

Travnaté prostranství u 
zámku     

4 
7 

cca 1200 
cca 1400 

300 
200 

Sady Čs. Legií 
 

3   cca 200 67 

 
2014 

Travnaté prostranství u 
zámku     

4  
7 

cca 1300 
cca 1600 

325 
229 

Sady čs. Legií 
 

3 cca 300 100 

2015 

Zámecká zahrada 
 

4 

6 

cca 1100 

cca 1350 

275 
 

225 Sady Čs. Legií 2 
 

cca 250 
125 

Pozn.: tabulka má jen částečnou vypovídací schopnost - na návštěvnost má  totiž velký vliv počasí  

(ať přílišné horko nebo naopak déšť). 

 

 

HRANICKÉ KULTURNÍ LÉTO 2015 – PROGRAM, NÁVŠTĚVNOST 

Datum - místo Účinkující Odhad návštěvnosti 

19. 7. – Zámecká zahrada Legendy se vrací Cca 350 

22. 7. - Zámecká zahrada Jaroslav Wykrent Cca 150 

26.7. - Zámecká zahrada Gipsy.cz Cca 300 

29.7. - Zámecká zahrada Adam Mišík Cca 300 

2. 8. – Sady Čs. legií F-dur Jazzband Cca 100 

9. 8. – Sady Čs. legií Martha a Tena Elefteriadu Cca 150 

CELKEM 6 koncertů  Cca 1350 
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6.2.6 Vánoce v Hranicích 
 

Vánoce v Hranicích v roce 2015 
přinesly spoustu novinek. Program 
na náměstí probíhal více dní než v 
předchozích letech, poprvé byl na 
náměstí vyřezávaný betlém v 
životní velikosti, ale také zvonička 
pro štěstí nebo panely s vánočními 
motivy a otvory pro obličej, ve 
kterých se mohli lidé fotit. 
Zpestření se objevilo na horním i 
dolním podloubí, kde byla přehlídka 
netradičních vánočních stromků. 
Nechyběl bohatý program ani 
stánky s punči a dalším sortimentem. Program byl sestaven v duchu „Hranice 
Hranicím“. Vystoupili v něm totiž převážně místní soubory a skupiny ať už taneční, 
hudební a další, v menší míře pak regionální skupiny.  
S myšlenkou na konání se vánočního programu ve více dnech a na vystoupení 

místních skupin přišel hranický 
starosta Jiří Kudláček. Cílem bylo 
navodit v centru Hranic vánoční 
atmosféru po celý prosinec, aby lidé 
chodili na náměstí každý den, třeba 
si prohlédnout betlém, netradiční 
stromky v podloubí nebo zazvonit 
na zvoničku a k tomu si dát punč a 
popovídat si s přáteli. 
 
Celkem se v průběhu prosince 
uskutečnilo šest dnů s vánočním 
programem, který byl pokaždé jinak 

tematicky zaměřený, jak názvy jednotlivých dnů napovídaly. 
  
Vánoční strom se na hranickém náměstí rozsvítil ve čtvrtek 3. prosince a trhy zahájil 
příjezd pána z Pernštejna s družinou. Návštěvníky pak čekal zajímavý program v 
historizujícím duchu s trubači i ukázkami starých řemesel. Program se odehrával i 
v dalších dnech. V sobotu 5. prosince to 
byly Lidové Vánoce, v pátek 11. prosince 
Moravské Vánoce, v sobotu 12. prosince 
Betlémské Vánoce, v pátek 18. prosince 
Veselé Vánoce a v sobotu 19. prosince pak 
Pohádkové Vánoce.   
 
Návštěvníky čekalo nejedno překvapení. 
Obrovský úspěch zaznamenalo vystoupení 
Petra Munstera, které bylo překvapením 
jednoho dne – tanečníci skupiny vystoupili 
jako lidé z davu a začali tancovat – nejdřív 
jeden pár, pak další. Postupně se přidávali 
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i návštěvníci. Ti, kteří se nepřidali, se pohupovali do rytmu. Stejně tak zaznamenala 
obrovský úspěch skupina S-band, renesanční hudba Rabussa, cimbálovka Bača, 
Moravská Veselka, Boršičanka a další. 
 
Návštěvníci ocenili i nejrůznější řemeslné dílny v průběhu prosince. Hned první den 
si vytisklo 1000 lidí pohlednici v tiskařské dílně. Zaujali i další řemeslné dílny – kovář, 

výroba svíček, výroba keramiky, ražba mincí, historická 
pražírna kávy a další. 
 
Děti si oblíbily nejen zvoničku, ale také historický 
dřevěný kolotoč, který byl na náměstí dva programové 
dny, a s napětím sledovaly i loutkové představení pod 
vánočním stromem. 
 
Nově byly také stánky vyzdobeny girlandami a 
světelnými řetězy. 
 
Program návštěvníci hodnotili kladně, ocenili vystoupení 
místních nebo regionálních souborů i to, že se program 
nesl ve vánočním duchu. Na vytváření program se 
podílelo vedení ZUŠ Hranice, vedení DDM Hranice a 
místní soubory a skupiny. 
 

 
Koledy v Hranicích – kromě toho organizuje již tradičně středisko kultura vyhrávání 
koled na Štědrý den na různých místech v Hranicích v podání žesťového kvintetu. Již 
tradičními místy jsou: Masarykovo náměstí, U Kostelíčka, u hřbitova a Domov 
seniorů.  
 
Historie pořádání 
jarmarků. Předvánoční 
jarmark s programem 
pořádalo MKZ od roku 
2008. V letech 2008 a 2009 
byl jarmark jednodenní, od 
roku 2010 do roku 2014 
dvoudenní. 
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Plakát k akci Vánoce v Hranicích 
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6.2.7 Další kulturní akce  
 

Koncert ústřední hudby Armády ČR k mezinárodnímu dni rodin 
 
Dne 14. 5. se na Masarykově náměstí uskutečnil koncert pod záštitou Ministerstva 
obrany, ve spolupráci s Městem Hranice, Vojenskou posádkou Hranice. Na pódiu 
vystoupil Velký orchestr Ústřední hudby AČR a sólisté Dasha, Jan Smigmator, Lucie 
Silkenová, zpěvačka Vladimíra Patáková, na dudy hrál Václav Rout, na housle 
Veronika Panochová, akci moderoval Václav Žmolík. 
Tato akce vyžadovala výjimečné technické zajištění co do velikosti pódia, ozvučení, 
zajištění velkých stanů pro účinkující, dostatečný počet lavic k sezení pro diváky. 
Tyto náklady hradilo středisku kultura, veškeré honoráře a cestovné hradila Armáda 
ČR, takže v Hranicích se tak pro veřejnost bez vstupného mohl uskutečnit velkolepý 
koncert, při kterém navzdory dešťové přeháňce bylo náměstí zaplněno diváky. 
Odhad návštěvnosti: 600 diváků. 
 
Otevření Zámecké zahrady 
 
Dne 24. 6. se uskutečnilo po rekonstrukci 
Zámecké zahrady slavnostní otevření, které 
si nenechalo ujít 1200 návštěvníků. 
Vystoupili žáci a soubory ZUŠ, písničkáři 
Radim Černý, Víťa Vrbka. Akci moderoval 
Petr Novák.  
 
 
 
Konec prázdnin v parku   
 
Dne 23. 8. se uskutečnila v Sadech Čs. Legií 
tradiční akce „Konec prázdnin v parku“. Před 
zhruba 1200 návštěvníky, vystoupili: 
mažoretky DDM Hranice, Eliška Mrázová a 
Markéta Konvičková s kapelou, loutkové 
divadlo Kamil Král a Roman Prokeš, Ukulele 
Troublemakers, jezdecké dovednosti – 
kaskadér Viktor Fiala, skupina Alband. 
Kromě toho byly připraveny ukázky vodního 
záchranářství, historická pražírna kávy, 
dílničky pro děti, aktivity DDM.  
 
Dny evropského dědictví  
 
Ve spolupráci s odborem školství a sociálních věcí zajištuje středisko kultura vždy 
jeden koncert při Dnech evropského dědictví. V roce 2015 se uskutečnil 12. 9. v 
synagoze koncert skupiny Natalika. Konal se bez vstupného, na koncert přišlo 
zhruba 60 diváků. 
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Den kultury na zámku  
 
Dne 24. 10. se ve dvoraně zámku konala tradiční kulturní akce k výročí rekonstrukce 
hranického zámku s doprovodným programem, s účastí hostů a účinkujících 
z partnerských měst. Středisko kultura se na akci podílelo ve spolupořadatelství 
s odborem školství a sociálních věcí. Na akci vystoupili: Cantabile Hranice, Komorní 
orchestr Senza Voci, Komorní duo Leidschendam-Voorburg, HDPS, Okulnikus 
Ensamble (Konstancin – Jeziorna). Součástí odpoledne bylo i vyhlášení výsledků 
soutěže MAS Hranicko. Na akci přišlo zhruba 120 diváků. 
 

6.3 Pronájmy prostor a výlepová služba 

 
 

Krátkodobé pronájmy prostor v roce 2015 
 
Krátkodobé pronájmy jsou hrazené dle platného ceníku schváleného Radou města 
Hranice. Kromě toho poskytuje středisko kultura dle ceníku bezplatné pronájmy 
městu Hranice nebo po schválení spolkům (např. Harmonia na zkoušky sboru). 
 

PŘEHLED PLACENÝCH A BEZPLATNÝCH PRONÁJMŮ V ROCE 2015 

Placené pronájmy 

Zámecký klub  - rodinné oslavy 1x -  …………………………….………     3.000,- Kč    

Zámecký klub  - svatby 4 x……………………………………………...….. 16.960,- Kč 

Zámecký klub – besedy 4 x…………………………………………….……..3.322,- Kč 

Letní kino Rock Drei Fest 1 x………………………………………………….7.218,- Kč 

Pronájem stánků na vánočních trzích……………………………………….73.200,- Kč 

Celkem tržby za pronájmy ………………………………………………………  103.700,- Kč 

 

 
Výlepová služba 
 
Středisko kultura má ve své správě výlepové plochy v 
Hranicích. Ty slouží nejen pro propagaci akcí 
Městských kulturních zařízení, ale i dalších  
pořadatelů, organizací  a firem z Hranic i jiných měst. 
Sběr plakátů pro výlep je v Turistickém informačním 
centru v přízemí zámku. Tržby za výlep plakátů v 
roce 2015 činily 165.602 Kč. 
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6.4 Správa majetku a nakládání s majetkem 
 

Středisko kultura zajišťuje u všech svěřených objektů provozní údržbu, revize, 
úklid. 
 
LETNÍ KINO 
Středisko kultura má ve správě 
areál letního kina, ve spolupráci 
s odborem životního prostředí 
probíhá kácení starých 
poškozených stromů a výsadba 
nových stromků. Středisko 
kultura provádí údržbu areálu a 
celosezónní úklid, včetně sečení 
trávy, hrabání listí. V roce 2013 
proběhla digitalizace Letního 
kina. V roce 2015, uprostřed promítací sezony, přestal fungovat DCI promítací 
server, zakoupený v roce 2013 jako second hand. Díky rychlé reakci vedení města 
se podařilo zakoupit jiný promítací server a sezonu v letním kině zachránit.  
 
ZÁMECKÝ KLUB 
Středisko kultura v Zámeckém klubu zajišťuje běžnou údržbu a opravy, úklid, včetně 
generálních sanitárních úklidů, udržování podlahy v sále, kde je nutný speciální 
postup, a dále zajišťuje revize.   
 
KONCERTNÍ SÁL 
Středisko kultura zajišťuje běžnou údržbu, revize a úklid. V roce 2015 proběhla 
investiční akce, kterou připravovalo někdejší MKZ od roku 2013. Jednalo se o řešení 
klimatizace a jevištního osvětlení. Tuto investiční akci hradilo město Hranice. 
 
PLAKÁTOVACÍ PLOCHY  
Rovněž středisko kultura řeší údržbu, natírání, výměnu poškozených dřevěných 
částí, odstraňování následků řádění vandalů na plakátovacích plochách ve městě, na 
kterých provádí výlep plakátů. 
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6.5 Propagace 
 

Středisko kultura využívá k propagaci svých akcí následující způsoby: 

1. Plakáty 
Středisko kultura připravuje plakáty s měsíčním programem formátu A4 a letáčky 
s měsíčním programem formátu A5. Kromě toho umísťuje měsíční program svých 
akcí do předtištěných plakátů s reklamami hranických firem, které mají formát A1 a 
dodává je firma Profaktor, která hradí tisk a materiál měsíčního programu a 
poštovné. Dále se připravují plakáty formátu A3 na jednotlivé programy, koncerty 
apod.  
 

2. Náborové letáky 
K předplatném Kruhu přátel hudby vytváří středisko náborové letáky, k jednotlivým 
koncertům pak plakáty s programem. 
 

3. Tiskové zprávy 
Pravidelně měsíčně jsou rozesílány médiím informace o připravovaných programech 
včetně podrobností o vystupujících. Výstupy v médiích pak středisko kultura 
pravidelně monitoruje. 
 

4. Hranický zpravodaj 
Od července 2015 jsou připravované programy propagovány v Hranickém 
zpravodaji, který vydávají Městská kulturní zařízení Hranice. V každém čísle je 
zveřejněn přehledný soupis akcí, které středisko kultura pořádá, podle potřeby pak 
podrobnější informace a články k jednotlivým akcím. 
 

5. Televizní vysílání  
O programech informuje také místní regionální televize.  
 

6. Facebook  
Významným prostředkem propagace jsou facebookové stránky, které přináší 
pravidelně informace o připravovaných akcích. Středisko kultura má dva 
facebookové profily, a to Zámecký klub, který má 1 414 příznivců, a Letní kino, který 
má 2 311 příznivců. Stránky jsou velmi oblíbené. 
 

7. Webové stránky 
Původní Městské kulturní zařízení mělo dvě webové domény:  www.mkz-hranice.cz a 
www.zameckyklub.cz.  V lednu 2015, po sloučení organizací, dala Bc.   Helena 
Votavová doménu www.mkz-hranice.cz  k dispozici pro novou organizaci - Městská 
kulturní zařízení Hranice, a nechala ji upravit - z této centrální webové stránky jsou 
linky na jednotlivá střediska.  O doplňování obsahu webu střediska kultura se stará 
pracovnice střediska kultura Magdaléna Škapová.  
 
 

 

 

 

http://www.mkz-hranice.cz/
http://www.zameckyklub.cz/
http://www.mkz-hranice.cz/
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7. Turistické informační centrum 
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7.1 Základní údaje o středisku TIC 
 
 

O Turistickém informačním centru 
 

Informační centrum Hranice bylo zřízeno Městem 
Hranice 27. 4. 2000 jako Městské informační 
centrum a spadalo pod Městské muzeum a galerii 
Hranice, p. o. a následně pod Městskou knihovnu, 
p. o. Od 1. 1. 2015 je jedním ze středisek 
Městských kulturních zařízení Hranice, 
příspěvkové organizace se sídlem v historickém, 
památkově chráněném objektu na Pernštejnském 
náměstí 1. TIC je členem Asociace turistických 
informačních center ČR (A.T.I.C.). TIC byl udělen 
dle Kategorizace A.T.I.C. Certifikát B. Jazyková vybavenost pracovníků TIC je 
angličtina, němčina. 

 

Otevírací doba 

 
Kontakty 
 
Telefon:  581 607 479 
Web adresa:  www.mic.hranet.cz 
E-mail:   mic@meu.hranet.cz 

  

Měsíc Den Hodina 

Červen až září Pondělí až pátek 7:00 – 18:00 

 Sobota 8:00 – 12:00 

Říjen až květen Pondělí až pátek 8:00 – 17:00 

 Sobota 8:00 – 11:00 
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7.2 Návštěvnost TIC 
 
 
 

V roce 2015 Turistické informační centrum zaevidovalo 11 799 dotazů, z toho 360 
cizojazyčných. Osobních dotazů bylo 10 686, telefonických 1 040 a e-mailových 73. 
Do statistiky osobní návštěvy se počítají návštěvníci, jež využili přímo služeb TIC. Ti, 
co se pouze přišli podívat (např. na výstavu) nebo návštěvníci kavárny nejsou ve 
statistice zahrnuti. V roce 2015 došlo k nárůstu počtu poskytovaných služeb, viz 
tabulka. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

POČET NÁVŠTĚV V TIC 

Rok  Počet dotazů 

2001  1680 

2002  3221 

2003  4186 

2004  4471 

2005  4991 

2006  5055 

2007  4632 

2008  5841 

2009  6086 

2010  6661 

2011  8034 

2012  8757 

2013  8515 

2014  9103 

2015  11 799 

POČET NÁVŠTĚV V JEDNOTLIVÝCH 
MĚSÍCÍCH ROKU 2015 

Měsíc  Počet dotazů 

Leden  564 

Únor  614 

Březen  793 

Duben  803 

Květen  890 

Červen  1179 

Červenec  1700 

Srpen  1598 

Září  1165 

Říjen  880 

Listopad  991 

Prosinec  622 
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7.3 Předmět činnosti TIC 
 
Po celý kalendářní rok 2015 toto pracoviště provádělo a plnilo řadu činností v rámci 
svého resortu. K periodickým, základním i novým patřilo: 
 

Nákup - prodej upomínkových předmětů a suvenýrů, prodej vstupenek, map aj. 
TIC provádělo výběr a nákup upomínkových či sběratelských předmětů a suvenýrů, 
map, pohlednic, turistických známek a vizitek, turistických deníků, knih, brožur aj., 
zaměřených na region. Provádělo komisní prodeje. Na základě dohod realizovalo 
aktuálně prodej vstupenek na různé kulturní akce ve městě a okolí. V této oblasti 
spolupracuje i se střediskem kultura   a dalšími organizacemi ve městě a okolí. 

 
Spolupráce a s tím spojená členství, účast na jednáních a seminářích 
Jednalo se především o účast na školeních a seminářích, které pořádá Asociace 
Turistických Informačních Center, jehož je TIC členem. Každoročně se podává 
zpráva této asociaci. Referentky TIC se zúčastňují schůzek pracovních skupin 
organizací pracujících v oblasti cestovního ruchu, jimiž jsou členkami (středisko 
Europe Direct Olomouc, Moravská brána regionální produkt, Olomoucký kraj, 
Hranická rozvojová agentura, volné sdružení Moravská brána, komise pro cestovní 
ruch a zahraniční vztahy, odbor ŠSV a s obcemi regionu Hranicko).  

 
Mapování a vytváření databáze služeb města 
Během roku byla prováděna aktualizace a mapování stávajících a nových 
poskytovatelů ubytování a restaurací a dalších poskytovatelů služeb jak v rámci 
turistického ruchu, tak i pro občany města. 

 
Spolupráce při vytváření a distribuci měsíčníku Hranický zpravodaj 
Od června pracovnice TIC sestavovaly program kulturních a sportovních akcí do 
měsíčníku Hranický zpravodaj, následně prováděly jeho korektury. Taktéž přijímaly 
inzerci. Dále rozesílaly povinné výtisky. 
 
Editace webových stránek TIC 
Během roku je prováděna aktualizace dat, kulturních kalendářů (také na web 
mikroregionu Hranicko, turistický portál Olomouckého kraje a na www.hranicko.eu), 
služeb, MHD a dalších na webových stránkách. Provádí správu facebooku TIC. 

 
Sestavování kalendáře kulturních akcí a jeho aktualizace  
Ve spolupráci s odborem školství a sociálních věcí, středisky Městských kulturních 
zařízení, Hranickou rozvojovou agenturou, Olomouckým krajem, dále s pořadateli 
kulturních, zábavných, vzdělávacích a sportovních akcí sestavovalo TIC kalendář 
akcí nejen na daný měsíc, ale i na rok a zajišťovalo jejich propagaci. Kulturní 
kalendáře rozesílalo po médiích a institucích, provádí jejich tisk a další jejich 
propagaci. 
 
Spolupráce v průvodcovství na ochoz radniční věže a po MPZ Hranice 
V období červen až září referentky TIC aktuálně zastupovaly průvodce v době jeho 
aktuálního průvodcovství po Městské památkové zóně či v individuálních případech i 
mimo daný čas pro průvodcovskou službu.  Spolupracovaly s průvodci během 
sezóny a koordinovaly jejich činnost – přijímaly rezervace kolektivních návštěv, 
poskytovaly informace a plnily další organizační záležitosti v této oblasti.  
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Spolupráce se střediskem kultura a muzeum 
V letní sezóně referentky TIC vypomáhaly středisku kultura na akcích konaných 
zejména v letním kině (prodej vstupenek, výpomoc ve stánku s občerstvením). 
Vypomáhaly také při akci Muzejní noc. 

 
TIC poskytovalo placené kopírovací služby a skenování pro veřejnost a vedlo 
jejich evidenci 
V roce 2015 bylo pořízeno 1 008 kopií a skenování.  

 
Poskytování základních informací o EU v rámci činnosti MEIS: 
V rámci této průběžné činnosti jezdily referentky TIC na setkání pracovníků 
Městských Evropských Informačních Středisek (MEIS). Poskytovaly veřejnosti 
informace o aktuálním dění v EU, prováděly propagaci obdržených materiálů 
vztahujících se k EU, aktualizovaly těmito materiály také „Eurobody“ v prostorách 
TIC. V rámci této činnosti byla realizována vzdělávací akce pro studenty SŠ. 
 
Další pracovní činnosti: 

 Korektury a tvorba textů do propagačních materiálů a časopisů 

 Aktualizace informačních tabulí (Daruma – Nám. T. G. Masaryka a Mostní ul.) 

 Spolupráce s vyhledávačem Seznam.cz – Firmy.cz 

 Editace, aktualizace na webech mic.hranet.cz, hranicko.eu, ok-tourism.cz, 
strednimorava-tourism.cz, kudyznudy.cz 

 Příjem plakátů k výlepu (spolupráce se střediskem kultura Městských 
kulturních zařízení) 

 Prodej jízdenek na vlaky společnosti Leoexpress.  

 V letní sezóně prodej a rezervaci jízdenek pro cyklobus Bečva 

 Zajišťování propagace akcí zveřejňováním plakátů ve dvoraně zámku a ve 
vitríně v Zámecké ulici 

 V rámci spolupráce s Hranickou rozvojovou agenturou dle potřeby výpomoc 
s půjčováním kol a koloběžek 

 
 
 
 

7.4 Průvodcovská služba 
 
 
V roce 2015 byla opět poskytována průvodcovská 
služba po Městské památkové zóně (MPZ) a na 
vyhlídkovou věž Staré radnice v červnu až září 
denně. Mimo sezónu bylo průvodcovství na věž 
zajišťováno referentkami střediska, případně i 
pracovnicí knihovny. Průvodcovství po MPZ 
využilo v daném roce 317 osob, průvodcovství na 
věž využilo 691 osob. Přehled využití 
průvodcovské služby návštěvníky - viz tabulka.  
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PŘEHLED VYTÍŽENÍ PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY 

Období Počet 
provedení 

v MPZ 

Počet 
provedení 

na věž 

Počet 
provedení 

celkem 

Z toho  
návštěvníci 

z ČR 

Z toho 
Návštěvníci 
ze zahraničí 

 2008 (zdarma) 410 0 410 390 20 

 2009 (zdarma) 716 1288 2004 1913 91 

 2010 (placeno) 473 762 1235 1148 87 

 2011 (placeno) 321 942 1263 1222 41 

2012 (placeno) 262 907 1169 1157 12 

2013 (placeno) 124 467 591 570 21 

2014 (placeno) 285 742 1027 1006 21 

2015 (placeno) 317 691 1008 952 56 

 
 
 

7.5 Akce pro veřejnost 
 
 
1. Den mobility - Hranice 
TIC/MEIS realizovalo akci pro studenty hranických středních škol „Den mobility – 
Hranice 2015“. Na akci získalo grant 25 000 Kč z projektu Olomouckého kraje 
prostřednictvím Europe Direct Olomouc.  
Šlo o studentský workshop, který proběhl 3. listopadu 2015 dopoledne v Zámeckém 
klubu. Akce se účastnilo 86 studentů s pedagogickým doprovodem převážně 4. 
ročníků Gymnázia Hranice, SPŠ Hranice a SSOŠ Hranice. Přednášejícími byli lektoři 
z Olomouce pod vedením Mgr. Miroslava Krši.  
Na programu byly přednášky: Studium v zahraničí, program Erasmus, univerzity, 
možnosti, zkušenosti a přínosy, Au-pair v Evropě, kulturní rozdíly, zkušenosti, 
možnosti, úskalí, finanční ohodnocení, přínosy, Práce v zahraničí, dobrovolnická 
služba, problematika životopisu, klady a úskalí, možnosti a zprostředkovatelské 
instituce, finanční ohodnocení. V čase přestávky s malým občerstvením i během 
přednášek měli studenti možnost zúčastnit se kvízové soutěže o hodnotné ceny, byl 
dán prostor pro získání propagačních materiálů vztahujících se k tématům přednášek 
a k Evropské unii.  
 
2. Konec prázdnin v parku 
Referentky střediska se podílely na propagační přípravě celoměstské kulturní akce 
pro veřejnost „Konec prázdnin v parku“ (23. 8. 2015), vedly na ní propagační stánek 
Turistického informačního centra.  
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8. Hranický zpravodaj 
 

Titulní strany Hranického zpravodaje v roce 2015 
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Nový měsíčník – Hranický zpravodaj 

 

Od července 2015 začala Městská kulturní zařízení Hranice, p. o., středisko 
muzeum, vydávat městský měsíčník Hranický zpravodaj.  

Samotnému vydávání předcházelo výběrové řízení na tisk a grafickou úpravu 
měsíčníku, jehož vítězem se stala Tiskárna Kleinwachter, Čajkovského 1511, 738 01 
Frýdek-Místek. 

Hranický zpravodaj vychází v nákladu 8 300 ks, vždy první den v měsíci a je zdarma 
distribuován prostřednictvím České pošty obyvatelům Hranic a místních částí. V roce 
2015 vyšlo šest čísel Hranického zpravodaje.  

Měsíčník přináší informace z hranické radnice, z činnosti Městských kulturních 
zařízení, z příspěvkových organizací města Hranice, z dění ve městě. Součástí je 
také přehledný kalendář kulturních a sportovních akcí ve městě a okolí na celý 
měsíc. 

Na přípravě čísla se podílí mluvčí města Hranice Ing. Petr Bakovský, který připravuje 
texty a fotografie, ředitelka Městských kulturních zařízení Ing. Naděžda Jandová, 
která jednotlivá vydání edituje a připravuje texty, kurátorka střediska muzeum Mgr. 
Radka Kunovská, která má na starosti korektury textů, pracovnice střediska 
Turistického informační centrum Barbora Nováková a Lenka Dočkálková, které 
připravují kalendář kulturních a sportovních akcí ve městě.  

Externě spolupracuje na přípravě čísel fotograf Jiří Necid, od prosince také 
redaktorka Veronika Hlavinková a inzerci mají na starosti Yvona Pařízková a Renáta 
Klement. Kromě toho je příjem inzerce také v Turistickém informačním centru. 

Hranický zpravodaj je k dispozici také na internetu:  

www.mesto-hranice.cz/cs/televize-tisk/ 
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9. Jednotný vizuál 
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Název organizace:    Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace   
Sídlo:     Masarykovo náměstí 71, 753 01 Hranice  
Statutární zástupce: Ing. Naděžda Jandová - ředitelka 
IČO:    71294686 
Telefon a e-mail na ředitele:      778 712 622, mkz-reditel@mek.hranet.cz 
Telefon a e-mail na ekonomku: 581 601 889, m.novakova@mek.hranet.cz 

 

Zpráva o hospodaření a čerpání rozpočtu za rok 2015  
(příloha k účetní závěrce dle vyhlášky 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 

účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek)  
 
Název organizace: Městská kulturní zařízení Hranice, p. o. orj: 205300  
IČO: 71294686 
 
a) Výkaz zisku a ztrát 2015: 
 Hlavní činnost včet. 

státního rozpočtu 
Doplňková  
Činnost 

Celkem 

Náklady celkem  12 867 698,49 0 12 867 698,49 

Výnosy celkem 14 422 298,28 0 14 422 298,28 

Výsledek hospodaření           + 1 554 599,79 0  + 1 554 599,79 

 
b)Stručné zdůvodnění výsledku hospodaření organizace 2015:  
Během roku jsme ušetřili na některých provozních nákladech, např. spotřeba energií – 
úspora 272.268,96 Kč, opravy a udržování – úspora 97.190,84 Kč, poštovné – úspora 
28.506,- Kč, služby peněžních ústavů – úspora 17 018,- Kč, revize – úspora 1.077,34 Kč, 
doprava výstav ve středisku muzeum – úspora 96.669,- Kč (vyjednána výhodná cena od 
dopravce), úspora na nájemném prostor střediska TIC (zrušení nájemného) – úspora 
25 328,- Kč, pojištění majetku – úspora 31.814,31 Kč (vyjednána výhodná cena při sloučení 
3 organizací), úspora na mzdách ve výši 14.347,43 Kč. 
Vzhledem k dosaženým úsporám – viz výše – si organizace mohla dovolit uvolnit finanční 
prostředky na nákup DHM, kde došlo k překročení plánované položky v rozpočtu o 
184.862,74 Kč (nové židle, počítače, zvonička, skříně na šanony a další), stejně tak i 
v položce spotřeba matriálu, kde došlo k překročení plánu z důvodu pořádání většího počtu 
akcí o 78.003,83 Kč. Ke zvýšení oproti plánu došlo i u nákladů na propagaci – překročení 
40.816,73 Kč. 
Vlastní tržby příspěvkové organizace se dle navrhovaného rozpočtu celkově zvýšily. Ve 
středisku muzeum došlo ke zvýšení tržeb za inzerci v Hranickém zpravodaji ve výši 
152.234,- Kč, ve středisku kultura došlo ke zvýšení tržeb ve výši 682.952,- Kč. Jednalo se o 
tržby za vstupné z filmových představení, vstupné Zámeckého klubu, výlep plakátů. Rovněž 
výnosy z pronájmu byly navýšeny o částku 68.700,- Kč. V prosinci 2015 organizace prodala 
stávající automobil za 40.000,- Kč, což se také promítlo do zvýšených tržeb střediska kultura.  
Organizace během roku získala grantové finanční prostředky ve výši 632.721,- Kč, a to pro:  
- regionální funkce 2015 ve výši 549 721,- Kč,  
- Hranickou literární akademii 2015, 4. ročník ve výši 5 000,- Kč, 
- VISK 3 – přechod knih. systému z UNIMARC na MARC 21 ve výši 28 000,- Kč,   
- Zkvalitnění služeb TIC ve výši 25 000,- Kč 
- činnost MEIS ve výši 25 000,- Kč.  
 
Zároveň organizace získala od úřadu práce dotaci na plat 3 zaměstnanců v celkové výši 
237 800,- Kč.  

10. Hospodaření 
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c) Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2015: 

- do fondu odměn:   300.000,- Kč  
Zdůvodnění: 
Úspora mezd činila 14 347,43 Kč, stav fondu k 31. 12. 2015 je nízký, a to 25 335,72 Kč. 
Vzhledem k tomu, že organizace měla zlepšený výsledek hospodaření, na kterém se podíleli 
pracovníci organizace, chtěli bychom ze zlepšeného VH přesunout částku 300 000,- Kč 
k další motivaci zaměstnanců formou odměn. Závazný ukazatel mezd na rok 2016 je totiž 
stanoven převážně dle platových tarifů ze zákona a nezahrnuje možné odměny. Proto 
navrhujeme tuto částku přesunout do fondu odměn.   

 
- do rezervního fondu:    1,254.599,79 Kč  

Zdůvodnění: 
Prostředky budou použity na plánované akce v roce 2016. Jedná se o úpravy interiéru 
dětského oddělení střediska městské knihovny případně i dospělého odd., dále na 
vybudování stálé expozice zbraní na zámku, a případné dofinancování kulturních akcí. 
Konktrétněji bude čerpání rezervního fondu upřesněno poté, co proběhnout jednotlivá 
výběrová řízení na plánované projekty a budou vypracovány rozpočty na jednotlivé akce 
s přesným vyčíslením nákladů.  
 
d) Stav fondů k 31. 12. 2015 
 Fond  

odměn 
411 

FKSP 
412 

Rezervní  
fond  
z VH 413 

Rezervní 
fond z ost. 
titulů 414 

Fond investic 
416 

Počáteční stav 29 221,35 18 495,95 992 083,29 0 567 955,88 

Tvorba–příděl, 
ostatní  

66 114,37 43 364,57 188 902,78   15 550 0 

Čerpání 70 000,- 44 920,- 44 468,- 15 550 490 000,-  

Konečný stav 25 335,72 16 940,52 1 136 518,07 0 77 955,88 

Tvorba – příděl z HV 
2015 

300 000,-  - 1 254 599,79 0 0 

 
Fond odměn v roce 2015:  
Čerpání fondu odměn ve výši 70.000,- Kč (dle usnesení RM – odměna ředitele, odměny 
ostatním zaměstnancům organizace během roku).  
 
Rezervní fond z HV 2015:  
Rezervní fond během roku čerpán na nákup drobnému majetku – 100 ks židlí do Synagogy 
ve výši 44.468,- Kč.  
  
Rezervní fond z ostatních titulů 2015:  
Rezervní fond z ostatních titulů tvořen 3 poskytnutými dary ve výši 15 550,- Kč (dar Cement 
Hranice na výstavu Kostelíčka, dar firma Váhala a spol., dar firma Mediasteel – akce Vánoce 
v Hranicích). Ve stejné výši 15 550,- Kč byl fond čerpán v rámci uvedených akcí.       
 
Investiční fond v roce 2015: 
Fond tvořen zůstatek 3 sloučených organizací firem do nové organizace.  
Plán investic na rok 2015: nákup nového služebního automobilu Volkswagen Transporter 
ve výši 490.000,- Kč dle schváleného plánu investic – usnesení 661/2015 – RM 18 ze dne 
24. 11. 2015. 
 
e) Návrh na převod z rezervního fondu do investičního fondu:  0,- Kč 
V případě potřeby finančních prostředků na základě výběrového řízení na zhotovitele 
rekonstrukce knihovny by organizace zažádala o převod během roku 2016, pokud se při 
výběrovém řízení budou ceny pohybovat nad 40 000,- Kč.  
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Městská kulturní zařízení Hranice - plánované akce v roce 2016 
 
Položka Částka 

Nutné technické vybavení do letního kina - klimatizace k dosažení 
provozní teploty serveru a promítacího projektoru (25000,-Kč), lampa do 
projektoru, která má překročenou životnost (22000,-  Kč), záložní zdroj pro 
ochranu serveru (20000,-Kč).  Ceny se mohou změnit, bude děláno 
výběrové řízení. 

67.000 Kč 

Údržba a úklid letního kina (úklid areálu, vymalování prodejních stánků a 
pokladen, vyvezení vyřazených věcí a nahromaděného nepořádku, nátěry 
atd.) 

20.000 Kč 

Vybudování expozice zbraní a nejstarší historie Hranic 250.000 Kč 

Rekonstrukce dětského oddělení knihovny 250.000 Kč 

Úprava interiéru TIC (ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou, 
každý hradí úpravy ve své části) 

40.000 Kč 

Úprava interiéru Zámeckého klubu a nákup systému s televizí, která by 
byla umístěna uprostřed klubu, aby publikum v zadní části mohlo sledovat 
na obrazovce dění na pódiu 

40.000 Kč 

Nákup kávovaru do Zámeckého klubu 15.000 Kč 

Panoramatické cedulky na věži Staré radnice s popisky míst, které 
návštěvníci budou vidět – na všech čtyřech stranách 

35.000 Kč 

Synagoga – vybroušení a nalakování podlahy na ochoze a schodiště 20.000 Kč 

Kraslicovník a akce Vítání jara (honoráře pro vystupující, plošina na 
zdobení a odzdobení stromu, dovoz stromu, propagace akce) 

35.000 Kč 

Oslavy Karla IV. (na akci byla podána dotace, i v případě získání ji musíme 
dofinancovat) 

185.000 Kč 

Výstavy (výstava sezony o lázeňství, výstava o boxu) 50.000 Kč 

Nákup dřevěných stánků – 3 až 4 metrových (na vánoční trhy) 200.000 Kč 

Instalace přívěsného zařízení za auto (připojení vozíku) 10.000 Kč 

Dofinancování dotace  HAM (pokud dotaci dostaneme) 20.000 Kč 

Expozice truhel (panely, úprava, koberec) 10.000 Kč 

Informační systémy (doplnění, úprava) 6.000 Kč 

Údržba výlepových ploch 10.000 Kč 

Rekonstrukce dospělého oddělení knihovny (podlaha, elektroinstalace, 
stavební práce, vybavení – regály atd., odhad ceny – akce je plánovaná na 
rok 2017, s přípravou se začne koncem r. 2016) 

1.128.000 Kč 

Celkem (plánované akce a projekty, které budou hrazené ze zlepšeného 
hospodářského výsledku. Přesné částky budou známé po výběrových 
řízeních) 

2.391.000 Kč 

Výše rezervního fondu 2016 celkem 2.391.000 Kč 

Převod do fondu odměn ze zlepšeného VH 2015  (na pokrytí dohod 
s externími pracovníky – úklid letního kina,  průvodci v turistické sezoně, 
ostraha při akcích, externí spolupracovníci na tvorbě Hranického 
zpravodaje. Dále budou prostředky použity na motivování pracovníků) 

300.000 Kč 
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   Město Hranice Organizace: Příloha č. 1

   Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám.1 MKZ Hranice, p. o. 

753 01 Hranice,  IČ: 00301311 Masarykovo nám. 71, 753 01 Hranice, IČ: 71294686 

Skutečné čerpání rozpočtu organizace za rok 2015

Č. 

účtu
Název

Hl.činnost 

zřizovatel

Hl.činnost SR- KÚ 

(RF)

Hl.činnost 

ostatní zdroje
Celkem

PŘÍJMY

602 Tržby za prodej služeb 1 724 712,60 0 0 1 724 712,60

602 Čten. popl. 186 575 0 0 186 575

602 Upomínky 36 940 0 0 36 940

602 Ztráty knih 1 532 0 0 1 532

602 Kopírování, MVS 24 832 0 0 24 832

602 Vstupné MPZ 105 793,69 0 0 105 793,69

602 Ostatní 257 865 0 0 257 865

603 Výnosy z pronájmu 103 700 0 0 103 700

604 Tržby za prodané zboží 634 934 0 0 634 934

646 Výnosy z prodeje DHM 40 000 0 0 40 000

648 Čerpání fondů 373 428,80 0 0 373 428,80

649 Ostatní výnosy z činnosti 104 464,19 0 0 104 464,19

672 Příspěvek na provoz - město 8 095 000 0 0 8 095 000

672 Příspěvek na provoz TIC - město 110 000 0 0 110 000

672 Akce v Sadech čs. Legií - město 105 000 0 0 105 000

672 Navýšení Program RK MKZ - město 900 000 0 0 900 000

672 Navýšení příspěvku na mzdy - město 207 000 0 0 207 000

672 Rozpočt.opatř.-Hranický zpravodaj 260 000 0 0 260 000

672 Rozpočt.opatř.-Vánoce v Hranicích 280 000 0 0 280 000

672 Příspěvek na regionální funkce - MKČR 0 549 721 0 549 721

672 Příspěvky - Olomoucký kraj 0 0 25 000 25 000

672 Granty - město, ostatní 0 0 5 000 5 000

672 Granty - MKČR 0 0 28 000 28 000

672 Granty - MEIS Stat. Město Olomouc 0 0 25 000 25 000

672 Úřad práce - dotace mzdy 0 0 237 800 237 800

672 Příjmy celkem 13 551 777,28 549 721 320 800 14 422 298,28

VÝDAJE 

501 Tisk, knihy, časopisy 626 286,60 102 207 0 728 493,60

501 Ostatní materiál 227 866,03 3 184 1 953,80 233 003,83

501 Sbírkové předměty 50 000 0 0 50 000

502 Plyn 181 470,30 0 0 181 470,30

502 El. energie 612 356,54 0 0 612 356,54

502 Teplo 17 799,50 0 0 17 799,50

502 Studená voda 45 104,70 0 0 45 104,70

504 Prodané zboží 407 943,73 0 0 407 943,73

511 Opravy a udržování 40 209,16 0 0 40 209,16

512 Cestovné 21 203 1 645 0 22 848

513 Náklady na reprezentaci 107 770,53 0 15 046,20 122 816,73

518 Drobný nehmotný majetek (018) 11 616 0 27 104 38 720

518 Poštovné 34 865 629 0 35 494

518 Telefony 74 867,75 0 0 74 867,75

518 Služby peněžních ústavů 4 982 0 0 4 982

518 Internet, servis sítě 142 611,50 10 644 896 154 151,50

518 Služby zpracování dat 68 427 165 002 0 233 429

518 Revize 123 922,66 0 0 123 922,66

518 Likvidace odpadu 10 353,60 0 0 10 353,60

518 Doprava 103 547,80 5 445 0 108 992,80

518 Rozhlas, TV, OSA, Dilia 59 800,30 0 0 59 800,30

518 Nájemné 61 344,60 0 0 61 344,60

518 Ostatní služby 2 544 018,16 0 13 000 2 557 018,16

518 Ostatní služby - Hranický zpravodaj 264 787 0 0 264 787

518 Ostatní služby MPZ 0 0 0 0

521* Mzdové náklady 3 910 871 187 786 237 800 4 336 457

521* Ostatní osobní výdaje 262 382 0 0 262 382

521* Ostatní osobní výdaje (MPZ) 5 504 0 25 000 30 504

524* Povinné poj. 1 439 660 62 945 0 1 502 605

525* Zák. poj. odp.  11 642 498 0 12 140

527* FKSP 41 488,57 1 876 0 43 364,57

527 Ochranné pomůcky, školení, prev.prohl. 6 579 300 0 6 879

527 Náklady na strav. zaměst. 149 660 7 560 0 157 220

538 Jiné daně a poplatky 6 373 0 0 6 373

549 Ostatní nákl. činn. 10 416,03 0 0 10 416,03

549 Pojištění 41 185,69 0 0 41 185,69

551 Odpisy 0 0 0 0

558 Drobný dlouh. hmotný maj. (028) 268 262,74 0 0 268 262,74

Výdaje celkem 11 997 177,49 549 721 320 800 12 867 698,49

Výsledek hospodaření 1 554 599,79 0 0 1 554 599,79

Celkem příspěvky - město 9 957 000

Plán Skutečnost

521* Mzdové náklady 3 933 400 4 336 457

521* Ostatní osobní výdaje 453 200 262 382

521* Ostatní osobní výdaje (MPZ) 32 400 30 504

524* Povinné poj. 1 423 700 1 502 605

525* Zák. poj. odp.  11 900 12 140

527* FKSP 39 400 43 364,57

5 894 000 6 187 452,57

Ostatní osobní náklady celkem-ZU mzdy 2015

Celkem:
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   Město Hranice  Příloha č.2

   Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám.1  MKZ Hranice, p. o. 

753 01 Hranice,  IČ: 00301311 Masarykovo nám. 71, 753 01  Hranice, IČ: 71294686

Skutečné čerpání rozpočtu za rok 2015

Č. 

účtu
Název Knihovna 2015 Muzeum 2015 Kultura 2015 TIC 2015 Celkem HČ

PŘÍJMY

602 Tržby za prodej služeb 9 134,60 21 328 1 547 452 146 798 1 724 712,60

602 Čten. popl. 186 575 0 0 0 186 575

602 Upomínky 36 940 0 0 0 36 940

602 Ztráty knih 1 532 0 0 0 1 532

602 Kopírování, MVS 22 766 0 0 2 066 24 832

602 Vstupné MPZ, Cyklobus, LeoExpress 0 0 0 105 793,69 105 793,69

602 Ostatní 0 152 234 105 631 0 257 865

603 Výnosy z pronájmu 0 0 103 700 0 103 700

604 Tržby za prodané zboží 0 92 123 423 096 119 715 634 934

646 Výnosy z prodeje DHM 0 0 40 000 0 40 000

648 Čerpání fondů 227 910,80 119 468 22 550 3 500 373 428,80

649 Ostatní výnosy z činnosti 18 3 146 100 278,19 1 022 104 464,19

672 Příspěvek na provoz - město 2 383 000 2 175 000 2 995 000 542 000 8 095 000

672 Příspěvek na provoz TIC - město 0 0 0 110 000 110 000

672 Akce v Sadech čs. Legií - město 0 0 105 000 0 105 000

672 Navýšení Program RK MKZ - město 350 000 150 000 400 000 0 900 000

672 Navýšení příspěvku na mzdy - město 87 800 40 000 63 000 16 200 207 000

672 Rozpočt.opatř.-Hranický zpravodaj 0 260 000 0 0 260 000

672 Rozpočt.opatř.-Vánoce v Hranicích 0 0 280 000 0 280 000

672 Příspěvek na regionální funkce - MKČR 549 721 0 0 0 549 721

672 Příspěvky - Olomoucký kraj 0 0 0 25 000 25 000

672 Granty - město, ostatní 5 000 0 0 0 5 000

672 Granty - MKČR 28 000 0 0 0 28 000

672 Granty - MEIS Stat. Město Olomouc 0 0 0 25 000 25 000

672 Úřad práce - dotace mzdy 0 182 000 55 800 0 237 800

672 Příjmy celkem 3 888 397,40 3 195 299 6 241 507,19 1 097 094,69 14 422 298,28

VÝDAJE 

501 Tisk, knihy, časopisy 722 402,60 5 283 808 0 728 493,60

501 Ostatní materiál 31 392,70 42 588,76 152 316,60 6 705,77 233 003,83

501 Sbírkové předměty 0 50 000 0 0 50 000,00

502 Plyn 106 814 74 656,30 0 0 181 470,30

502 El. energie 65 436,22 213 092,82 313 827,50 20 000 612 356,54

502 Teplo 16 744 0 1 055,50 0 17 799,50

502 Studená voda 20 571,49 8 823,80 12 895,41 2 814 45 104,70

504 Prodané zboží 0 72 758 239 392,89 95 792,84 407 943,73

511 Opravy a udržování 13 577,06 7 398,10 19 234 0 40 209,16

512 Cestovné 6 179 5 375 1 805 9 489 22 848

513 Náklady na reprezentaci 2 112 23 652 82 006,53 15 046,20 122 816,73

518 Drobný nehmotný majetek (018) 38 720 0 0 0 38 720

518 Poštovné 10 354,50 7 088,50 16 048,50 2 002,50 35 494

518 Telefony 18 414,88 23 831,64 23 567,16 9 054,07 74 867,75

518 Služby peněžních ústavů 1 426 1 311 1 860 385 4 982

518 Internet, servis sítě 106 412,10 12 744,65 27 250,75 7 744 154 151,50

518 Služby zpracování dat 190 768,80 14 333,20 22 866,20 5 460,80 233 429

518 Revize 24 412,50 19 314,50 77 695,66 2 500 123 922,66

518 Likvidace odpadu 1 807 1 228,60 4 074 3 244 10 353,60

518 Doprava 5 445 63 331 40 216,80 0 108 992,80

518 Rozhlas, TV, OSA, Dilia 224,50 2 397 57 128 50,80 59 800,30

518 Nájemné 0 4 500 6 172,60 50 672 61 344,60

518 Ostatní služby 39 288,73 88 222,72 2 184 020,08 245 486,63 2 557 018,16

518 Ostatní služby - Hranický zpravodaj 0 264 787 0 0 264 787

518 Ostatní služby - MPZ 0 0 0 0 0

521* Mzdové náklady 1 600 964 1 163 448 1 175 126 396 919 4 336 457

521* Ostatní osobní výdaje 76 962 40 108 145 312 0 262 382

521* Ostatní osobní výdaje (MPZ) 0 0 0 30 504 30 504

524* Povinné poj. 550 543,00 393 115 424 601 134 346 1 502 605,00

525* Zák. poj. odp.  4 405 2 897 3 741 1 097 12 140

527* FKSP 16 008,57 11 634 11 752 3 970 43 364,57

527 Ochranné pomůcky, školení, prev. prohl. 2 289 1 870 2 357 363 6 879

527 Náklady na strav. zaměst. 53 410 45 605 43 015 15 190 157 220

538 Jiné daně a poplatky 847 2 246 3 280 0 6 373

549 Ostatní nákl. činn. 4 056,03 1 960 0 4 400 10 416,03

549 Pojištění 8 508,29 13 324,80 13 544,80 5 807,80 41 185,69

551 Odpisy 0 0 0 0 0

558 Drobný dlouh. hmotný maj. (028) 116 957,70 82 553,04 64 752 4 000 268 262,74

Výdaje celkem 3 857 453,67 2 765 478,43 5 171 721,98 1 073 044,41 12 867 698,49

Výsledek hospodaření 30 943,73 429 820,57 1 069 785,21 24 050,28 1 554 599,79

Celkem příspěvky - město 2 820 800 2 625 000 3 843 000 668 200 9 957 000

Ostatní osobní náklady celkem Knihovna 2015 Muzeum 2015 Kultura 2015 TIC 2015 Celkem 2015 ZU

521* Mzdové náklady 1 600 964 1 163 448 1 175 126 396 919 4 336 457

521* Ostatní osobní výdaje 76 962 40 108 145 312 0 262 382

521* Ostatní osobní výdaje (MPZ) 0 0 0 30 504,00 30 504

524* Povinné poj. 550 543 393 115 424 601 134 346 1 502 605

525* Zák. poj. odp.  4 405 2 897 3 741 1 097 12 140

527* FKSP 16 008,57 11 634 11 752 3 970 43 364,57

2 248 882,57 1 611 202 1 760 532 566 836 6 187 452,57Celkem:


