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4 Výroční zpráva za rok 2016 

1. Úvodní slovo ředitelky 
 
Rok 2016 navázal na úspěšný rok 2015. Organizace investovala do obnovy a 
modernizace majetku, do nových projektů, do realizace většího počtu zajímavých 
kulturních programů.  

Nejdříve k majetku.  

K největším počinům patřilo vybudování nového Muzea na zámku a pořízení techniky 
pro letní kino, kde také proběhla generální údržba celého areálu. 

Byl zrušen pronájem kopírovacích strojů a zakoupena nová multifunkční barevná 
tiskárna pro formát A3, kterou využívají všechna střediska příspěvkové organizace, 
dále se pořídily nové počítače pro knihovnu, skener pro muzeum, tiskárna pro 
ekonomické oddělení a další technika. 

Organizace také nakoupila nové dřevěné stánky na vánoční trhy, čtyři ohřívače, 20 
skládacích stolů a 40 lavic pro pořádání venkovních akcí, tři velkokapacitní stany pro 
pořádání venkovních akcí, veřejné piano, vitríny pro umístění zbraní a vitríny pro sbírku 
medailí, instalační prostředky pro muzeum, kostýmy pro pořádání akce Pohádkové 
Hranice, panoramatické fotografické tabule na věž Staré radnice a další. 

Proběhla údržba a oprava výlepových ploch. Byly aktualizovány informační systémy 
v prostorách, které využívá středisko kultura a také ve středisku muzeum a galerie. 
Upraveny byly také prostory, ve kterých organizace provozuje svou činnost – malovalo 
se, měnily se koberce, byl zakoupen nový nábytek.  

A teď k novinkám roku 2016. 
 
Středisko muzeum a galerie vybudovalo Muzeum na zámku, přišlo s novou tradicí 
Kraslicovníku, který oživil hranické náměstí v čase Velikonoc, vytvořilo nové webové 
stránky a také zavedlo animační programy pro žáky škol. 

Středisko kultura přišlo s projektem veřejného piana, novou akcí Pohádkové Hranice 
a nově uspořádalo úspěšná loutková představení pro děti. Knihovna se věnovala 
prvňáčkům a přivedla je k slavnostnímu Pasování na čtenáře. Turistické informační 
centrum vylepšilo výstup na věž Staré radnice instalováním panoramatických tabulek. 

Došlo opět k nárůstu návštěvnosti. 
 
Do galerie Synagoga, na Starou radnici a do Muzea na zámku přišlo vloni celkem 
18 192 návštěvníků. Pro srovnání – v roce 2015 to bylo 12 004 návštěvníků, v roce 
2014 to bylo 3 460 lidí. Uspořádáno bylo více výstav, byl kladen důraz na prezentaci 
výtvarníků zvučných jmen v galerii Synagoga a na atraktivní témata regionálních 
výstav a jejich poutavé zpracování na Staré radnici. Ke zvýšené návštěvnosti přispělo 
i otevření nového Muzea na zámku. Uskutečnilo se také více doprovodných programů 
než v roce 2015. Pozitivně se na nárůstu návštěvnosti podepsalo také rozhodnutí 
města Hranic, které zrušilo od ledna 2015 vstupné a lidé tak mohou chodit na výstavy 
zdarma. 
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Dobrou práci odvedlo i středisko kultura. Došlo k nárůstu návštěvníků Zámeckého 
klubu. V roce 2016 tam zavítalo celkem 2 833 lidí. Pro srovnání, v roce 2015 to bylo 
2 488 lidí a v roce 2014 to bylo 1 948 lidí. Vzrostla i průměrná návštěvnost jednoho 
představení. Díky propagaci se navýšil počet členů Kruhu přátel hudby z 56 členů 
v roce 2015 na 77 členů v roce 2016. Nepodařilo se ale překonat loňský rekord 
v návštěvnosti v Letním kině. V roce 2016 nepřálo promítání pod širým nebem počasí, 
do Letního kina přišlo 9 043 diváků. Pro srovnání – rekordní návštěvnost Letního kina 
v roce 2015 činila 9 787 diváků. Vysokou návštěvnost mělo v roce 2016 Hranické 
kulturní léto, kdy na jedno představení přišlo průměrně 450 lidí. Úspěch zaznamenala 
i akce Vánoce v Hranicích, která nabídla bohatý program, poprvé v historii se 
odehrával 17 dní v kuse a představili se v něm téměř všechny hranické kapely, ale 
také hvězdy jako Vašo Patejdl.  
 
Úspěšný rok má za sebou i městská knihovna. V roce 2016 došlo k nárůstu výpůjček. 
Lidé si půjčili dohromady 82 072 knih. Pro srovnání, v roce 2015 si půjčili 80 401 knih. 
Pozitivní je, že větší nárůst v půjčování jsme zaznamenali v dětském oddělení. Na 
druhou stranu klesá počet registrovaných čtenářů v obou odděleních, protože je časté, 
že si lidé, například rodina, půjčují na jednu průkazku.  V roce 2016 připravila knihovna 
79 kulturně vzdělávacích akcí pro veřejnost, což je o 15 více než v předchozím roce. 
Vzrostl i počet návštěvníků na těchto akcích, v roce 2016 na ně přišlo 1 960 lidí, což 
je o 461 více než v roce 2015. 
 
Živo bylo i v turistickém informačním centru, které v roce 2016 vyřídilo 13 319 dotazů, 
což je oproti předchozímu roku nárůst o 1 520 dotazů.  
 
Důležitá byla také propagace akcí, kterou všechna střediska zajišťují formou článků 
v Hranickém zpravodaji, který organizace vydává, výlepem plakátů a dalšími způsoby. 
 
Organizace úspěšně naplňuje Program rozvoje kultury města Hranic na období 2014 
- 2020. 
 
Dařilo se i v oblasti financí z veřejných zdrojů. Organizace získala během roku 2016 
granty a dotace v celkové výši 776 582 Kč. Díky dobrému hospodaření mohla Městská 
kulturní zařízení Hranice i přes velké investice a nové projekty nezařazené v rozpočtu 
vrátit zřizovateli v roce 2016 milion korun. Rok 2016 byl tedy pro naši organizaci 
úspěšný. 
 
 
 
 
 

 
Ing. Naděžda Jandová 

ředitelka příspěvkové organizace 
Městská kulturní zařízení Hranice 

 

 
 
 
Hranice, 15. února 2017 
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2. Základní údaje o organizaci 
 

 

 
Název organizace:  Městská kulturní zařízení Hranice, p.o. 
Sídlo:    Masarykovo náměstí 71, 753 01 Hranice 
IČ:    71294686 
Bankovní spojení:  KB a.s., č.ú. 107-9397630297/0100 
Telefon:   +420 581 607 300 
E-mail:   mkz-reditel@hranet.cz 
ID datové schránky: 7jhvcxy 
Webové stránky:   www.mkz-hranice.cz 
Zřizovatel:   Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 
Statutární zástupce: Ing. Naděžda Jandová, ředitelka 
 
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 
 
  

mailto:mkz-reditel@hranet.cz
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3. Organizační struktura a personální obsazení 
 

Organizační struktura k 31. 12. 2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

MĚSTSKÁ KULTURNÍ 
ZAŘÍZENÍ HRANICE

Ředitelka (1,0 úvazek)

STŘEDISKO KULTURA 
(bez vedoucí střediska)       

Dramaturg       
(programový prac.)

(0,75 úvazek)

Dramaturg, 
administrativa (1,0 

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                 
(0,5 úvazek)

STŘEDISKO MUZEUM     
A GALERIE                       

(bez vedoucí střediska)

Kurátor                         
(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, 
PROJEKTY

(1,0 úvazek)

Účetní (1,0 úvazek)

Uklízečka                           
(1,0 úvazek)
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Personální obsazení k 31. 12. 2016 
 
Ing. Naděžda Jandová ředitelka 

Bc. Monika Nováková zástupce ředitelky, hlavní účetní, projekty 

Pavlína Facková  účetní 

 

Středisko muzeum a galerie: 

Mgr. Marek Suchánek kurátor 

Bc. Dagmar Holcová průvodkyně, kurátorka 

Hana Jančíková  průvodkyně 

 

Středisko kultura: 

Martin Kapek   dramaturg 

Magdalena Škapová pomocný programový pracovník 

Lukáš Šikl   hlavní technik 

Petr Podzemný  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 

 

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

 Historie hranického muzea 

Snahy o zřízení muzea byly patrné již od konce předminulého století, ale nejaktivnější 
sběratelská činnost se soustředila k roku 1904, kdy byl vytvořen základ muzejních 
sbírek.  

Muzeum bylo slavnostně otevřeno 5. července 1905 v jedné místnosti školní budovy 
na dnešním Školním náměstí. Muzeum bylo spravováno kuratoriem, v jehož čele stál 
lékárník Kaulfus.  

Sbírkový fond se postupně rozrůstal, stávající prostory nestačily, a proto bylo muzeum 
v roce 1912 přestěhováno do přízemních místností radnice. V roce 1921 se sbírky 
stěhovaly opět do budovy na Školním náměstí, kde byly již v rámci možností tematicky 
uspořádány. Po roce 1927 byl nákupy vytvořen základ sbírky obrazů a muzejní fondy 
se rozrostly také o zemědělské oddělení.  

Během 2. světové války proběhla rekonstrukce židovské synagogy a byla zde roku 
1943 instalována formou stálé expozice větší část sbírek. Bezprostředně po skončení 
války se snažila skupina nadšenců o zřízení Okresního muzea v Hranicích. Tato snaha 
byla krátce naplněna v padesátých letech.  

V rámci územněsprávních změn v šedesátých letech přešly sbírky hranického muzea 
do správy Okresního vlastivědného ústavu v Přerově, dnes Muzea Komenského. Pro 
výše uvedený nevyhovující stav sbírek v Hranicích došlo k jejich převozu do depozitářů 
v Přerově, Tovačově a Kojetíně.  

Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let byl původně jednolitý sbírkový fond 
rozdělen na jednotlivé dnešní fondy. Synagoga nadále sloužila jako výstavní prostor 
muzea a v roce 1974 zde byla instalována monotematická expozice fajánse a 
keramiky.  

Devadesátá léta znamenají renesanci hranického muzea. V roce 1993 byla na město 
přenesena pravomoc zřizovat muzeum a město poté požádalo ministerstvo kultury o 
převedení muzejních sbírkových fondů z majetku státu do majetku města. Po 
schválení převodu bylo městským zastupitelstvem zřízeno k 1. lednu 1994 Městské 
muzeum a galerie v Hranicích jako samostatný právní subjekt. Během roku 1994 byly 
převezeny z depozitářů Muzea Komenského zpět do Hranic všechny sbírkové fondy. 

K 31.12.2014 Městské muzeum a galerie v Hranicích, p.o. jako samostatný právní 
subjekt zaniklo a od 1.1.2015 po sloučení s městskou knihovnou a městským kulturním 
zařízením se stalo součástí příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Hranice. 

 

Pracoviště 

Středisko muzeum a galerie využívá dnes při své činnosti Výstavní síň Stará radnice 
v Radniční 1, 753 01 Hranice, galerii Synagoga v Janáčkově ulici 728, 753 01 Hranice 
a od roku 2016 nově také Muzeum na zámku, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice. 
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Výstavní sály na Staré radnici 
 
Na Staré radnici jsou tři výstavní prostory. Výstavní sál (bývalá obřadní 
síň), Gotický sál, předsálí Gotického sálu. K vernisážím a doprovodným 
programům je využíván také dvůr na Staré radnici. 
 
 
Galerie Synagoga  
 
Synagoga slouží od roku 1994 k výstavám výtvarných děl autorů 
zvučných jmen. Plán výstav pro Synagogu vypracoval na rok 2016 
renomovaný dobrovolný kurátor Ing. Jan Šmolka, po jeho smrti se této 
činnosti ujala dobrovolná kurátorka Jaromíra Šmolková.  
 
 
Muzeum na zámku 
 
Od roku 2016 využívá muzeum také prostory v přízemí hranického 
zámku, kde je zřízeno Muzeum na zámku. V roce 2016 se tam uskutečnila 
nejprve výstava věnovaná J. H. Gallašovi, poté byly vytvořeny dvě 
expozice – jedna věnovaná zbraním Hranice na mušce a druhá věnovaná 
modelu historického centra Hranic. 
 
 
Vstup na věž  
 
Dalším místem, které využilo středisko muzeum a galerie je 
dvacetimetrová chodba, kterou chodí návštěvníci na věž Staré radnice. 
V chodbě je umístěna expozice historie truhel. 
 
 
 
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  
 
Otevírací doba Muzea na zámku a expozice truhel při vstupu na věž Staré radnice je 
mimo turistickou sezonu po domluvě v Turistickém informačním centru na zámku, 
v době turistické sezony je upravena a zveřejněna na webových stránkách muzea a 
galerie www.muzeu-hranice.cz. 
 

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

4.2.1 Návštěvnost  
 
Přesně 18 192 návštěvníků přišlo v roce 2016 do galerie Synagoga, do 
výstavních sálů na Staré radnici v Hranicích, do prostor Muzea na zámku a do 
galerie Severní křídlo zámku. Pro srovnání – v roce 2014 byla celková 
návštěvnost ve výstavních síních muzea 3 460 lidí, v roce 2015 celkem 12 004 
lidí a v roce 2016 zmíněných 18 192 návštěvníků. 
 
V roce 2016 mohli návštěvníci vidět celkem 22 výstav, z toho 8 v Synagoze a 8 na 
Staré radnici, 1 výstavu a 2 stálé expozice v Muzeu na zámku, 1 výstavu v Galerii 
Severní křídlo zámku (ve spolupráci s DDM Hranice) a 2 venkovní výstavy. Kromě toho 
připravilo středisko muzeum a galerie v roce 2016 spoustu doprovodných programů – 
vernisáže, dernisáž, přednášky, besedy, výtvarné dílny, kafírnu, programy pro školy a 
další. 
  

 
 
 

Nárůst návštěvnosti pozitivně ovlivnily: 
 

- zvýšený počet výstav 
- atraktivní témata regionálních výstav i jejich poutavé zpracování v případě 

výstav na Staré radnici 
- důraz na prezentaci výtvarníků zvučných jmen v galerii Synagoga 
- doprovodné programy jako vernisáže, dernisáž, komentované prohlídky, 

besedy, výtvarné dílny pro děti, soutěže a další 
- nově otevřené Muzeum na zámku 
- důraz na propagaci výstav a doprovodných programů 
- pozitivně se na nárůstu návštěvnosti podepsalo také rozhodnutí města Hranic, 

které zrušilo od ledna 2015 vstupné a lidé tak mohou chodit na výstavy zdarma 
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Rekordy v návštěvnosti podle měsíců: 

Měsíční návštěvnost přes tisíc lidí (jak je patrné z tabulky výše) zaznamenalo 
středisko muzeum a galerie na Staré radnici v prosinci a v srpnu, v Synagoze 
v červnu. 

Nejvyšší návštěvnost v roce 2016 byla na Staré radnici v prosinci, kdy do výstavních 
síní zavítalo 1.278 návštěvníků. Přilákala je především výstava Hračky a také 
souběžně s ní probíhající výstava „Alena Schäferová: Obrazy, kresby a kostýmní 
návrhy“. Jedná se o značný nárůst ve srovnání s rokem 2015, kdy na Starou radnici 
přišlo na Vánoční výstavu 853 lidí. A neskutečný nárůst oproti roku 2014, kdy prostory 
navštívilo za celý měsíc jen 33 zájemců.  

Úspěšný byl v návštěvnosti na Staré radnici také měsíc srpen, kdy probíhala výstava 
Příběh zázračné teplické kyselky, která přilákala nejen místní, ale také lázeňské hosty 
a turisty. Návštěvnost v srpnu činila 1.042 návštěvníků, příznivě ji ovlivnily také 
doprovodné programy, které se uskutečnily. Komentovanou prohlídku se 
speleopotápěčem Lukášem Brychlecem navštívilo 91 lidí, dvě Lázeňské kafírny na 
nádvoří Staré radnice 294 lidí, čtyři dětské výtvarné dílny celkem 73 dětí. 

Nejvyšší návštěvnost galerie Synagoga byla v červnu, a to 1.241 návštěvníků, kdy 
probíhala výstava předního slovenského umělce Mariana Meška: Vrstvenia. Navíc 
návštěvníky přilákal do Synagogy také nabitý kulturní program v rámci Muzejní noci.  

 

 

PŘEHLED MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOSTI VÝSTAV 
 

Měsíc Stará radnice Synagoga Muzeum 
na 

zámku 

Galerie 
severní 
křídlo 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 2016 Rok 2016 

Leden 239 89 341 90 137 374   

Únor 106 107 531 97 221 433   

Březen 87 344 612 101 330 490   

Duben 262 346 275 61 255 397 228  

Květen 56 330 223 138 342 561 594 500 

Červen 252 802 707 116 763 1241 277  

Červenec 44 578 739 116 564 620 104  

Srpen 96 733 1042 155 940 738 136  

Září 261 1000 921 610 1150 852 337  

Říjen 222 427 851 100 567 555 8  

Listopad 68 304 657 55 458 791 209  

Prosinec 33 853 1278 95 364 265 305  

Celkem 1726 5913 8177 1734 6091 7317 2198 500 
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Nejnavštěvovanější výstavy 

Nejnavštěvovanější výstavou roku 2016 byla výstava s názvem „Příběh zázračné 
teplické kyselky“, kterou navštívilo 2 537 lidí (což je o 424 návštěvníků více, než u 
nejnavštěvovanější výstavy na Staré radnici v roce 2015 s název „Tajemná hranická 
madona, 420. výročí poutního místa Kostelíček“). 
Výstava s druhým nejvyšším počtem návštěvníků byla výstava „Slavná éra 
hranického boxu“, která ukázala veřejnosti, že box měl v Hranicích silný úder i zvuk.  
Třetí nejvíce navštěvovanou výstavou byla výstava Evy Vlasákové „Sklo / Hra & 
Potěšení“. Zvýšenou návštěvnost ovlivnily dvě skutečnosti. Jednak se v době výstavy 
uskutečnily Dny evropského dědictví, jednak v průběhu výstavy probíhaly výtvarné 
dílny, které byly součástí této výstavy. Tyto Papírové dílny byly určené pro žáky 
základních škol, probíhaly několik dní, a žáci se zde zábavnou formou dozvěděli vše 
o výrobě papíru, sami si ji mohli vyzkoušet v inspirativním prostředí výstavy.   
Ze stálých výstav byla nejnavštěvovanější expozice modelu historického centra 
Hranic od Stanislava Miloše. Přehled návštěvnosti je uveden v tabulkách níže. 
 

 

 

PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI VÝSTAV V ROCE 2016 – STARÁ RADNICE 

NÁZEV VÝSTAVY NÁVŠTĚVNOST 

Příběh zázračné teplické kyselky 2537 

Slavná éra hranického boxu 1848 

Eva Vlasáková: Sklo / Hra & Potěšení 1627 

Hračky  1560 

Tajemství hranického depozitáře  1427 

Alena Schäferová: obrazy, kresby, kostýmní návrhy  726 

Vánoční výstava (výstava začala v roce 2015, celková návštěvnost 

výstavy byla 1128 lidí, z toho 472 přišlo od 1. do 10. 1. 2016 2016) 

472 

Rodina Rossí 390 

PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI VÝSTAV V ROCE 2016 – SYNAGOGA 

NÁZEV VÝSTAVY NÁVŠTĚVNOST 

Jan Poupě  - Proudění/pole 1328 

Marian Meško - Vrstvenia 1309 

Miroslav Štolfa - Obrazy 1223 

Eduard Ovčáček – Šifry &  citace 1176 

Ivan Ouhel – Barevné prostory 953 

Ivo Sedláček – Josef Daněk – Diatríba na kosmologické téma 709 

Xénia Hoffmeisterová – Nová božstva 489 

Marie Blabolilová (Od 1. do 10. ledna 2016) 98 

PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI VÝSTAV V ROCE 2016 – MUZEUM NA ZÁMKU 

NÁZEV VÝSTAVY NÁVŠTĚVNOST 

Model historického centra města od autora Stanislava Miloš 2198 

Josef Heřman Agapit Gallaš vlastními slovy 1684 

Hranice na mušce – expozice zbraní 514 



 
15 Výroční zpráva za rok 2016 

4.2.2 Výstavy v prostorách Staré radnice  
 

  
 Vánoční výstava  
 26. listopadu 2015 - 10. ledna 2016 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Vánoční výstava představila vánoční tradice, pohlednice i obrazy se zimní tematikou, 
lidé mohli zavítat do měšťanského vánočního pokoje i vesnické světničky. Velkým 
lákadlem byl betlém z depozitáře muzea. 
 
Úvodní slovo a k výstavě promluvila: Ing. Naďa Jandová 
Návštěvnost výstavy: 1128 (z toho 472 návštěvníků v lednu 2016) 
Doprovodné akce: Tematické adventní dílny pro rodiče a děti (v prosinci 2015) 
 

 
  Tajemství hranického depozitáře 
  od tolaru po kostitřas 
  21. ledna 2016 – 3. dubna 2016 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Výstava byla koncipována do zámeckých pokojů – lovecký, hudební, dámský, či 
pánský salonek, obrazárna, pokoj služebné, domácí modlitebna, kunstkomora nebo 
mincovna. Návštěvníci si tak mohli v těchto pokojích prohlédnout vybrané kusy ze 
sbírek hranického depozitáře.  
 
Úvodní slovo a k výstavě promluvila: Ing. Naďa Jandová 
Návštěvnost výstavy: 1427 
Doprovodné akce: Komentovaná prohlídka „Kunstkomora aneb kabinet kuriozit, 
komentovaná prohlídka „Cesta do pravěku a středověku“, komentovaná prohlídka 
„Hranická fajáns“, komentovaná prohlídka hudebního salonku a také dvě výtvarné 
dílny – děti s rodiči si mohli vytvořit starožitný předmět. 
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 Rodina Rossí  
 21. dubna – 29. května 2016 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Výstava výtvarného charakteru nabídla ve všech prostorách Staré radnice obrazy 
sedmi členů rodiny Rossí – Karla, Tomáše, Boženy, Kateřiny, Karolíny, Josefa a 
Františka Tržila. 
 
Úvodní slovo: Mgr. Radka Kunovská 
K výstavě promluvil: PhDr. Jan Rous 
Návštěvnost výstavy: 390 
Doprovodný program: Povídání o umění – série tří přednášek, a to Povídání o slavné 
vlámské malířské rodině Brueghelů s Mgr. Radkou Kunovsku, povídání o uměleckých 
rodinách nizozemské a benátské školy s Bc. Dagmar Holcovou, povídání o slavné 
české malířské rodině Mánesů s Vítem Kunovským.  
 
 

 Příběh zázračné teplické kyselky 
 9. června - 4. září 2016 
----------------------------------------------------------------------------- 

  
Výstava nabídla seznámení se s historií nedalekých lázní Teplice nad Bečvou, 
Zbrašovských aragonitových jeskyní i Hranické propasti. Osvěžením byla jeskyně, 
potápěči, ale také lavička s velkoformátovou historickou fotografií. 
 
Úvodní slovo: Ing. Naďa Jandová 
K výstavě promluvila: Barbora Šimečková, Mgr. Radka Kunovská 
Návštěvnost výstavy: 2537 
Doprovodné akce: Komentovaná prohlídka o jeskyních s Barborou Šimečkovou, 
komentovaná prohlídka se speleopotápečem Lukášem Brychlecem, procházka po 
Hůrce s Pavlem Kujalou, dvě lázeňské kafírny, dva dětské ateliéry Z kufrů lázeňských 
hostů, dva dětské ateliéry Netopýří dílna. 
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 Eva Vlasáková: Sklo / hra & potěšení:  
 9. září - 13. listopadu 2016 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Hlava plná příběhů, Nepokojný spáč, Oni dva či Tajemný příběh. To je jen výběr z 
názvů děl, který v muzeu na Staré radnici představila akademická malířka Eva 
Vlasáková.  
 
Úvodní slovo: Ing. Naďa Jandová 
K výstavě promluvila: PhDr. Patricie Juračková 
Návštěvnost výstavy: 1627 
Doprovodné akce: Papírový ateliér (akce pro školy, která probíhala tři dny), dvě 
výtvarné dílny Kaštanování, dvě výtvarné dílny Podzimní tvoření. 
 
 

 Slavná éra hranického boxu 
 15. září - 4. prosince 2016 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Box měl kdysi v Hranicích silný úder i zvuk. O místních rohovnících, jak se tehdy 
boxerům říkávalo, věděli v celé Evropě. Ačkoliv roku 1967 boxerský oddíl zanikl 
docela, jeho zlaté časy připomněla výstava s názvem Slavná éra hranického boxu. 
Návštěvníci si mohli prohlédnout množství dobových fotografií, dokumentů, unikátních 
obrovských plakátů. Na vernisáži byl přítomný jeden ze slavných hranických boxerů a 
rodáků – Alois Bělocký, který se zúčastnil jak vernisáže, tak i doprovodného programu 
Povídání s Milanem Heinem a jeho sestrou Martou Skarlandtovou.  

Úvodní slovo: Ing. Naďa Jandová 
K výstavě promluvil: Vít Kunovský 
Návštěvnost výstavy: 1681 
Doprovodné akce: komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Vítem Kunovským, 
Beseda s Milanem Heinem a Martou Skarlandtovou o hranickém boxu. 
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 Výstava Hračky 
 24. listopadu 2016 - 16. února 2017 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Výstava Hračky nabídla ukázku her, hraček a knih z dvacátého a jednadvacátého 
století. Děti mohly nahlédnout do dětských pokojíčků svých rodičů a prarodičů, dospělí 
si mohli zavzpomínat na svá dětská léta. Lidé se dozvěděli, čím si krátily dlouhé chvíle 
děti chudých rodin, kde se vzal první plyšový medvídek, co vše lze složit ze 
stavebnice Merkur, al také že v Hranicích byla továrna na velké houpací hračky. 
K vidění byl i panel s pojízdnými vláčky. Děti si mohly na výstavě pohrát s hračkami, 
které navrhla Libuše Niklová či namalovat oblíbenou hračku. 
  
Úvodní slovo a k výstavě promluvila: Ing. Naďa Jandová 
Návštěvnost výstavy: 1560 (od 24. 11. do 31. 12. 2016, výstava trvá do 16. 2. 2017) 
Doprovodné akce: dvakrát čtení pohádek dětem, dvě výtvarné dílny na výrobu 
betlémů a tipovací soutěž. Výhrou byly skákadla od společnosti Fatra Napajedla, která 
hračky věnovala, a knížky, které do soutěže věnovalo knihkupectví Ezop Hranice. 
 

 
 Alena Schäferová: Obrazy, kresby a kostýmní návrhy  
 13. prosince 2016 - 8. ledna 2017 

 

 

Návrhy kostýmů pro divadlo, film a televizi a volnou tvorbu naší přední kostýmní 
výtvarnice Aleny Schäferové mohli obdivovat návštěvníci od 13. prosince 2016.  
 
Úvodní slovo: Ing. Naďa Jandová 
K výstavě promluvil: Milan Hein a PhDr. Vladimír Juračka 
Návštěvnost výstavy: 726 
 
  



 

 

19 Výroční zpráva za rok 2016 

4.2.3 Výstavy v galerii Synagoga 
 
 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 promluvil: Ing. Jan Šmolka 
Návštěvnost výstavy: 98 (v lednu) a 462 v prosinci 
Doprovodný program: dernisáž 8. ledna, promluvila na ní Lucie Šiklová 
 

 
 Ivo Sedláček – Josef Daněk – Diatríba na kosmologické téma 
 14. ledna - 28. února 2016 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Výstava představila malby Ivo Sedláčka a kresby Josefa Daňka. Součástí instalace byl 
také objekt, který ve spolupráci s autory vytvořili studenti Ateliéru kresby Fakulty umění 
Ostravské univerzity. Na vernisáži proběhl program Josefa Daňka. 
 
Kurátor výstavy: Ing. Jan Šmolka 
Úvodní slovo: Ing. Naďa Jandová 
K výstavě promluvil: doc. PhDr. Jiří Havlíček 
Návštěvnost výstavy: 709 
Doprovodný program: V neděli 28. února se uskutečnila komentovaná prohlídka se 
zábavnou prezentací vystavených pomůcek.
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 Miroslav Štolfa – Obrazy 
 3. března – 15. května 2016 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Hra s barvami je typická pro jednoho z nejvýznamnějších českých umělců současnosti, 
pro brněnského rodáka Miroslava Štolfu. V Hranicích Miroslav Štolfa představil 
triptychy a další obrazy vytvářené technikou akvarel na plátně.  

Kurátor výstavy: Ing. Jan Šmolka 
Úvodní slovo: Ing. Naďa Jandová 
K výstavě promluvil: prof. PhDr. Ladislav Daniel, PhD. 
Návštěvnost výstavy: 1223 

 
 
 
 Jan Poupě – Proudění/pole 
 19. května – 19. června 2016 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Originální a nevšední instalace obrazů představila v Synagoze během května a června 
díla mladého umělce Jana Poupěte. Pro jeho tvorbu je typický řád, geometrické tvary, 
ale i vědomé znázorňování chyb. Jan Poupě se stal laureátem sedmého ročníku Cen 
kritiky za mladou malbu. 
 
Kurátor výstavy: Ing. Jan Šmolka 
Úvodní slovo: Mgr. Radka Kunovská 
K výstavě promluvil: Jozef Mrva 
Návštěvnost výstavy: 1328 
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 Ivan Ouhel – Barevné prostory  

 24. června – 7. srpna 2016 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Výstava jednoho z nejvýznamnějších současných českých umělců Ivana Ouhela v 
galerii Synagoga nabídla jeho působivé barevné kombinace, které se postupně zcela 
rozkládají na prazákladní tvary. Obrazy jsou plné neklidu, protikladů a konfliktů, s prvky 
gestické malby.  
 
Kurátor výstavy: Ing. Jan Šmolka 
Úvodní slovo: Ing. Naďa Jandová 
K výstavě promluvil: Petr Mach a PhDr. Patricie Juračková  
Návštěvnost výstavy: 953 
 
 
 

 Marian Meško – Vrstvenia  
 11. srpna – 25. září 2016 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Slavnostní vernisáží ve čtvrtek 11. srpna byla v galerii Synagoga zahájena výstava děl 
slovenského autora Mariana Meška.  Název výstavy Vrstvenia vychází z cyklu obrazů 
menšího formátu, který je v Synagoze také vystaven. Zajímavá byla originální instalace 
děl, kdy například obraz s názvem Retro dlažba je umístěn na dlažebních kostkách.  
 
Kurátor výstavy: Ing. Jan Šmolka 
Úvodní slovo: Vít Kunovský 
K výstavě promluvil: Peter Zajac 
Návštěvnost výstavy: 1223 
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 Eduard Ovčáček: Šifry & citace  
 29. září – 13. listopadu 2016 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Koncem září obsadily prostory galerie Synagoga obrazy Eduarda Ovčáčka, který patří 
k našim nejvýznamnějším umělcům současnosti. Autorova tvorba zasahuje hned do 
několika oborů umění, jedná se o vynikajícího malíře, grafika, sochaře, fotografa a 
ilustrátora. V současné době žije a pracuje v Ostravě. 
 
Kurátor výstavy: PhDr. Ludvík Ševeček  
Úvodní slovo:  : Ing. Naďa Jandová 
K výstavě promluvil: PhDr. Ludvík Ševeček 
Návštěvnost výstavy: 1176 
 

 
 Xénia Hoffmeisterová: Nová Božstva  
 16. listopadu – 30. prosince 2016 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Výstava obrazů slovenské autorky pracující v oboru užité grafiky, scénografie a 
kostýmní tvorby. Od roku 2001 je členkou výtvarného spolku Mánes a od roku 2004 
členkou výtvarného spolku Hollar. Žije a pracuje v Praze na Malé straně. 
 
Kurátor výstavy: Jaromíra Šmolková 
Úvodní slovo: Vít Kunovský 
K výstavě promluvil: Ondřej Novotný 
Návštěvnost výstavy: 521 
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4.2.4 Výstavy v Muzeu na zámku 
 
Novinkou roku 2016 bylo otevření Muzea na zámku. Slavnostní otevření se uskutečnilo 
ve čtvrtek 14. dubna 2016, a to výstavou k 260. výročí narození významné hranické 
osobnosti – výstava se jmenovala „Josef Heřman Agapit Gallaš vlastními slovy“, 
trvala do konce října 2016.   

Středisko muzeum a galerie vybudovalo v těchto prostorách stálou expozici zbraní 
„Hranice na mušce“ a také expozici historie města, které dominuje model 
historického centra Hranic od hranického rodáka Stanislava Miloše. Expozice byla 
slavnostně otevřena pod patronátem městské policie v Hranicích dne 15. listopadu 
2016.  

Od dubna do konce prosince navštívilo Muzeum na zámku 2.198 návštěvníků. 
Nejvyšší návštěvnost zaznamenalo v měsíci květnu v rámci oslav 700. výroční 
narození Karla IV., kdy do Muzea na zámku zavítalo 594 lidí. 

 
 

 Josef Heřman Agapit Gallaš vlastními slovy 
 výstava k 260. výročí narození významné osobnosti 
 14. dubna - 30. října 2016 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Výstava představila malíře, lékaře, spisovatele Gallaše ve všech jeho životních rolích. 
Vystaveny byly také předměty z depozitáře hranického muzea, které jsou s Gallašovou 
postavou spjaty. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout obraz Krista, jehož autorem je 
právě Gallaš, dvě sošky, které jsou mu také připisovány, či sochu Múzy, která dříve 
stávala na jeho hrobě. 
  
Kurátoři výstavy: Mgr. Jiří J.K. Nebeský, Mgr. Radka Kunovská 
Úvodní slovo: Mgr. Jiří Nebeský 
Návštěvnost výstavy: 1.684 
Doprovodný program: tři komentované prohlídky výstavy, procházka s komentářem 
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 Model historického centra města  
 od autora Stanislava Miloše 
 14. dubna 2016 – stálá expozice  
--------------------------------------------------------------------------- 

 
Dominantou stálé expozice historie Hranic je model historického centra města, jehož 
autorem je Stanislav Miloš. Model se stále rozrůstá, návštěvníci tak mohou sledovat 
průběžné dokončování díla. Na vybudování  expozice se finančně podílel Olomoucký 
kraj. 
 
Návštěvnost výstavy: 2.198 
Doprovodné programy: v rámci Muzejní noci a v rámci Dnů evropského dědictví 
mohli návštěvníci muzea pokládat svoje dotazy autorovi modelu Stanislavu Milošovi. 
 
 

 Hranice na mušce 

 15. listopadu 2016 – stálá expozice 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Nová stálá expozice zbraní ze sbírek hranického muzea představuje unikátní kousky, 
seznamuje se zápalnými mechanismy palných zbraní, lidé mohou obdivovat nádherně 
zdobené chladné šavle, které nosívali nejen vojáci, ale také úřední zaměstnanci. Na 
mušce vystavovaných zbraní jsou vojenské ústavy rakouskouherského mocnářství v 
Hranicích, ale také hranický střelecký spolek. Renovaci zbraní provedl Jiří Lukačko. 
Na vybudování expozice se finančně podílel Olomoucký kraj. Výstava se koná ve 
spolupráci s Městskou policií Hranice. 
 
Kurátorka výstavy: Pavlína Wolfová 
Úvodní slovo: Ing. Naďa Jandová 
K výstavě promluvili: Pavlína Wolfová, Miroslav Mann, Jiří Kudláček 
Návštěvnost výstavy: 514 
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4.2.5 Výstava v galerii Severní křídlo zámku 
 
 
 

 Móda v době Karla IV. a Hranicko v době Karla IV. 
 2. května – 13. května 2016 
-------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

 
 
V rámci oslav 700. výroční narození Karla IV. a jeho vztahu k Hranicím se v galerii 
Severní křídlo zámku uskutečnila od 2. do 13. května výstava Móda doby Karla IV. a 
Hranicko v době Karla IV.  

Na části výstavy věnované módě 
spolupracovalo středisko muzeum a 
galerie s Domem dětí a mládeže 
v Hranicích. 

Část věnovanou historii na Hranicku 
v době Karla IV. zpracovalo muzeum ve 
spolupráci s Pavlínou Wolfovou a 
Romanem Prokešem. 

Výstava byla volně přístupná bez 
průvodce, počet návštěvníků nebyl tedy 
monitorován.  

Součástí výstavy byly komentované 
prohlídky pro žáky základních škol 
v Hranicích. Absolvovalo je 500 žáků 
čtvrtých a pátých tříd, ale také důchodci z 
hranického Domova seniorů. 

Žáci si mohli vyzkoušet ražbu mincí, práci 
ve středověké písárně, psaní brkem, osahat si pergamen, zjistit, na co se v minulosti 
psalo. Výklad historie byl podáván průvodci Studia Bez Kliky v dobových kostýmech 
zábavnou formou. Nechyběl ani test. Za tyto prohlídky obdrželo středisko muzeum a 
galerie děkovné dopisy ze škol. 
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4.2.6 Venkovní výstavy – Kraslicovník a Výstava stromků 
 
 

Kraslicovník  
1. března – 31. března 2016 
------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S cílem vyzdobit velikonočně hranické 
Masarykovo náměstí a přispět tak k oživení 
centra Hranic vznikl první ročník zdobení 
Kraslicovníku, který se setkal s příznivým 
ohlasem. Zapojili se místní školy, školky, 
spolky i veřejnost a Kraslicovník ozdobilo 
zhruba 2400 kraslic 

Venkovní výstavě kraslic předcházela masivní 
propagace, oslovení místních škol, organizací, 
spolků, školek. Ve spolupráci s hranickou ZUŠ 
se uskutečnila ve dvoraně zámku výtvarná dílna 
na tvorbu kraslic (27. února). Vlastní dílnu 
uspořádalo např. centrum U  kocoura Mikeše, 
což dokumentuje to, že akce veřejnost zaujala. 

Velký dík patří především hranickým školám, 
školkám, místním organizacím i jednotlivcům, 
kteří kraslice v předstihu přinášeli. 

Strom, který se ocitl na náměstí, věnovala obec 
Střítež nad Ludinou. Jeho nazdobení trvalo přes 
dvacet hodin, většinou na plošinách. Po 
oslavách jara pak byly kraslice sundány a 
uchovány pro další ročník. 

Kraslicovník lákal po celý březen na náměstí, 
lidé se pod ním zastavovali, fotili se u něj a 
obdivovali pestré a různorodé výtvory.  
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Výstava vánočních stromků v podloubích 
1. prosince – 31. prosince 2016 
------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Hranická podloubí v centru města oživily v prosinci opět dřevěné 

vánoční stromky, které výtvarně ztvárnily děti ze školek, žáci z 

hranických škol, lidé z různých místních institucí a spolků. 

Společně si tak Hraničané originálně vyzdobili i v roce 2016 

centrum města. Každý stromek z podloubí má svůj příběh. V roce 

2016 stromků o osm přibylo, opět je věnovala hranická firma 

Cidemat.  

 

. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Městská kulturní zařízení 
– středisko knihovna 

 

Základní umělecká škola 
Hranice –  taneční obor 

 

Charita Hranice 

 

MŠ Pohádka 

 

Městské muzeum a 
galerie Hranice 

 

ZŠ 1. máje Střední průmyslová škola 
Hranice 

Taneční škola Talent 
Hranice 

MŠ Šromotova - Pastelka 
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Základní umělecká škola 
– hudební obor 

 

ZŠ a MŠ Drahotuše Základní umělecká škola 
– výtvarný obor 

Klub seniorů 

MŠ Sluníčko Dětské a mateřské 
centrum u Mikeše 

MŠ Míček 
ZŠ a MŠ dětské centrum 

Dům dětí a mládeže 
Hranice 

Městská kulturní zařízení 
– středisko kultura 

Jesličky Pianko Hranická taneční škola 

Galerie M + M Lesní škola Hranice Domov seniorů Hranice Stará střelnice 
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4.2.7 Stálé expozice 
 
 

Stálá expozice truhel ze sbírek muzea  
1. prosince – 31. prosince 2016 
------------------------------------------------------------------------ 

 
 
Expozice truhel ze sbírek muzea je umístěna ve 20 metrů dlouhé chodbě, kterou 
prochází na Staré radnici návštěvníci, kteří chtějí absolvovat výstup na věž. 

TIC Hranice Prima školka 
Komenského 

Stepping mothers Café bar na zámku 

Kiwanis club ZŠ a MŠ Nová 
ZŠ a MŠ Struhlovsko 

 
Gymnázium Hranice 
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4.3 Další akce pořádané muzeem a galerií 
 
Vítání jara - 11. března 2016  

 
V sobotu 11. března se na hranickém náměstí 
uskutečnila v lidovém duchu akce Vítání jara. 
Vystoupil folklórní soubor Rozmarýnek, soubor 
Děcka z Drahotuš, který předvedl vynášení 
Mořeny, a cimbálovka Zbyňka Hrdličky. 
Nechyběla ani řezbářská dílna s ukázkou loutek. 
Akci zhlédlo zhruba 400 lidí. 
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Oslavy výročí Karla IV. – 10. – 14. května 2016 

Oslavy 700. výročí od narození Karla IV. 
připravila organizace v několika rovinách. 
Podíleli se na ní pracovníci střediska kultura 
a střediska muzeum a galerie. 
1. Konala se výstava (viz kapitola Výstavy) ve 
spolupráci s DDM Hranice „Móda doby Karla IV.“ 
Atraktivní byla i pro veřejnost, a to díky 
netradičnímu „gotickému“ formátu výkresů. MKZ 
pak výstavu doplnilo a panely s historií Hranicka 
v době Karla IV. a ve spolupráci se Studiem Bez 
Kliky připravilo pro žáky 4. a 5. tříd z hranických 
škol komentované prohlídky.  

2. V Synagoze se k oslavám uskutečnil ve 
čtvrtek 12. května koncert dobové hudby. Každý 
návštěvník si mohl odnést pamětní list vytištěný 
na dobové tiskárně. 

3. Velkolepé oslavy se pak uskutečnily 
v sobotu 14. května ve dvoraně zámku, 
v zámecké zahradě a na prostranství před 
zámkem. Nabídly spoustu historických 
vystoupení, soutěže a hry pro děti (soutěže pro 
děti se konaly ve spolupráci s DDM, které se 
podílelo personálně). Akce vyvrcholila ohňovou 
show. Těchto oslav se zúčastnilo přes dva tisíce 
návštěvníků. 
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Hranická muzejní noc - 10. června 2016  
 

V pátek 10. června se v Hranicích konala 
Muzejní noc. Největším lákadlem bylo 
vystoupení klezmerové skupiny Létající rabín v 
galerii Synagoga. Program v Synagoze byl 
pestrý. Kromě poslechového zážitku čekalo 
návštěvníky originální vystoupení Taneční školy 
Sester Hlavinkových T. J. Sokol Velká. Návštěvu 
Synagogy si během večera nenechalo ujít 389 
lidí. 
 
Také na Staré radnici to žilo hudbou. Návštěvníci 
si mohli poslechnout melodie v podání Melody 
tandem a skupiny s názvem Jazz it?. Muzeum 
na Staré radnici si během Muzejní noci prošlo 
295 lidí. 
 
Vystoupení trubačů Střední lesnické školy v 
Hranicích na věži Staré radnice. Také její 
návštěva a pohled na večerní město láká řadu 
lidí, letos to bylo 105 návštěvníků. 
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Zapojení se do Dnů evropského dědictví - 10. září 2016 
 
Středisko muzeum a galerie a středisko 
Turistické informační centrum připravilo bohatý 
program na Dny evropského dědictví. Díky 
dobré spolupráci se Starou střelnicí, ZUŠ 
Hranice, DDM Hranice a dalšími subjekty byl 
veřejnosti nabídnut bohatý program. 

Dny evropského dědictví odstartovala na 
Masarykově náměstí veřejná snídaně. Na 
náměstí zněla po celý den hudba z veřejného 
piana v podání učitelů Základní umělecké 
školy v Hranicích a také nadaných žáků. Kdo 
chtěl, mohl si ve výtvarném ateliéru přímo na 
náměstí zkusit malování na sklo a další 
výtvarné techniky, které připravil Dům dětí a 
mládeže v Hranicích. 

Poprvé se letos konala komentovaná prohlídka 
na Staré střelnici, kterou prováděla Karla 
Vlasáková. Lidé se také mohli podívat do nitra 
orchestrionu, který je umístěný ve vestibulu 

ZUŠ Hranice, a poslechnout si povídání o tomto 
zajímavé nástroji v podání Kateřiny Koblihové. 

Po letech byl také zpřístupněný mázhaus na 
Dolním podloubí. Bohatý hudební program 
provázel také prohlídky Synagogy a Staré 
radnice. Již tradičně byl obrovský zájem o 
výstup na věž Staré radnice.  
 
 

 

NÁVŠTĚVNOST DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V HRANICÍCH 
 

Místo Návštěvnost 

Výstavní síň Synagoga 339 

Výstavní síň Stará radnice 475 

Muzeum na zámku 203 

Radniční věž 94 

Komentovaná prohlídka po MPZ 30 

Stará střelnice – komentovaná prohlídka 138 

Stará střelnice - přednáška 46 

Veřejná snídaně na náměstí 76 

Výtvarná dílna Domu dětí a mládeže na náměstí 156 

Veřejné piano na náměstí - posluchačů 98 

Orchestrion v ZUŠ Hranice - komentovaná prohlídka 55 

Celkem 1 710 
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4.4 Doprovodné programy  
 
Nedílnou součástí muzejní a galerijní činnosti je oživení výstav vernisážemi, případně 
dernisážemi, komentovanými prohlídkami a přednáškami, besedami, koncerty, 
výtvarnými dílnami pro děti, programy pro žáky škol a dalšími akcemi. 
 
V roce 2016 se uskutečnilo celkem 67 doprovodných programů, což je nárůst 
oproti úspěšnému roku 2015, kdy se uskutečnilo 49 programů. 
 

 

SROVNÁNÍ DOPROVODNÝH PROGRAMŮ 
 

Druh programu Rok 
2015 

Rok 
2016 

Vernisáže 15 16 

Dernisáže 1 1 

Komentované prohlídky a procházky 10 14 

Besedy, přednášky 2 6 

Výtvarné dílny pro děti 11 14 

Koncerty 2 5 

Celorepublikové akce – Muzejní noc, Dny evropského dědictví 2 2 

Soutěže, kvízy 3 2 

Programy pro školy (2 různé programy pro 34 skupin žáků) - 2  

Ostatní (piknik, performance, čtení dětem, folkór, naučně-zábavné akce) 3 4 

Oslavy Karel IV. - 1 

CELKEM DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ 49 67 

 

Zaměřeno na děti 
 
V roce 2016 pokračovalo středisko muzeum a galerie v trendu nastaveném v roce 
2015, a to zaměření na děti a jejich rodiče. Stejně jako v roce 2015 byla pro děti 
připravena prázdninová hra Za teplickým pokladem s Bubliňáčkem, která vycházela 
z probíhající výstavy Příběh zázračné teplické kyselky. 
  
Novinkou roku 2016 byly animační programy pro 
školy. Muzeum a galerie připravilo ve spolupráci se 
Studiem Bez Kliky dva programy. Jeden byl 
zaměřený na dobu Karla IV. Žáci si mohli vyzkoušet 
ražbu mincí, práci ve středověké písárně, psaní 
brkem a další. Programu se zúčastnili žáci čtvrtých 
a pátých tříd, celkem 20 skupin tříd. Kromě toho 
měla možnost absolvovat tento program i veřejnost 
a senioři. Program navštívilo 500 účastníků. Druhý 
program byl zaměřený na výrobu papíru. Tentokrát 
se žáci dozvěděli vše o výrobě papíru, sami si ji 
mohli vyzkoušet a také v inspirativním prostředí 
výstavy Evy Vlasákové tvořit z papíru. Program 
navštívilo 417 účastníků. Kromě toho se pro děti a 
jejich rodiče konala spousta výtvarných dílen, čtení 
pohádek a další. 
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Komentované prohlídky, přednášky, besedy 

Velký zájem veřejnosti zaznamenaly také komentované prohlídky. Rekordní 
návštěvnost měla komentovaná prohlídka výstavy Příběh zázračné kyselky, kterou 
prováděl speleolog Lukáš Brychlec. Prohlíky se zúčastnilo 91 návštěvníků. 
Z besed měla nejvyšší návštěvnost akce Povídání s Milanem Heinem a jeho sestrou 
Martou Skarlandtovou o jejich otci Walteru Heinovi a nejen jeho vztahu o hranickém 
boxu, která byla doprovodným 
programem k výstavě „Slavná éra 
hranického boxu“ Na akci přišlo 118 
lidí. 
Vysokou návštěvnost zaznamenaly 
také Lázeňské kafírny. Ty se 
uskutečnily ve dvou termínech a 
dohromady na ně přišlo 294 zájemců, 
kteří si mohli vyposlechnout atraktivně 
pojatou přednášku o kávě, podívat se 
na proces pražení kávy, asistovat při 
něm, případně kávu ochutnat. 
  
 

 

Koncerty 
 

 
Ve výstavních prostorách muzeua a galerie se také uskutečnilo několik koncertů. 
V Synagoze i na Staré radnici. Vlevo nahoře na snímku je fotografie z koncertu dobové 
hudby v rámci oslav Karla IV. v Synagoze, vpravo nahoře koncert Hudba mezi obrazy, 
vlevo koncert amerického sboru Kramer Choir v Synagoze. 
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PŘEHLED DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ 2016 (KROMĚ VERNISÁŽÍ) 
 

Datum 
konání 

Název akce Druh akce Místo konání 

P
o

č
e

t 

n
á

v
š

tě
v

n
ík

ů
 

8. ledna Dernisáž výstavy Marie 
Blabolilové: Rastry. Setkání 
s autorkou, vystoupila zpěvačka 
Petra Kohoutová zpěvačka z tria 
Sestry Havelkovy 

Dernisáž 
 

Synagoga 64 

27. února Zdobení kraslic na kraslicovník 
ve spolupráci se ZUŠ 

Výtvarná dílna Dvorana zámku Cca 
100 

28. února Komentovaná prohlídka výstavy 
Ivo Sedláček, Josef Daněk se 
zábavnou prezentací 
vystavených pomůcek. 

Performance Synagoga 51 

9. března Komentovaná prohlídka 
„Kunstkomora aneb Kabinet 
kuriozit“ k výstavě Tajemství 
hranického depozitáře 

Komentovaná 
prohlídka 

Stará radnice 25 

16. března Komentovaná prohlídka „Cesta 
do pravěku“ – o exponátech, 
které představila také výstava 
Tajemství hranického depozitáře 

Komentovaná 
prohlídka 

Stará radnice 28 

19. března Vítání jara Folklórní program Masarykovo nám. Cca 
400 

23. března Komentovaná prohlídka 
„Hranická fajáns“, kterou 
představila také výstava 
Tajemství hranického depozitáře 

Komentovaná 
prohlídka 

Stará radnice 19 

30. března Komentovaná prohlídka 
hudebního salonku na výstavě 
Tajemství hranického depozitáře 

Komentovaná 
prohlídka 

Stará radnice 12 

3. dubna Vytvořte si starožitnost – 
výtvarná dílna pro rodiče s dětmi 

Výtvarná dílna Stará radnice 5 

8. dubna Hudba mezi obrazy: Koncert 
absolventů a učitelů Základní 
umělecké školy v Hranicích. 
 

Koncert Stará radnice 60 

23. dubna Pesach – „židovské velikonoce“ Přednáška 
s ochutnávkou 
židovské kuchyně a 
výtvarnou dílnou 

Synagoga 46 

24. dubna Komentovaná prohlídka výstavy 
Josef Heřman Agapit Gallaš 
vlastními slovy s Jiřím 
Nebeským. 

Komentovaná 
prohlídka 

Muzeum na 
zámku 

 29 

1. května Komentovaná procházka po 
stopách Josefa Heřmana 
Agapita Gallaše s Jiřím 
Nebeským. 

Komentovaná 
prohlídka 

Muzeum na 
zámku 

 10 

10. května Povídání o slavné vlámské 
malířské rodině Brueghelů – 
doprovodný program k výstavě 
Rodiny Rossí 

Přednáška Stará radnice 20 

12. května Koncert Karel IV. Koncert Synagoga 97 
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10. května – 
13. května 
(20 programů 
pro školy, 1 
pro seniory, 
1 pro 
veřejnost) 

Móda v době Karla IV. a 
Hranickov době Karla IV. - žáci 
si mohli vyzkoušet ražbu mincí, 
práci ve středověké písárně, 
psaní brkem, osahat si 
pergamen. Výklad historie byl 
podáván v dobových kostýmech 
zábavnou formou. Nechyběl ani 
test. 

Animační program 
pro žáky i veřejnost 

Galerie Severní 
křídlo zámku 

500 

14. května Oslavy Karla IV. Akce pro veřejnost Dvorana zámku 2000 

17. května Povídání o slavných uměleckých 
rodinách nizozemské a 
benátské školy – doprovodný 
program k výstavě umělců 
rodiny Rossí 

Přednáška Stará radnice 11 

22. května Komentovaná prohlídka výstavy 
Josef Heřman Agapit Gallaš 
vlastními slovy s Jiřím 
Nebeským. 

Komentovaná 
prohlídka 

Muzeum na 
zámku 

15 

26. května Povídání o slavné české 
malířské rodině Mánesů  

Přednáška Stará radnice 17 

3. června Koncert Hranického dětského 
pěveckého sboru 

Koncert Synagoga 190 

10. června Hranická muzejní noc Celorepubliková 
akce 

Synagoga 
Stará radnice 
Muzeum na 
zámku 

389 
295 
 70 

10. června Komentovaná prohlídka výstavy 
Josef Heřman Agapit Gallaš 
vlastními slovy s Jiřím 
Nebeským. 

Komentovaná 
prohlídka 

Muzeum na 
zámku 

70 

10. června Povídání o modelu historického 
centra Hranic s jeho autorem 
Stanislavem Milošem.  

Komentovaná 
prohlídka 

Muzeum na 
zámku 

70 

14. června Koncert amerického sboru 
Kramer Choir 

Koncert Synagoga 141 

14. července Komentovaná prohlídka výstavy 
Příběh zázračné teplické kyselky 
s Barborou Šimečkovou 

Komentovaná 
prohlídka 

Stará radnice 33 

24. července Procházka po Hůrce s Pavlem 
Kujalou – doprovodná akce 
k výstavě Příběh zázračné 
teplické kyselky. 

Komentovaná 
procházka 

Stará radnice 37 

3. srpna Komentovaná prohlídka výstavy 
Příběh zázračné teplické kyselky 
se speleopotápěčem Lukášem 
Brychlecem. 

Komentovaná 
prohlídka 

Stará radnice 91 

6. srpna 
12. srpna 

Lázeňská kafírna – přednáška o 
kávě, ochutnávky kávy – 
doprovodný program k výstavě 
Příběh zázračné teplické kyselky 

Přednáška Stará radnice 294 

17. srpna  
(2 programy) 

Dva výtvarné ateliéry „Z kufrů 
lázeňských hostů“ – doprovodný 
program k výstavě Příběh 
zázračné teplické kyselky 

Výtvarná dílna  Stará radnice 14 

24. srpna  
(2 programy) 

Dvě „Netopýří dílny“ – výtvarné 
dílny k výstavě Příběh zázračné 
teplické kyselky 

Výtvarná dílna  Stará radnice 59 
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Červenec - 
srpen 

Za teplickým pokladem 
s Bubliňáčkem – zábavná i 
poučná hra pro děti, doprovodný 
program k výstavě Příběh 
zázračné teplické kyselky 

Prázdninová hra 
pro děti 

Stará radnice 248 

10. září Dny evropského dědictví Celorepubliková 
akce 

Synagoga 
Stará radnice 
Muzeum na 
zámku 
Veřejná snídaně 

339 
475 
203 

76 

10. června Povídání o modelu historického 
centra Hranic s jeho autorem 
Stanislavem Milošem.  

Komentovaná 
prohlídka 

Muzeum na 
zámku 

70 

5. října Komentovaná prohlídka výstavy 
Slavná éra hranického boxu  

Komentovaná 
prohlídka 

Stará radnice 8 

17. října Milan Hein a Marta Skarlandtová 
vyprávěli o svém otci, mecenáši 
hranické boxu. Doprovodný 
program k výstavě Slavná éra 
hranického boxu. 

Beseda Stará radnice 118 

21. října 
24. října 
25. října 
(14 
programů) 

Papírový ateliér – animační 
program pro žáky i veřejnost o 
výrobě papíru s možností výroby 
ručního papíru. Doprovodný 
program k výtvarné výstavě Evy 
Vlasákové. 

Animační program 
pro žáky i veřejnost 

Stará radnice 417 

2. listopadu    
(2 programy) 

Kaštanování  Výtvarná dílna Stará radnice 9 

9. listopadu 
(2 programy) 

Podzimní tvoření Výtvarná dílna Stará radnice 20 

11. listopadu Podzimní koncert Cantabile, 
ZUŠPodzimní koncert Dětského 
pěveckého sboru Cantabile a 
Smyčcového orchestru Základní 
umělecké školy Hranice 
pořádaný hranickým Kiwanis 
clubem 

Koncert Synagoga 250 

30. listopadu 
(2 programy) 

Adventní tvoření vánočních 
ozdob – doprovodný program 
k výstavě Hračky 

Výtvarná dílna Stará radnice 27 

7. prosince 
(2 programy) 

Adventní tvoření betlémů a 
vánočních ozdob – doprovodný 
program k výstavě Hračky 

Výtvarná dílna Stará radnice 44 

8. prosince Čtení pohádek dětem – 
doprovodný program k výstavě 
Hračky 

Čtení dětem Stará radnice 7 

22. prosince Čtení pohádek dětem – 
doprovodný program k výstavě 
Hračky 

Čtení dětem Stará radnice 4 

24. listopadu 
– 18. 
prosince 

Tipovací soutěž pro návštěvníky 
výstavy. Vítězové obdrželi 
hračky a knihy 

Soutěž Stará radnice 189 
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4.5 Sbírky muzea 
 
4.5.1 Základní údaje a charakteristika sbírek muzea  
 
Hranické muzeum spravuje třicet tisíc sbírkových předmětů uvedených pod 7 337 
přírůstkovými čísly. Jedná se o dvě sbírky, a to sbírku Archeologie s evidenčním číslem 
AMH/002-05-10/252002 (12 přírůstových čísel) a sbírku MHA/002-05-10/209002 
(7 325 přírůstkových čísel) tvořenou podle témat osmi  podsbírkami:  
 

SBÍRKY A PODSBÍRKY MUZEA A GALERIE 

Podsbírka Počet přírůstkových čísel 

Archeologická 216 

Numizmatická  1097 

Knihy 2345 

Písemnosti a tisky 729 

Zoologie 44 

Mineralogie  459 

Etnografie, obrazy,… 2291 

Militária  144 

Celkem 7325 

 

4.5.2 Správa a evidence sbírek 
 
1. Inventarizace sbírek 
 
V roce 2016 prošlo periodickou inventarizací 8,77 % sbírky. Tato inventarizace 
navázala na mimořádnou předávací inventarizaci, která proběhla v roce 2015, kdy bylo 
předávací inventarizací zkontrolováno 100 % sbírky. 
 
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 bylo periodickou inventarizací zkontrolováno 8,77 %. 

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. 

Inventarizace proběhla ve dvou termínech. První část od 1. do 15. 1. 2016, kdy bylo 
zkontrolováno 74 přírůstkových čísel (177 sbírkových předmětů) a druhá část proběhla 
v termínu od 4. do 27. 4. 2016, kdy periodickou inventarizací prošlo 568 přírůstkových 
čísel (896 sbírkových předmětů). O provedení periodické inventarizace bylo posláno 
oznámení na Ministerstvo kultury. 



 

 

40 Výroční zpráva za rok 2016 

2. Chronologická evidence 

V roce 2016 bylo do chronologické evidence zapsáno 5 přírůstkových čísel, jednalo se 
o předměty nabyté bezúplatně nebo darem: 

1. Olejomalba Svatá rodina s andělem z roku 1933, autor Vladislav Vlodek.  
2. Historická mapa okresu Hranického z roku 1912. 
3. Bodák Manlincher z roku 1895 
4. Bodák Wernld z roku 1873 
5. Plaketa – Přebor oblasti B v rohování staršího dorostu jednotlivců z roku 1954. 

 
 

PŘÍRŮSTKY EXPONÁTŮ DO SBÍREK V ROCE 2016 

Chronologický zápis Počet přírůstkových 
čísel 

Počet kusů Náklady 
v Kč 

úplatné nabytí 0 0 0 

bezúplatné nabytí - dary  1 1 0 

bezúplatné nabytí - sběr 4 4 0 

Celkem 5 5 0 

 

PŘÍRŮSTKY EXPONÁTŮ PODLE PODSBÍREK V ROCE 2016 

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 1 1 0 

Zoologie 0 0 0 

Mineralogie  0 0 0 

Etnografie, obrazy... 2 2 0 

Militaria  2 2 0 

Celkem 5 5 0 

 

3. Systematická evidence 

V roce 2016 proběhla tato druhotná evidence (podrobné popisy jednotlivých předmětů 
a fotografie) u podsbírky Militaria – 142 inventárních čísel a u části podsbírky 
Numismatika - skupina sbírkových předmětů drobná plastika do které patří řády a 
vyznamenání, patriotika, vojenské odznaky, medailony, medaile, miniatury, pamětní 
mince, žetony, církevní medaile. Celkem bylo zpracováno 196 inventárních čísel. U 
podsbírky Militaria i Numismatika – drobná plastika – byly zpracovány i lokační 
seznamy. 
 
4. Lokační seznamy 

 
V roce 2016 došlo k upravení lokačního seznamu podsbírky Mineralogie a doplnění 
lokačního seznamu k podsbírce Knihy (tzv. Gallašova knihovna). Dále byl vytvořen 
lokační seznam k podsbírce Militaria a lokační seznam k části podsbírky Numismatika 
– podskupina drobná plastika. 
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5. Centrální evidence sbírek 

V roce 2016 provedlo Ministerstvo kultury na základě žádosti muzea a galerie 
aktualizaci jména správce sbírky MHA/002-05-10/209002 a dále sbírky AMH/002-05-
10/252002, zde včetně vlastníka sbírky.  

V rámci Centrální evidence sbírek jsme v první polovině roku 2016 doplnili 
Archeologickou sbírku o obrazové záznamy v povinné vizualizaci sbírek v Centrální 
evidenci sbírek.  

Dále jsme zrevidovali textové charakteristiky obou sbírek, pořídili fotografie celkem 252 
sbírkových předmětů a doplnili je i s popisy (v počtu 28 kusů na jednu podsbírku) do 
Centrální evidence sbírek. Veškeré změny jsme provedli prostřednictvím internetové 
aplikace a zaslali na Ministerstvo kultury na cd v požadované formě. 

Informace o sbírkách byly doplněny na také nový web muzea www.muzeum-
hranice.cz. 

6. Změna kurátora 

V roce 2016 došlo ke změně správce depozitáře z Mgr. Radky Kunovské, která 
odcházela na mateřskou dovolenou, na nového kurátora Víta Kunovského dne 20. 5. 
2016.  Poté došlo ke změně správce depozitáře z Víta Kunovského na Ing. Naděždu 
Jandovou dne 30. 11. 2016 z důvodu ukončení pracovního poměru kurátora. 
 
 
7. Ochrana sbírek a restaurování 

 V roce 2016 vyřešil vlastník sbírek nevyhovující prostředí přízemního 
depozitáře, kde byla zvýšená vlhkost, vybudování systému vzduchotechniky. 

 Průběžně probíhal úklid v depozitáři, logičtější přemísťování předmětů tak, aby 
byly jednotlivé podsbírky, pokud je to možné, u sebe.  

 Bylo dokončeno ošetření sbírkových předmětů podsbírky Militaria.  

 Bylo provedeno ošetření části podsbírky Numismatika, a to podskupiny drobná 
plastika. Tato podskupina byla umístěna do na míru vyhotovených vitrín. 
 

 

4.5.3 Muzejní knihovna 
 

Muzejní knihovna čítá přes patnáct stovek svazků. Tyto jsou formou seznamu 
zpřístupněny od roku 2016 na nových webových stránkách muzea a galerie 
www.muzeum-hranice.cz. 
  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.muzeum-hranice.cz/
http://www.muzeum-hranice.cz/
http://www.muzeum-hranice.cz/


 

 

42 Výroční zpráva za rok 2016 

4.6 Průzkum spokojenosti 
 

 
V období od 17. 10. do 30. 11. 2016 byl proveden ve středisku muzeum a galerie 
průzkum spokojenosti uživatelů zaměřený na služby poskytované v muzeu a galerii 
s možností osobního vyjádření k jednotlivým dotazům. Průzkum vyplňovali 
respondenti v papírové podobě v galerii Synagoga a ve výstavní síni na Staré radnici. 
Zúčastnilo se jej 100 respondentů, z toho 50 na Staré radnici a 50 v Synagoze. 
 

Průzkum spokojenosti na Staré radnici 
  
Z výsledků získaných vyhodnocením údajů z dotazníků vyplývá velmi pozitivní 
hodnocení spokojenosti návštěvníků se službami muzea na Staré radnici.  
Nejčastější věkovou skupinou byli respondenti ve věkovém rozmezí 21 až 30 a 41 až 
50 let. Většina dotázaných měla středoškolské či vysokoškolské vzdělání. Celkem 24 
% dotazovaných se o možnosti navštívit muzeum dozvědělo od svých známých či 
příbuzných, 14 % respondentů z plakátů.  
Celkem 44 % dotazovaných pochází z Hranic, na Starou radnici však zavítali lidé nejen 
z okolí, ale z celé ČR i ze Slovenska. 
V době průzkumu se konala výstava Slavná éra hranického boxu. Cíleně na výstavu 
přišlo 32 % respondentů, dalších 22 % pak navštívilo muzeum při procházce či v rámci 
výletu.  
Celkem 70 % dotazovaných navštěvuje výstavy nepravidelně. Pozitivní údaje přinesly 
také výsledky ohledně návštěvnosti doprovodných programů - 40 % dotazovaných 
navštěvuje vernisáže, 32 % respondentů se účastní komentovaných prohlídek, besed, 
přednášek a koncertů. Vstup zdarma hodnotí kladně, pozitivně a velmi dobře 68 % 
dotazovaných a návštěvu svým známým by doporučilo 100 % z nich.  
Celkem 84 % dotazovaných ohodnotilo vystupování průvodkyně jako velmi dobré, 
kladné, milé a vstřícné. Celkem 86 % dotazovaných hodnotí celkovou úroveň 
poskytovaných služeb jako výbornou či velmi dobrou.  
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Průzkum spokojenosti v galerii Synagoga 

 
Z výsledků získaných vyhodnocením údajů z dotazníků vyplývá velmi pozitivní 
hodnocení spokojenosti návštěvníků se službami galerie Synagogy.   
Z průzkumu je patrné, že nejčastější věkovou skupinou byli respondenti ve věkovém 
rozmezí 15 – 20 a 21 – 30 let. Mezi dotazujícími byli nejčastěji lidé zaměstnaní a 
studenti se vzděláním středoškolským či vysokoškolským. O galerii se 46 % 
respondentů dozvědělo kromě známých a příbuzných také jiným způsobem, 16 % 
z nich navštěvuje galerii pravidelně.  
Místo bydliště respondentů je rozmanité (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko), 
nicméně 34 % z nich uvedlo jako své bydliště Hranice.  
Z 50 respondentů, 34 % přišlo cíleně na výstavu, dalších 34 % pak navštívilo galerii 
na procházce či v rámci výletu. V menších počtech navštívili výstavu také rodiny, 
zájezdy, školy. Své zastoupení zde mají i hosté lázní Teplic nad Bečvou, kteří kulturní 
a doprovodné akce vnímají jako příjemné zpestření svého pobytu v lázních.  
Celkem 90 % respondentů uvedlo, že je návštěva galerie zaujala, ať už se jednalo 
přímo o výstavu či interiér a exteriér Synagogy. Výstavy navštěvuje 66 % z nich 
nepravidelně. S provozní dobou je spokojeno 96 % zodpovídajících. Nejvíce 
navštěvovaným doprovodným programem jsou koncerty a následně besedy a 
přednášky.  
Vstup zdarma hodnotí 80 % respondentů kladně, pozitivně, velmi dobře a návštěvu 
galerie by doporučilo svým známým 100 % z nich.  
Respondenti také přednesli své náměty k chodu galerie, například podbarvení 
prohlídky hudbou. Taktéž by uvítali více programů pro školy a někteří delší otevírací 
dobu.  
Vystupování průvodkyně ohodnotilo 96 % respondentů jako kladné, dobré, milé, 
ochotné a vstřícné, 88 % hodnotí celkovou úroveň poskytovaných služeb jako 
výbornou či velmi dobrou.  
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4.7 Propagace 
 

4.7.1 Nové webové stránky 
 
Webové stránky – v roce 2016 byly vytvořené nové, moderní webové stránky – 
www.muzeum-hranice.cz 
 

 

4.7.2 Způsoby propagace 
 
1. Pozvánky, plakáty - k výstavám a programům jsou připravované pozvánky a 

plakáty. Pozvánky 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. 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 
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nástěnkách v obchodech, v lázních a podobně. Plakáty A2 a A0 bývají umisťovány 
na autobusových zastávkách. 
 

2. 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, týdeníku 5plus2 a dalších. 
 

3. Hranický zpravodaj - nejvýraznější propagace, co se tištěných médií týká, se 
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. 
 

4. Televizní vysílání - o výstavách a akcích v muzeu informuje pravidelně také místní 
regionální televize. 
 

5. Rádia - do vysílání Českého rozhlasu, do Radiožurnálu a v Rádiu Haná proběhla 
propagace některých výstav a programů. 
 

6. 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 2016 vzrostla. 
 

7. 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. 
 

8. Katalogy - ke každé výtvarné výstavě připravuje středisko muzeum a galerie 
tištěné katalogy.  

 

4.8 Spolupráce s jednotlivci a institucemi 
 
Muzeum a galerie spolupracuje při vytváření výstav úzce se školami, školkami, spolky, 
organizacemi ve městě i s dalšími středisky Městských kulturních zařízení Hranice, 
dále se sběrateli, obyvateli Hranic, kteří zapůjčují na tematické výstavy nejrůznější 
exponáty, ale také místními firmami a muzei v širokém regionu.  
 
V roce 2016 spolupracovalo muzeum s následujícími:   
 
Muzea:  
Valašské muzeum v přírodě z Rožnova pod Radhoštěm, Muzeum regionu Valašsko 
ze Vsetína, Muzeum Novojičínska z Nového Jičína, Muzeum Napajedla, Vlastivědné 
muzeum v Olomouci, Vlastivědné muzeum Jesenicka v Jeseníku. 

 
Firmy a organizace:  

 Výrobce stavebnice Merkur – společnost Merkur Toys z Police nad Metují 
poskytla text a obrazovaný materiál na panely na výstavě Hračky.  

 Fatra Napajedla a.s. věnovala na výstavu Hračky do dětské herny nafukovací 
hračky z dílny návrhářky Libuše Niklové, ale také skákadla ze současné výroby.  
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 Knihkupectví Ezop Hranice věnovalo knihy do tipovací soutěže na výstavě 
Hračky. 

 Cidemat Hranice, s. r. o. věnoval v roce 2016, stejně jako v předchozím roce, 
nezištně dřevěné stromky na výstavu vánočních stromků v podloubích.   

 Dům dětí a mládeže Hranice zapůjčil na výstavu o boxu historický boxovací 
pytel a provazy pro instalaci ringu. 

 Obecní úřad Střítež nad Ludinou poskytl zdarma strom, který byl poté 
umístěný na Masarykově náměstí a ozdobený kraslicemi. 

 Lázně Teplice nad Bečvou přispěly sponzorsky na výstavu Příběh zázračné 
teplické kyselky. 

 Zbrašovské aragonitové jeskyně. Úzká spolupráce byla navázána při 
přípravě výstavy Příběh zázračné teplické kyselky. 

 
Školská zařízení: 

- Hranické školy, školky a DDM Hranice se v roce 2016 zapojily do společného 
vánočního projektu výstava stromků na podloubí a také do výroby kraslic na 
hranický kraslicovník. 

- Základní umělecká škola Hranice – pokračuje intenzivní spolupráce 
navázaná v roce 2015. Žáci zajišťují hudební i taneční vystoupení na 
vernisážích, výtvarný obor se podílí při přípravě výstav. 

 
Obyvatelé města se zapojovali do přípravy výstav zapůjčením svých předmětů.  
 
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. Tito autoři zapůjčili svá díla na výstavu roku Příběh zázračné 
teplické kyselky. Při pořádání výstav bylo spolupracováno také s hranickými fotografy, 
především Jiřím Necidem  a Martinem Necidem.  
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  5. Středisko městská 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. 2016 čítal 64 042 svazků celkem. Z toho v městské 
knihovně na Masarykově náměstí je k dispozici 48 388 knih (37.282 dospělé oddělení, 
11.106 dětské oddělení). Další knihy jsou na pobočkách. 
 

 

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 

 

Knihovna sídlí na Masarykově 
náměstí 71. 
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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 

5.2 Oddělení pro veřejnost 
 

Provoz dvou veřejných oddělení – pro dospělé a pro děti 
- zahrnuje činnosti výpůjčního protokolu, ústní 
knihovnicko-bibliografickou informatiku (referenční 
služby), obsluhu internetové studovny a studovny 
s příruční knihovnou a periodiky, reprografické služby, 
individuální a kolektivní práci se čtenáři, meziknihovní 
výpůjční službu, meziknihovní reprografickou službu a 
další služby poskytované prostřednictvím modulů AKS 
Clavius a dalších software programů sloužících k plnění 
služeb a informatiky pro uživatele  - JIB (Jednotná 
informační brána), on-line katalog, Souborný katalog 
SKAT, Souborný katalog ČR - Caslin, webové stránky knihovny a další on-line služby 
jako osobní čtenářské konto, rezervační systém, upomínkový systém.  
V roce 2016 knihovna zavedla ve výpůjčním protokolu další nové on-line služby pro 
uživatele – objednávky knih a možnost samostatného prodlužování výpůjček. 
Bonusem těchto nových služeb je pohodlí uživatelů, úspora jejich času, rychlost 
poskytované služby. 
K uvedeným činnostem je vedena evidence elektronická a písemná, která sleduje 
výkony těchto činností a následně slouží jako podklad pro zpracovávání roční statistiky 
městské knihovny a jejích poboček v obslužném regionu pro ČSÚ, vede se písemně i 
elektronicky.  
V době od 16. 5. do 11. 6. byly provedeny aktualizace a kompletní revize knihovního 
fondu městské knihovny podle prováděcí vyhlášky MK ČR č. 88/2002 Sb. ze dne 21. 
2. 2002 k provedení zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon). Knihovna byla po tuto 
dobu uzavřena.  Bylo aktualizováno a zrevidováno celkem 47.393 knih, zjištěno 190 
knih nezvěstných. Výstupem byly protokoly o revizích jednotlivých pracovišť a úložišť 
knih. 

 

5.2.1 Veřejná knihovnická a informační služba 
 

 

POČET VÝPŮJČEK PRO DOSPĚLÉ A DĚTI 
  

Rok 
2009 

Rok 
2010 

Rok  
2011 

Rok  
2012 

Rok 
2013 

Rok 
2014 

 Rok 
2015 

Rok 
2016 

Oddělení 
pro dospělé 

74.295 74.706 70.361 71.334 68.005 67.297 64.344 64.339 

Oddělení 
pro děti 

11.449 15.684 16.220 16.931 17.660 15.344 16.057 17.733 

Výpůjčky 
celkem 

85.744 90.390 86.581 88.265 85.665 82.641 80.401 82.072 

http://www.mek.hranet.cz/
mailto:mek@mek.hranet.cz
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POČET REGISTROVANÝCH ČTENÁŘŮ A POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ KNIHOVNY 
 

  Rok 
2009 

Rok 
2010 

Rok 
2011 

Rok 
2012 

Rok 
2013 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Registrovaní 
celkem 

2.816 2.737 2.634 2.611 2.344   2.190   2.230 2.155 

Návštěvníci  40.204 43.440 36.530 34.552 33.581 34.275 34.572 35.419 

Z toho: 
návštěvníci na 
internetu 

7.036 5.787 3.938 3.004 2.771   2.377   2.322 2.241 

Z toho: 
návštěvníci 
kulturně vzděl. 
akcí 

2.026 3.464 1.896 1.602 1.102 1.601 1.499   1.960 

Návštěvníci    
on-line 
služeb mimo 
knihovnu 

14.248 11.349 10.819 11.838 12.962 13.904 13.324 13.445 

Celkem 
návštěvníci 

54.452 54.789 47.349 46.390 46.543 48.179 47.896 48.864 

 
 

V roce 2016 došlo k nárůstu výpůjček, výrazněji v dětském oddělení, a to i přesto, 
že knihovna byla kvůli revizi fondu 4 týdny uzavřena. Oproti tomu byl zaznamenán 
pokles registrovaných čtenářů v obou odděleních. Tento indikátor ovlivňuje v praxi 
zavedená možnost půjčovních služeb na jednu registraci nejčastěji v rodinách. Proto 
skutečný počet čtenářů-uživatelů, kteří si půjčují knihy, i skutečný počet registrovaných 
návštěvníků je ve skutečnosti daleko vyšší než uvádí evidence. 
V roce 2016 městská knihovna vykazuje statistikou celkem 48.864 návštěvníků 
(což jsou návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí 1.960 a fyzické návštěvy knihovny 
v počtu 33.459 a dále návštěvníci čerpající on-line služby mimo knihovnu v počtu 
13.445). Pro srovnání, v roce 2015 městská knihovna vykazovala celkem 47.896 
návštěvníků. 

 

5.2.2 Meziknihovní výpůjční služba  
 
V roce 2016 knihovna evidovala celkem 215 požadavků uživatelů na meziknihovní 
službu s požadavky z naší knihovny do jiných knihoven a plněné požadavky jiným 
knihovnám.  
Z toho bylo zprostředkováno přes Vědeckou knihovnu v Olomouci 7 požadavků na 
mezinárodní meziknihovní výpůjční službu.  
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.  
Tato služba je poskytována i knihovním pobočkám v rámci našeho střediska. 
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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 2016 realizováno celkem 1 432 požadavků (v roce 
2015 to bylo 1.121 požadavků). 
 

5.3 Akvizice a zpracování fondu knih 
 
V roce 2016 bylo zakoupeno, 
získáno darem, z grantového 
programu a knihovnicky 
zpracováno, zkatalogizováno a 
započteno do přírůstků 
městské knihovny 3 061 svazků 
knih. Z toho: pro městskou 
knihovnu 2 370 knih, z 
finančního příspěvku na 
regionálních funkcí hranické 
středisko a středisko Kojetín 691 
knih. Dále také knihovna v rámci 
regionální funkce zpracovala a 
zkatalogizovala do stálého 
fondu poboček 214 knih. 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 před a během revize. Knižní úbytky činily v městské knihovně 4 259 
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 (tedy 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 finančními zdroji příspěvku 
zřizovatele, z grantu „Česká knihovna“ i dary fyzických a právnických osob, z 
finančního příspěvku pro výkon regionálních funkcí. Průběžně je prováděna údržba a 
opravy knihovního fondu. 

 

Vyřazené knihy jsou nabídnuty veřejnosti na jarní a 
podzimní burze knih. 
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KNIHOVNÍ FOND – PŘÍRŮSTKY A  ÚBYTKY 
  

Rok 2015 Rok 2016 

Přírůstky městské knihovny 3.090 3.061 

Z toho pro regionální funkce z finančního příspěvku 
Olomouckého kraje 

711 691 

Úbytky knihovního fondu 2.420 4.259 

 

5.4 Regionální funkce 
 
V roce 2016 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 
(Vědecká knihovna Olomouc, Olomoucký kraj), smlouvou o přenesení RF, formou 
nákupu služeb (Městské kulturní středisko Kojetín). 
 Finančně jsou všechny činnosti RF garantovány Olomouckým krajem podle § 11, 
odst. 3, zák. č. 257/2001 Sb. – knihovní zákon, včetně mzdy 1 pracovního úvazku. V 
roce 2016 středisko knihovna hospodařilo s finančním příspěvkem ve výši 548.384,- 
Kč.  
 
Výkon regionálních funkcí v Městské knihovně Hranice zahrnoval během roku 
2016 tyto činnosti: 

 Poradenská a konzultační činnost pro základní pobočky střediska – 
realizováno: aktiv dobrovolných knihovníků, 20 metodických návštěv na 
pobočkách střediska a v Městské knihovně Kojetín (metodické zápisy), 
poskytnuto 63 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 663 svazků knih pro hranické středisko z finančních 
prostředků Olomouckého kraje a 28 knih pro středisko Městská knihovna 
Kojetín - započteno do přírůstků městské knihovny. Bylo vytvořeno 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 distribuovány 
na jednotlivé pobočky. V roce 2016 v rámci cirkulace výměnných souborů bylo 
vyměněno mezi pobočkami celkem 3.309 svazků knih ve 182 souborech. V 
rámci regionální funkce bylo také knihovnicky zpracováno 214 knih, které byly 
nakoupeny z prostředků obcí nebo poskytnuty darem. V obslužném regionu 
střediska Kojetín bylo z prostředků Olomouckého kraje nakoupeno a 
zpracováno pro výměnné soubory 28 knih a z prostředků obcí 634 knih.  

 Revize a aktualizace knihovních fondů základních knihoven – v roce 2016 
se realizovaly aktualizace a revize v městské knihovně. Aktualizace proběhly 
na pobočkách Černotín, Horní Těšice, Střítež nad Ludinou a Zámrsky. 
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Průběžné vyřazování zastaralého, opotřebovaného fondu nebo ztrát proběhlo i 
na dalších pobočkách střediska, a to celkem 617 svazků knih. Provedeny byly 
odpisy vyřazených knih v AKS Clavius, pořízeny seznamy, odepsány v 
přírůstkových seznamech, revizních katalozích, na kartách pohybu fondu. Ve 
spolupráci s knihovníky a obcemi byla provedena burzovní nabídka v 
jednotlivých knihovnách nebo knihy dány do knihobudek.  

 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 bylo 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 společností LANius. 

 Administrativa – k veškerým činnostem RF je vedena dokumentace, plány 
činnosti, výroční zprávy, komentáře, statistiky, různé protokoly, přírůstkové 
dodací listy KF, karty pohybu fondu, úbytkové seznamy KF, zápisy metodických 
návštěv, protokoly o revizích a jiné, prezenční listina, podklady účetních a 
mzdových operací. 

 Ostatní:  
- Retrokatalogizace knihovního fondu poboček – byla prováděna průběžně 

během roku v AKS Clavius – v roce 2016 byl zkatalogizován fond na 
pobočkách Černotín, Skalička, Ústí, Střítež nad Ludinou. Do 
zkatalogizovaných knih byly vlepeny čárové kódy na pobočce Skalička a 
Černotín.       

- Poskytnuto poradenství obci Černotín při zapojení se do grantového 
programu VISK 3 – zavedení elektronického systému do knihovny (výpůjční 
protokol, revize aj.) 

- Zpracovány statistiky plnění regionálních funkcí se zprávou o činnosti za 
pololetí a za celý rok 2015. Vypracován plán činnosti pro rok 2016. 

 
V dubnu byla provedena ze strany Olomouckého kraje kontrola řádného plnění 
finančního příspěvku na činnosti RF v roce 2015. Bez připomínek. 
 
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. 
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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 kromě 
Místní knihovny Drahotuše, kde je pracovnice na zkrácený úvazek. Pobočka 
Drahotuše je totiž vedena jako profesionální pobočka s 15 provozními hodinami týdně. 
V roce 2016 proběhly v Místní knihovně Drahotuše dvě besedy s žáky prvních tříd a 
proběhlo pasování na čtenáře. 
 

 

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

 Rok 
2009 

Rok 
2010 

Rok 
2011 

Rok 
2012 

Rok 
2013 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Výpůjčky celkem 8.239 6.904 7.269 7.010 6.594 5.811 5.432 5.385 
Registrovaní čtenáři 222 223 187 222 190 177 179 152 
Počet návštěvníků 
celkem 

4.252 3.692 3.264 2.778 2.468 2.091 1.869 1.911 

Z toho návštěvníci na 
internetu 

1.226 1.127 669 457 363 184 121 73 

Počet virtuálních 
návštěvníků na 
webech celkem 

4.367 4.797 5.296 3.727 5.682 6.898 5.670 6.667 

 
  

5.6 Kulturně vzdělávací činnost 
 
Středisko knihovna v kulturně 
vzdělávací činnosti úzce 
spolupracuje se všemi stupni 
škol ve městě a v místní části 
Drahotuše, s neziskovými 
zájmovými organizacemi, 
občanskými sdruženími a se 
všemi středisky příspěvkové 
organizace.  
Pravidelně jsou prováděny v 
knihovně pro žáky mateřských a 
základních škol, pro speciální 
školy, pro klienty sociálního 
zařízení Archa, dětský domov a studenty středních škol vzdělávací knihovnické lekce 
a literární besedy zaměřené především na rozvoj čtenářství a orientaci na rozvíjející 
se elektronické a jiné služby knihovny. Uplatňují se různé formy individuální práce se 
čtenáři obou oddělení – informační kampaně v oblasti on-line služeb, knihovnicko-
bibliografická informatika a referenční služby. 

Knihovna v roce 2016 zorganizovala pasování prvňáčků  
ze všech hranických škol. 
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V roce 2016 bylo městskou knihovnou realizováno celkem 79 vzdělávacích a 
kulturních akcí s celkovou účastí 1.960 návštěvníků. Z toho 66 akcí vlastní 
realizací, 10 akcí s přednášejícím hostem a 3 vzdělávací akce ve spolupráci s místními 
občanskými a zájmovými sdruženími. Burzy knih a bazar knih nejsou v tomto výčtu 
uvedeny. Celkem se uskutečnilo 67 akcí pro žáky a studenty a 12 akcí pro veřejnost. 
Ve srovnání s rokem 2015 došlo k nárůstu celkového počtu akcí a návštěvníků. V roce 
2015 se uskutečnilo 64 vzdělávacích a kulturních akcí s celkovou účastí 1.499 
návštěvníků.  
 
 

 

KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE – POČET A NÁVŠTĚVNOST 
  

Rok 2015 Rok 2016 

Akce celkem 64 79 

Z toho: akce vlastní realizace 52 66 

             s pozvaným hostem 9 10 

             ostatní akce ve spolupráci  3 3 

Počet návštěvníků celkem 1.499 1.960 

 
 

Knihovna uspořádala besedu se spisovatelku 
Hanou Šimkovou. 

V Zámeckém klubu se pak konala beseda 
se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem. 

Přednáška Jiřího Nebeského o císaři. Přednáška o historii Moravské brány. 
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AKCE A PROGRAMY PRO ŠKOLÁKY I VEŘEJNOST 
 

Leden 

23. 1. Přednáška „Dva světy Jana Amose Komenského“ 

Únor 

23. 2. Beseda s cestovatelkou Zlatuší Knollovou „Srí Lanka – mystický sever“ 

Březen – měsíc čtenářů 

 Jarní burza vyřazených knih 

 Hitparáda besed, knihovnických lekcí, společného čtení pro školy a 
školky 

29. 3. Dvě besedy se spisovatelkou pro děti Veronikou Válkovou, soutěže a 
autogramiády 

 Literární besedy, exkurze a knihovnické lekce probíhaly v knihovně 
průběžně během roku, ale výrazněji tyto aktivity probíhají v Březnu – 
měsíci čtenářů a na podzim počínaje říjnovým Týdnem knihoven. 

Duben 

30. 4. Beseda s regionální spisovatelkou Hanou Šimkovou a křest její nové 
knihy Hledám milenku svému muži, autogramiáda 

Květen 

 Příprava a revize knihovního fondu, knihovna uzavřena 

Červen 

 Pokračování revize knihovního fondu, knihovna část měsíce uzavřena 

6. 6. Pasování prvňáčků hranických základních škol a ZŠ Drahotuše na 
čtenáře s programem 

13. 6. Pasování prvňáčků hranických základních škol a ZŠ Drahotuše na 
čtenáře s programem 

20. 6. Pasování prvňáčků hranických základních škol a ZŠ Drahotuše na 
čtenáře s programem 

21. 6. Vzdělávací přednáška „Výchova synů“ 

Září 

22. 9. Cestopisná beseda s cestovatelem a autorem cestopisných knih Jiřím 
Sladkým „Írán – pohled do zákulisí“ 

Říjen 

3. - 8. 10 Týden knihoven – bazar knih 

3. - 8. 10. Týden knihoven – burza knih 

3. - 8. 10. Týden knihoven – Skládej s námi puzzle 

3. - 8. 10. Týden knihoven –„Budu knihovníkem?“ – zábavně vzdělávací dílnička 
pro děti, které si vyzkoušely knihovnické činnosti – značení, balení knih, 
práci za knihovnickým pultem a další 

3. - 8. 10. Týden knihoven – Knihovna pro celou rodinu (marketingová akce - 
nabídka výhodné registrace) 

3. - 8. 10. Týden knihoven – Vybírejte s námi knihy pro naši knihovnu 

5. 10. Týden knihoven – přednáška „František Josef I. a Hranice“ – přednášel 
Mgr. Jiří Nebeský 

6. 10. Týden knihoven – přednáška „Historie Moravské brány“ – přednášel 
Mgr. Milan Tempír 

 Literární besedy, exkurze a knihovnické lekce probíhaly v knihovně 
průběžně během roku, ale výrazněji tyto aktivity probíhají v Březnu – 
měsíci čtenářů a na podzim počínaje říjnovým Týdnem knihoven. 
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Listopad 

1. 11. Workshop pro zahraniční pedagogy (Německo, Slovinsko a Holandsko) 
na téma „Spolupráce knihovny se školami“ 

10. 11. Přednáška-beseda „Jak porozumět internetovým dětem“ 

28. 11. Beseda se spisovatelem, záhadologem, cestovatelem a scénáristou 
Arnoštem Vašíčkem na téma „Neuvěřitelné skutečnosti“ (pro veřejnost) 

28. 11. Dvě besedy s Arnoštem Vašíčkem pro starší žáky základních škol na 
téma „Planeta záhad“ a „Nevysvětlitelné objevy“ 

 Den pro dětskou knihu: speciální burza knih pro děti a dílnička „Adventní 
inspirace“. Děti si vyráběly po celý týden ozdoby k adventu a na Vánoce. 

Prosinec 

3. 12. Adventní literární salonek – hostem knihovny spisovatelka našeho 
regionu Hana Šimková, beseda a křest její první knihy pro děti 
„Pohádkové nápady pro malé kutily a kuchtíky“ (povídání, čtení, 
adventní tvoření s drobným občerstvením) – akce pro celou rodinu 

 Dárek, který bude těšit celý rok – marketingová a propagační akce před 
vánocemi s cílem získat další čtenáře a uživatele knihovny. 

 

 

Na snímku vlevo skládají žáci puzzle, na snímku vpravo jsou jiní žáci na výtvarné dílničce. 

Na snímku vlevo jsou žáci na besedě se spisovatelkou Veronikou Válkovou, na snímku vpravo 
uspořádala knihovna bazar knih. 
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5.7 Průzkum spokojenosti 
 
V době od 1. 11. do 21. 12. byl v knihovně proveden průzkum spokojenosti uživatelů 
zaměřený na veškeré služby s možností osobního vyjádření k jednotlivým dotazům. 
Průzkum byl nabídnut v papírové podobě i elektronicky na webu knihovny. Zúčastnilo 
se jej 58 respondentů (4% z celkového počtu registrovaných uživatelů).  
Respondenti hodnotili z 95% služby knihovny a další dotazy označením výborné 
(velmi) a velmi dobré (spíše ano). Jsou také spokojeni s provozní dobou knihovny (98 
%). Více než polovina respondentů využila možnosti osobního vyjádření, jehož 
obsahem byla pochvala nebo poděkování za dobré služby a přístup k uživatelům. 
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5.8 Propagace 
 
 
Středisko knihovna využívá 
k propagaci svých akcí pro 
veřejnost plakáty, které 
jsou umístěny na 
výlepových plochách a 
dalších místech, dále 
využívá k propagaci 
Hranický zpravodaj, 
případně další média, který 
jsou zasílány tiskové 
zprávy. K propagaci je dále 
využíván facebook a 
webové stránky. 
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 literaturu. 
 

5.9 Shrnutí  
 
V roce 2016 středisko knihovna splnilo všechny své plánované činnosti. V oblasti 
kulturně vzdělávacích aktivit byl počet překročen a vzrostl tak i počet návštěvníků 
na těchto aktivitách.  
Byla řádně provedena a dokončena kompletní aktualizace a revize knihovního fondu. 
I když knihovna byla kvůli revizi uzavřena 4 týdny, počet výpůjček je celkově vyšší.  
Paradoxně oproti tomu poklesl počet registrovaných uživatelů v obou odděleních. 
Tento sledovaný indikátor je ovlivňován možností využívání jednoho čtenářského 
průkazu pro více uživatelů – na jeden čtenářský průkaz chodí celá rodina.  Tato 
možnost je respektována a je cílena převážně na sociálně slabší rodiny s dětmi a 
seniory, i za cenu, že indikátor registrace uživatelů není vždy pozitivní. Počet 
vzrůstajících výpůjček ovlivňuje mimo jiné i příznivá finanční částka určená na akvizici 
knih a uživatelé to mimo jiné ocenili i v průzkumu spokojenosti. 
Knihovna se i letos zapojila do grantového programu Česká knihovna, který poskytuje 
možnost získat zdarma desítky kvalitních děl českých autorů.  
Na regionální funkce pro náš obslužný region byla poskytnuta v roce 2016 částka ve 
výši 548.384 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, kdy vznikla příspěvková 
organizace Městské kulturní zařízení Hranice, a to v souvislosti s otevřením 
Zámeckého klubu v tehdy 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. I nadále zajišťuje výše zmíněné činnosti s výjimkou provozu Kina 
Svět, které přestalo promítat v roce 2009. Od roku 2015 začalo středisko kultura 
organizovat vícedenní vánoční jarmark, akci pro děti Pohádkové Hranice, open air 
festival Grilfest, pro letní festivaly začalo využívat prostory nově zrekonstruované 
Zámecké zahrady a další. 
 
 
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 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.  
 
Koncertní sál, který je v prvním patře v Zámecké ul. 118, 
má kapacitu k sezení 177 osob. Jedná se o prostor vhodný 
pro pořádání koncertů, divadelních představení, přednášek 
a podobných akcí.  
 
Letní kino v Teplické ulici 258 má kapacitu 1 255 osob. 
Letní kino promítá pravidelně od června do srpna, 28. října 
a na Silvestra. V areálu se konají také velké koncerty, 
festivaly. Prostor je také možné krátkodobě pronajmout 
podle ceníku. 
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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 
vstupného -  Hranické kulturní léto. V předchozích letech se tato akce konala na 
travnatém prostranství vedle zámku. Zahradu plánovala organizace využít v roce 2016 
pro oslavy 700. výročí od narození Karla IV., kvůli nepříznivým předpovědím počasí 
byla akce přesunuta do dvorany zámku. 

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

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

Masarykovo náměstí je místem konání předvánočních jarmarků, Vítání jara, Dnů 
evropského dědictví.  

Divadlo Stará Střelnice využívá středisko kulturu ve spolupráci s manželi 
Vlasákovými pro akce, kde se očekává vyšší návštěvnost, než jsou kapacity organizací 
využívaných prostor. 

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 využívá také středisko 
knihovna k pořádání přednášek. 

Zámecký klub středisko kultura 
v roce 2016 krátkodobě pronajímalo, 
a to městu Hranice a jeho 
příspěvkovým organizacím, 
veřejnosti. 
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Jak je patrné z níže uvedených grafů, návštěvnost programů v Zámeckém klubu 
v roce 2016 celkově vzrostla, mírně vzrostla i průměrná návštěvnost. 
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NÁVŠTĚVNOST PROGRAMŮ  

V ZÁMECKÉM KLUBU V ROCE 2016 

Datum Název (interpret) 
Počet 

diváků 

13. 1. Na Stojáka live 69 

15. 1. Tribute Whitesnake 33 

22. 1. V. Vrbka a LiThr 117 

27. 1. Precedens 31 

    3. 2. Petr Kolář 106 

9. 2. Druhá Tráva 130 

12. 2. Distant Bells 177 

14. 2. Už jsme doma 78 

26. 2. Sarkonia 60 

1. 3. Zkáza krásou (Kinokavárna) 117 

4. 3. Expediční kamera (Kinokavárna) 121 

6. 3. Loutkové divadlo  172 

13. 3. Ian Ritchie (EJD) 36 

16. 3. Neřež 34 

19. 3. Lenka Filipová 128 

21. 3. Zkáza krásou (Kinokavárna – 2. promítání) 92 

30. 3. Traband 104 

1. 4. Salamandra 43 

8. 4. Progres 2 141 

10. 4. Loutkové divadlo 108 

19. 4. Jana Koubková (EJD) 24 

24. 4. Ester Kočičková (EJD) 24 

29. 4. H-Band ,HB Band (EJD) 51 

2. 5. Bratři na Dakaru 49 

3. 5. Tajemství Pyramid… 30 

17. 5. Jana Kratochvílová 50 

    2. 9. Uršula Kluková 35 

23. 9. Bethrayer/Hazyday 40 

29. 9. Megalitické památky 42 

30. 9. V. Merta-J. Hrubý-O. Fencl 57 

6. 10. Ivo Jahelka & M. Paleček 62 

14. 10. Cimrmanovo Torzo 59 

19. 10. Rockování  s J. Černým 54 

20. 10. B. Šrumová a J. Hedl 47 

4. 11. Snow film fest (Kinokavárna) 71 

9. 11. Hm… 21 

13. 11. Vlasta Redl 118 

18. 11. Neřeš+Ptakustik 37 

21. 11. Bratříček Karel (Kinokavárna) 36 

25. 11. Red hot chilli peppers revival 29 

Návštěvnost celkem 2 833 
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V roce 2016 zabodovala u diváků vynikající devítičlenná brněnská formace  Distant 
Bells, která brilantně hraje skladby britské legendy Pink Floyd. Na jejich koncert přišlo 
177 návštěvníků. 

Hned v závěsu za nimi bylo loutkové představení pro děti s výtvarnou dílnou. Na 
pohádku přišlo 172 dětí s rodiči, pro velký zájem se konalo druhé představení, na to 
přišlo 108 návštěvníků. 

Pomyslnou třetí příčku v návštěvnosti obsadila kapela Progres 2, na kterou přišlo 141 
osob. 

K úspěšným patřil koncert skupiny Druhá Tráva s návštěvností 130 diváků, koncert 
Lenky Filipové, na kterou přišlo 128 lidí nebo Vlasta Redl s účastí 118 návštěvníků. 

Velkému zájmu se těšili mladí hraničtí umělci Víťa Vrbka a LiThr. Na jejich koncert 
přišlo 117 diváků.  

Bodovaly i filmové projekce v rámci Kinokavárny, která se koná v Zámeckém 
klubu od roku 2009, promítány jsou snímky k veřejné produkci dostupné na DVD 
nosičích. Pro vysokou návštěvnost se promítal dvakrát dokumentární film o Lídě 
Baarové Zkáza krásou. Na první produkci přišlo 117 diváků, na druhou 92. Vysokou 
návštěvnost měl také celostátní filmový projekt Expediční kamera, a to 121 diváků. 
Úspěšná byla i zimní část Expediční kamery s názvem Snow film fest. Na ni přišlo 71 
diváků.  

6.2.2 Kruh přátel hudby 
 

Historie kruhu přátel hudby 
 
V Hranicích má činnost Kruhu přátel hudby (KPH) dlouholetou tradici. Formovat se 
začal jako hudebně-literární večery roce 1969, a to z iniciativy tehdejšího ředitele 
hranického gymnázia Oldřicha Kubíčka. Ten také po celé roky byl a je duší Kruhu 
přátel hudby. 
Hranický KPH byl založen v roce 1971 a oficiálně zaregistrován v roce 1974. Prvním 
předsedou výboru KPH byl MUDr. Milan Šmrha, po něm MUDr. Václav Kopecký a poté 
středoškolský profesor Oldřich Kubíček. 
Kruh přátel hudby fungoval v sedmdesátých letech pod JKP (Jednotný klub 
pracujících) a na starosti ho měla pracovnice JKP Eva Horáková, a to až do roku 1991, 
kdy JKP ukončil svou činnost. Poté se tehdejší ředitelka městské knihovny v Hranicích 
Eva Pírková nabídla, že by KPH mohl fungovat pod knihovnou. Od té doby až do roku 
2009 tedy působilo občanské sdružení Kruh přátel hudby při Městské knihovně 
v Hranicích. 
Ve druhé polovině devadesátých let se KPH potýkal s nedostatkem financí. Významně 
tehdy pomáhali sponzoři z Hranic, aby mohl klub fungovat. 
Od roku 2009 pak začal KPH fungovat při Městském kulturním zařízení Hranice. Na 
začátku minulého roku pak činnost převzala Městská kulturní zařízení Hranice, která 
spolupracují při tvorbě programů s Kruhy přátel hudby ve Valašském Meziříčí, 
Rožnově pod Radhoštěm a v Novém Jičíně. Díky tomu se daří zařadit do programu i 
finančně náročnější pořady.  
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Kruh přátel hudby v roce 2016 

Kruh přátel hudby je předplatitelský cyklus koncertů vážné hudby. Ke koncertům je 
využíván Koncertní sál, kostel na Masarykově náměstí a dále se konají zájezdy do 
Beskydského divadla v Novém Jičíně například na koncert vynikajícího symfonického 
tělesa - Janáčkovy filharmonie. Důvodem je, že jednak v Hranicích 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.  

Zpestřením sezony Kruhu přátel hudby je, že jeden z koncertů představuje americké 
renomované hudebníky v rámci festivalu Americké jaro, pořádaného Mezinárodní 
společností Antonína Dvořáka.  

Díky masivní propagaci narostl počet předplatitelů v předplatitelské sezóně 
2016/2017, a to z 56 na 77 členů.  

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 = 943 118 

2013 9 644 + 273 = 917 102 

2014 8 464 + 353 = 817 102 

2015 8 460 + 154 = 614 77 

2016 9 609 + 245 = 854 95 

 

  
Předplatitelská skupina Kruhu přátel hudby v roce 2016 

Pozn.: Koncertní sezóna je od září do června – proto se v jednotlivých pololetích liší počet předplatitelů. V prvním pololetí to 
bylo 56, ve druhém 77. 
 

PŘEDPLATITELSKÁ SKUPINA KRUHU PŘÁTEL HUDBY V ROCE 2016 

Datum Název koncertu Předplatitelé 
+ doprodej 

Celkem  

25. 1. Siempre Nuevo 56 + 9  65  

1. 4. Janáčkova Filharmonie (zájezd) 56 + 0  56  

5. 4. Edith Paif- Mon Amour 56 + 15  71  

25. 5. Americké jaro- Sullivan Fortner 56 + 6  62  

21. 9. Altissimo Saxquartet 77 + 12  89  

2. 11. Bennewitzovo kvarteto 77 + 16  93  

14. 11. Z. Ambrošová a M. Ambroš 77 + 11  88  

17. 11. Esther Yoo & Czech Virtuosi 77 + 34 111  

27. 12. Český filharm. Sbor Brno, Čeští komorní sólisté 77 +142 219  

 Celkem  9 koncertů 

Průměr návštěvnosti na 1 koncert 95 
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Předplatitelská skupina B Kruhu přátel hudby v roce 2016 
 
Jedná se o cyklus koncertů Moravské filharmonie Olomouc v jejich domovském sále, 
Reduta Olomouc, včetně autobusové dopravy. 

Počet předplatitelů je kromě zájmu závislý také na tom, kolik abonentek je možno u 
Moravské filharmonie Olomouc získat. Na 9 abonentek, které se podařilo získat v roce 
2015, byla organizace v pořadníku několik let.  

V roce 2016 v nové sezóně zájem o předplatné skupiny B nepatrně klesl, počet 
předplatitelů se snížil z 50 na 47. 

 

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 2016 Jiří Necid, Milan Kaštovský, Pavel Diatka. 
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). 

V roce 2016 byla průměrná návštěvnost na jeden koncert oproti roku 2015 nižší. 
V 2015 to bylo průměrně 64 osob na jeden koncert, v 2016 to bylo 44 lidí. 

 

 

 

PROGRAM A NÁVŠTĚVNOST EVROPSKÝCH JAZZOVÝCH DNŮ V ROCE 2016 

Datum  Koncert  Místo konání Diváků  

13. 3. Ian Ritchie – SOHO Project Zámecký klub 36 

5. 4. Edih Piaf – Mon Amour Koncertní sál 56* +11 

19. 4. Jana Koubková Zámecký klub 24 

24. 4. Ester Kočičková Zámecký klub 24 

29. 4. H-Band a HB Banda Zámecký klub 51 

25. 5. Sullivan Fortner Koncertní sál 56*+6 

Celkem Průměrná návštěvnost jednoho koncertu 44 osob 264 diváků celkem 

Pozn. * Členové Kruhu přátel hudby (KPH), vstup na sezonní abonentky 
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6.2.4 Letní kino - promítání 
 

Výbornou návštěvnost mělo v roce 2016 letní kino. Na 34 promítání přišlo celkem 
9 043 diváků. Nepodařilo se sice překonat rekord v návštěvnosti z roku 2015, protože 
promítání pod širým nebem nepřálo počasí (častý déšť a nižší teploty) a ani tvůrci filmů 
se nijak nevytáhli. Chyběly prostě trháky, jako tomu bylo v roce 2015, kdy do letního 
kina přišlo 9 787 diváků. 
 
Rekordní návštěvnost v letním kině v roce 2016 činila 1 224 diváků, kteří přišli na 
film Zootropolis – Město zvířat. Film se promítal v rámci tradiční akce Dětský den 
v letním kině, vstupné bylo 20 korun. 
 
Nejúspěšnějším filmem roku 2016 v letní kině byla animovaná rodinná pohádka 
Hledá se Dory (1 215 osob). 
 
V letním kině se v roce 2016 uskutečnily speciální projekce: 

1. Tradiční promítání na Dětský den v letním kině. 
2. Na červnové promítání ve spolupráci s Charitou Hranice, které je poděkováním 

pro účastníky Tříkrálové sbírky, přišlo na Pat a mat ve filmu 886 diváků, vstupné 
20 korun. 

3. Na oslavy 28. října, na film Čapí dobrodružství, kde byl vstup zdarma, přišlo 
zhruba 500 diváků. Pro návštěvníky byla připravena i ohňová show. 

4. Na promítání na Silvestra na film Lichožrouti přišlo za vstupné 20 korun 329 
diváků, součástí akce byl i ohňostroj po skončení filmu. 

 

NÁVŠTĚVNOSTI KINA SVĚT A LETNÍHO KINA V HRANICÍCH 2008 - 2016 

Rok Počet 
promítání 

Počet 
diváků 

Průměrná 
návštěvnost 

2008 - Kino Svět a Letní kino 314 12 978 41 

2009 - Kino Svět a Letní kino 222 8 511 38 

2010 - jen Letní kino 34 5 965 175 

2011 - jen Letní kino 29 3 108 107 

2012 - jen Letní kino 19 4 577 241 

2013 - Letní kino (proběhla digitalizace)  41 6 357 155 

2014 - Letní kino 36 7 666 213 

2015 - Letní kino 32 9 787 306 

2016 - Letní kino 34 9 043 266 
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NÁVŠTĚVNOST FILMŮ V LETNÍM KINĚ V ROCE 2016 

Datum Název filmu Diváků Vstupné 

3. 6. Dětský den: Zootropolis – Město zvířat 1 224 20 Kč 

4. 6. Děda 105 100 Kč 

10. 6. V zajetí démonů 2 625 110 Kč 

11. 6. Warcraft: První střet 362 130 Kč 

17. 6.   Pat a Mat ve filmu (Charita Hranice) 886 20 Kč 

18. 6. Centrální inteligence 167 110 Kč 

24. 6. Hledá se Dory 1 215 120 Kč 

25. 6. Den Nezávislosti: Nový útok 191 130 Kč 

1. 7. Než jsem tě poznala 239 110 Kč 

6. 7. Hra peněz 59 120 Kč 

7. 7.  Pařba v Pattayi 154 100 Kč 

8. 7. Legenda o Tarzanovi 113 110 Kč 

13. 7. Očista: Volební rok 37 110 Kč 

14. 7. Mike i Dave sháněj holku 40 110 Kč 

15. 7. Lucie: Příběh jedný kapely 49 110 Kč 

20. 7. Doba ledová: Mamutí drcnutí 810 120 Kč 

21. 7. Pan Dokonalý 0 100 Kč 

22. 7. Zhasni a zemřeš 366 110 Kč 

27 7. Učitelka 76 110 Kč 

28. 7. Krotitelé duchů 63 120 Kč 

29. 7. Jason Bourne 41 120 Kč 

3. 8. Jak básníci čekají na zázrak 125 100 Kč 

4. 8. Sezn@mka 374 110 Kč 

5. 8. Sebevražedný oddíl 11 110 Kč 

10. 8. Matky na tahu 31 110 Kč 

11. 8. Tajný život mazlíčků 258 120 Kč 

12. 8. Mělčiny 35 120 Kč 

17. 8. Komorná 56 80 Kč 

18. 8. Star Trek: Do neznáma 72 120 Kč 

19. 8.  Strašidla 202 120 Kč 

24. 8. Týpci a zbraně 71 110 Kč 

25. 8. Můj kamarád drak 157 120 Kč 

28. 10. Čapí dobrodružství 500 0 Kč 

31. 12. Lichožrouti 329 20 Kč 

Celkový počet diváků 2016 9043  

Celkový počet představení 2016 34  

Průměrný počet diváků 2016 266  
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6.2.5 Letní kino – další akce 
 

Grillfest – 17. července 2016 

Úspěch zaznamenal druhý ročník akce s názvem Grilfest, který navštívilo v roce 2016 
celkem 1100 diváků (703 dospělých a 397 dětí).  Tato akce, pořádaná v letním kině, 
je určena všem věkovým kategoriím. K hlavním tahákům patřilo například vystoupení 
Ivana Mláda a Banjo Bandu, Báry Polákové s kapelou, houslisty Jiřího Ehrlebacha a 
dalších. Na první ročník Grilfestu v roce 2015 zavítalo 1190 návštěvníků.  
 
 

Hranická scéna – 3. září 2016 
 
V roce 2016 se uskutečnil další ročník Hranické scény, festivalu, který představuje 
místní kapely. Vystoupily skupiny Království, Oranice, Blaho 19, Hysteria, Silent 
Stream of Godless Elegy. Hostem byla zpěvačka Anna K s kapelou. I přes masivní 
propagaci akce na festival přišlo jen 214 diváků.  

Pro srovnání – v roce 2015 musela být Hranická scéna kvůli nepříznivému počasí 
zrušena, v roce 2014 na ni přišlo 613 diváků.  

Po vyhodnocení situace se Městská kulturní zařízení Hranice dospěla k závěru, že 
tento festival pořádat nebude a příležitost místním kapelám dá při samostatných 
koncertech v Zámeckém klubu v průběhu celého roku. 

6.2.6 Hranické kulturní léto 
 

Historie festivalu Hranické kulturní léto 
 
Tradici Hranického kulturního léta, což je série letních koncertů bez vstupného, 
zahájilo Město Hranice prostřednictvím odboru školství a sociálních věcí v létě roku 
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 
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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. 

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 bylo 
Hranické kulturní přesunuto do 
těchto prostor. Výhody uvedené 
pro travnaté prostranství u zámku 
jsou tak zachovány, navíc je zde 
stupňovité hlediště, prostor jeviště. 
K dispozici jsou toalety a pro 
občerstvení návštěvníků sloužila 
terasa Zámeckého klubu. 

HRANICKÉ KULTURNÍ LÉTO – POČET KONCERTŮ A DIVÁKŮ OD ROKU 2009 

Rok  Místo Celkem 
koncertů 

Diváků 
celkem  HKL 

Průměr diváků 
na koncert 

2009  Masarykovo náměstí 17     17 cca 1200 cca 1200        70      70 

2010  Prostranství u zámku        8       8   cca 2600  cca 2600  325     325  

2011  Prostranství u zámku        8 8   cca 2400 cca 2400    300      300  

2012  Prostranství u zámku        7      7    cca 2000 cca 2000     285    285 

2013    Prostranství u zámku 
Sady Čs. Legií                              

4 
3 

7 cca 1200 cca 1400 300 200 

  cca  200 67 

2014 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 

2016 Zámecká zahrada 4 4 cca 1800 cca 1800 450 450 
  Pozn.: na návštěvnost má  velký vliv počasí (přílišné horko, déšť).*. 

 

Hranické kulturní léto v roce 2016 

HRANICKÉ KULTURNÍ LÉTO 2016 – PROGRAM, NÁVŠTĚVNOST 

Datum  Účinkující Odhad návštěvnosti 

24. 7. Jakub Smolík s kapelou 600 

27. 7. František Nedvěd s kapelou 600 

3. 8. Luboš Pospíšil & 5P 300 

7. 8. Zrní 300 

Celkem  1 800 
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V roce 2016 zavítalo na Hranické kulturní léto zhruba 1 800 diváků. Průměrně na 
jeden koncert přišlo 450 lidí.  

Naplánováno bylo 6 koncertů. Při 4 z nich přálo produkci počasí, které spolu s dobrý 
výběrem populárních interpretů, zaznamenaly vysokou účast. Dva z naplánovaných 
koncertů se ale musely kvůli velice nepříznivému počasí odložit. Jednalo se o koncert 
Evžena Hoffmana a jeho kapely, který se potom uskutečnil v Zámeckém klubu, kde 
odstartoval novou sezonu, a koncert kapely Fíha, který je předběžně domluvený na 
Hranické kulturní léto 2017.  

 

6.2.7 Vánoce v Hranicích 
 

Vánoce v Hranicích 
navázaly na loňský formát. 
Program byl rozprostřený 
do prvních třech týdnů 
v prosinci, na náměstí stál 
vyřezávaný betlém 
v životní velikosti, ale také 
tabule s motivy Vánoc, ve 
kterých se lidé mohli vyfotit. 
Horní a dolní podloubí opět 
oživily netradiční vánoční 
stromky, které vytvořily 
školy, školky, místní spolky 
a organizace.  

Program probíhal od 1. do 17. prosince, každý den se konalo Hraní po stromkem, 
kde se vystřídaly kapely a hudební soubory z Hranic a okolí a zpříjemnili tak atmosféru 
kolemjdoucím a návštěvníkům. Velké programové dny, kterých bylo celkem 7, pak 
probíhaly v různém duchu.  

Atmosféru dotvářely stánky s punčem, občerstvením a vánočním, dárkovým či 
rukodělným sortimentem vyzdobené girlandami z větviček smrčků a osvětlené 
svítícími řetězy. Středisko kultura se v roce 2016 soustředilo na to, aby sortiment zboží 
byl ryze vánoční a na zajištění různých druhů občerstvení. V tomto trendu bude 
pokračovat i v příštím roce. 
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1. 12. Vánoce za císaře pána: slavnostní 
rozsvěcování vánočního stromu proběhlo 
v císařském duchu a za působivé světelné 
show, která byla letošní novinkou. Na 
náměstí nechyběl c. a k. poštovní úřad, 
ukázky lidových řemesel nebo třeba 
flašinetář. Působivou tečkou na závěr 
večera bylo vystoupení houslisty Jiřího 
Ehrlebacha s vánočním programem. 

2. 12. Betlémské Vánoce: v tento den 
proběhlo svěcení betléma, vystoupil 
pěvecký sbor ze Šternberka a po náměstí se 
pohybovali nádherní vysocí andělé na 
chůdách, kteří dotvářeli působivou 
magickou atmosféru předvánočního 
času.Večer vyvrcholil ohňovou show. 

3. 12. Taneční Vánoce: náměstí 
rozpohybovala taneční skupina Petra 
Munstera a stepařská škola Sester 
Hlavinkových. Hudební vystoupení zajistil 
Swing kvartet a mladá nadějná místní 
formace Jazz it?. 

9. 12. Lidové Vánoce: jarmark provoněla 
zabijačka, vystoupila dechová skupina 
Hraničáci a po celou dobu akce byla 
možnost navštívit mysliveckou, či 
dřevařskou dílnu. 

10. 12. Pohádkové Vánoce:  program 
potěšil hlavně nejmenší návštěvníky, viděli 
pohádkové představení „Popletené 
Vánoce“, nebo si mohli poslechnout 
vánočně-pohádkové hudební pásmo. 
Nechyběla loutková dílna a dětský 
historický kolotoč. 

15. 12. „Slovenské Vánoce“ - speciálním 
bonusem byl koncert populárního 
slovenského zpěváka a skladatele Vašo 
Patejdla, který zaplnil celé náměstí. 

16. 12. Veselé Vánoce: k tanci a poslechu 
tentokrát zahrál Radek Kňura Band 
z Hranic a místní mladá kapela Fénix.  
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17. 12. Provoněné Vánoce: poslední den jarmarku se nesl ve folklórním duchu. 
Návštěvníci si při poslechu cimbálovky Bača mohli v perníkářské dílně ozdobit 
perničky. 

24. 12. 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 v Hranicích  

Předvánoční jarmark s programem pořádalo MKZ Hranice od roku 2008. V letech 2008 
a 2009 byl jarmark jednodenní, od roku 2010 do roku 2014 dvoudenní.  

V roce 2015 přinesly Vánoce spoustu novinek. Program na náměstí probíhal 
v pátky a soboty v průběhu prosince, dohromady šest dní, které byly tematicky 
zaměřené, jak názvy dnů napovídaly: Pernštejnské Vánoce, Lidové Vánoce, Moravské 
Vánoce, Betlémské Vánoce, Veselé Vánoce a Pohádkové Vánoce. 

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. Novinkou byla také 
přehlídka netradičních vánočních stromků. Nově byly 
také stánky vyzdobeny girlandami a světelnými řetězy. 

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.  

S myšlenkou na konání se vánočního programu ve více 
dnech, a aby se více prezentovaly místní skupiny, 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. 
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Plakát k akci Vánoce v Hranicích 
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6.2.8 Veřejné piano 
 

V polovině června 2016 se Hranice zařadily 
k městům, která mají v ulicích veřejná 
piana. Cílem bylo oživit a zatraktivnit 
centrum města v turistické sezóně. Nejdříve 
bylo piano umístěno v rohu náměstí na 
horním podloubí, poté se přesunulo do 
podloubí u Staré radnice. Začátkem srpna 
byl jeho provoz ukončen, a to kvůli 
nepřizpůsobivým občanům, kteří piano 
ničili. Piano poté ozvláštnilo Dny 
evropského dědictví, kdy bylo umístěné na 
náměstí a hráli na něj učitelé a žáci ZUŠ. 
 

6.2.9 Další kulturní programy 
 

Pohádkové Hranice – 26. června 2016 
 

Novým programem, který připravilo středisko kultura pro rodiny s dětmi na zahájení 
prázdnin, byly Pohádkové Hranice. Sady Čs. Legií ožily pohádkami a pohádkovými 
postavami. První ročník této akce přilákal zhruba 400 návštěvníků.  

Návštěvníci mohli vidět loutkové divadlo, hudební pásmo „Z pohádky do pohádky“, 
vystoupil zde folklórní soubor Rozmarýnek a E. Hrušková a J. Potměšil s divadelní 
pohádkou. 

Po celou dobu programu byla po parku rozmístěna stanoviště s pohádkovými 
postavami, kde mohly děti hrát různé soutěže a hry. MKZ Hranice zakoupilo 
pohádkové kostýmy, personálně i programově soutěž zabezpečil Dům dětí a mládeže 
v Hranicích, vypomohla i městská policie. Zrod tohoto programu inicioval starosta 
Hranic Jiří Kudláček. 
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Prázdninování v parku – 28. srpna 2016 

 
Konec srpna patří tradiční akci „Konec prázdnin v parku“, která byla v roce 2016 
přejmenována na „Prázdninování v parku“. Uskutečnila se v Sadech Čs. Legií. Bohatý 
program probíhal celé odpoledne. Vystoupily Mažoretky z DDM Hranice, Míša 
Dolinová a její pořad pro děti „Sněhánky“, hranická skupina Jazz It?, Tomáš Kočko a 
orchestr a Sabina Křováková. V průběhu akce nechyběly tiskařské dílny, dílny na 
výrobu ručního papíru, kafírna, sportovní aktivity nebo skákací hrad. Akce probíhala 
ve spolupráci s DDM Hranice. Akci navštívilo zhruba 700 lidí. 

 

Dny evropského dědictví – 10. září 2016 
  
Ve spolupráci s odborem 
školství a sociálních věcí 
zajištuje středisko kultura vždy 
jeden koncert na Dny 
evropského dědictví. V roce 
2016 se uskutečnil v Synagoze 
koncert skupiny Kieszlowski. 
Konal se bez vstupného, na 
koncert přišlo zhruba 50 
diváků. 
 
 

Den kultury na zámku – 22. října 2016 
 
Dne  22. října 2016 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 a střediskem turistické 
informační centrum. 
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Den před samotnou akcí se uskutečnila vernisáž výstavy slovinských umělců v galerii 
Severní křídlo zámku. Na vernisáž navázala barokní opera Endymio, která se odehrála 
ve dvoraně zámku. 

V sobotu začal Den kultury na zámku v 17 hodin vystoupením Česká beseda v podání 
Černotínsko-hluzovského tanečního spolku, po slavnostním zahájení proběhl křest 
reprezentativní knihy o Hranicích, vystoupení souboru Rozmarýnek a dále křest dvou 
nových knih spisovatelky Jaroslavy Černé. Za doprovodu cimbálovky Okybača mohli 
diváci ochutnávat vína od vinařů z partnerských měst. Akci navštívilo zhruba 400 lidí. 

 

6.3 Pronájmy prostor a výlepová služba 

 
 

Krátkodobé pronájmy prostor  
 
Středisko kultura poskytuje také krátkodobé pronájmy prostor dle ceníku schváleného 
Radou města Hranice.  

 
Výlepová služba 
 
Středisko kultura má ve své správě výlepové plochy v Hranicích. Ty slouží pro 
propagaci akcí Městských kulturních zařízení, dalších pořadatelů, organizací  a firem 
z Hranic i jiných měst. Sběr plakátů pro výlep je v Turistickém informačním centru v 
přízemí zámku.  
 

6.4 Propagace 
 

6.4.1 Způsoby propagace 
 
Plakáty -  Středisko kultura připravuje plakáty s měsíčním programem formátu A3 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. 
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Kromě výlepových ploch v Hranicích jsou plakáty vyvěšovány po okolních vesnicích a 
městech 
 
Propagační letáky - k předplatnému Kruhu přátel hudby vytváří středisko propagační 
souhrn koncertů, letáky, k jednotlivým koncertům pak plakáty s programem. 
 
Tiskové zprávy - pravidelně měsíčně jsou rozesílány médiím informace o 
připravovaných programech včetně podrobností o vystupujících. Výstupy v médiích 
pak středisko kultura pravidelně monitoruje. 
 
Hranický zpravodaj - připravované programy jsou 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. Tento typ propagace je velice 
efektivní a proto se středisko kultura i v roce 2016 snažilo propagovat své akce ve 
zpravodaji co nejvíc.  
 
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. 
 

6.4.2 Nové webové stránky 
 
 
V roce 2016 byly vytvořené nové, moderní webové stránky www.mkz-hranice.cz, které 
slouží jako rozcestník pro všechna střediska organizace. Postupně budou vytvořeny 
nové stránky všech středisek. 
 
 

 

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 
 

Turistické informační centrum 
Hranice bylo zřízeno Městem 
Hranice 27. 4. 2000 jako 
Městské informační centrum a 
spadalo pod příspěvkovou 
organizaci Městské muzeum a 
galerii v Hranicích a následně 
pak pod příspěvkovou 
organizaci Městská knihovna 
Hranice. 

Od 1. 1. 2015 je jedním ze 
středisek Městských kulturních 
zařízení Hranice, příspěvkové 
organizace.  

Provozovna je v historickém, 
památkově chráněném objektu 
hranického zámku na Pernštejnském náměstí 1.  

Turistické informační centrum je členem Asociace turistických informačních center ČR 
(A.T.I.C.). Má 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 2016 Turistické informační centrum zaevidovalo 13 319 dotazů, z toho 306 
cizojazyčných. Osobních dotazů bylo 12 089, telefonických 1 113 a e-mailových 117. 
Do statistiky osobní návštěvy se počítají návštěvníci, kteří využili konkrétních služeb 
TIC. V roce 2016 došlo k nárůstu počtu poskytovaných služeb, viz tabulka. 
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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 

2016  13 319 
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POČET NÁVŠTĚV V JEDNOTLIVÝCH 
MĚSÍCÍCH ROKU 2016 

 

Měsíc  Počet dotazů 

Leden  683 

Únor  886 

Březen  766 

Duben  975 

Květen  890 

Červen  1 114 

Červenec  2 065 

Srpen  2 079 

Září  1 283 

Říjen  1 007 

Listopad  913 

Prosinec  658 
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7.3 Předmět činnosti TIC 
 
Po celý kalendářní rok 2016 toto pracoviště provádělo a plnilo řadu činností v rámci 
svého resortu. K periodickým, základním i novým patřilo: 
 

Nákup a prodej upomínkových předmětů a suvenýrů, prodej vstupenek, 
kalendářů, 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 České republiky, jehož je TIC členem (dále jen 
A.T.I.C. ČR). Na jaře roku 2016 byla jedna z pracovnic TIC zvolena radou A.T.I.C.ČR 
revizorkou organizace, z toho vyplývaly pracovní cesty na jednání rady, která 
probíhala zhruba  jednou měsíčně, převážně v Praze na České centrále cestovního 
ruchu Czech Tourism.  
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 a nově i pracovní skupiny týkající se Hranické 
propasti a jejího světového prvenství). 
 

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  
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, provádělo jejich tisk a další jejich propagaci. 
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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. 
 
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). Ve 
středisku muzeum referentky TIC vypomáhaly průvodcovat ve výstavních síních Staré 
radnice a Synagogy. Vypomáhaly také při akci Muzejní noc – výstupy na radniční věž, 
Dny evropského dědictví a Den kultury na zámku. Nově také zajišťovaly vstupy do 
Muzea na zámku, mimo jeho otevírací hodiny. 
 
TIC poskytovalo placené kopírovací služby a skenování pro veřejnost a vedlo 
jejich evidenci  
V roce 2016 bylo pořízeno 2 192 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 žáky základních škol s názvem Find your way – 
najdi si svoji cestu, které bude rozvedena konkrétněji v bodu Akce pro veřejnost. 
 

Další činnosti: 

 Spolupráce s TV Déčko – zapojení do soutěže pro děti s názvem „Zastavte 
roboty“ 

 Prodej zájezdů projektu Olomouckého kraje „Seniorské cestování“

 Korektury a tvorba textů do propagačních materiálů a časopisů

 Sběr kraslic na velikonoční 
strom „Kraslicovník“, který byl 
umístěn na Masarykově 
náměstí a s tím i spojená 
propagace.

 Aktualizace informačních tabulí 
dle potřeby či zařizování 
odstranění případných závad 
(Daruma – Nám. T. G. Masaryka 
a Mostní ul.)

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

 Příjem plakátů k výlepu (spolupráce se střediskem kultura Městských kulturních 
zařízení)
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 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
 Sestavování a tisk měsíčních kalendářů kulturních akcí v rámci spolupráce s 

Hranickou rozvojovou agenturou dle potřeby výpomoc s půjčováním kol a 
koloběžek. Pomoc při realizaci letáků a brožury k Hranické propasti

 Realizace panoramatických tabulek na ochozu radniční věže (viz foto níže)
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7.4 Průvodcovská služba 
 

V roce 2016 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 126 osob, průvodcovství na 
věž využilo 639 osob. Ve státních svátcích probíhaly prohlídky v kostýmech, aby byla 
služba veřejnosti zatraktivněna. Přehled využití průvodcovské služby návštěvníky - viz 
tabulka. 
 
 
  
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 
 2016 (placeno) 126 639 765 725 40 
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7.5 Akce pro veřejnost 
 
 

1. Find your way – najdi si svou cestu  
 
TIC/MEIS oslovilo a navázalo spolupráci s Janem 
Jílkem (mistrem světa a ČR ve Freestyle BMX) a 
jeho týmem, dále oslovilo volnočasové organizace 
působící ve městě Hranice (Dům dětí a mládeže, 
pohybové studio Phoenix, Skauti Hranice, 
hudebník Radim Černý, Městská policie), čímž se 
pak podařilo uspořádat akci s názvem „Find your 
way“ – najdi si svoji cestu.  

Na akci získalo grant 25 000 Kč z projektu Olomouckého kraje prostřednictvím Europe 
Direct Olomouc. 

Tato preventivně-vzdělávací 
akce se konala 27. 6. 2016 na 
Masarykově náměstí 
v Hranicích a byla zaměřena 
na boj proti netolismu, čili 
virtuálním drogám, které jsou 
rozšířeným problémem dnešní 
mládeže.  

Cílem bylo motivovat mladé 
lidi, aby neseděli doma u 
mobilních zařízení či počítačů 
s internetem, ale aktivně začali 
trávit svůj volný čas pohybem, 
kroužky nebo s přáteli venku či 
přírodě. Volnočasové 
organizace pak předvedly, co 
všechno mohou mládeži 
nabídnout a ta si vše mohla na 
vlastní kůži vyzkoušet, aby 
zjistila, jestli ji to či ono baví.  

Během akce byly živé vstupy 
do vysílání Českého rozhlasu 
Radiožurnál a krátký spot 
v Hranickém televizním 
zpravodajství.  

Na akci zavítalo zhruba 600 
žáků s učiteli. Kromě toho se jí 
zúčastnila i veřejnost.  
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2. Den kultury na zámku  

 
Referentky střediska se aktivně podílely se střediskem kultura na přípravách tradiční 
akce s názvem Den kultury na zámku“.  
Oslavy znovuotevření zámku po rekonstrukci se konají každý rok v říjnu. V roce 2016 
byla akce oživena degustací vín z partnerských měst (Slovenské Konjice - Slovinsko, 
Hlohovec - Slovensko) a z Moravy.  
Referentky se podílely na přípravě programu a organizaci akce, zařizovaly plakáty na 
akci, uspořádání stolů, degustační kupónky na vína, degustační skleničky, v případě 
potřeby komunikovaly s vinaři. Po celou dobu konání akce byly přítomny na stánku, 
kde byly k dispozici degustační skleničky, knihy a další materiály. 
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Titulní strany Hranického zpravodaje v roce 2016 
 

8. Hranický zpravodaj 
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Hranický zpravodaj 

Od července 2015 začala Městská kulturní zařízení Hranice, p. o., středisko 
muzeum, vydávat městský měsíčník Hranický zpravodaj.  V roce 2016 vyšlo 12 
čísel tohoto měsíčníku. 

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.  

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 podílel 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, Mgr. Radka Kunovská, která má na starosti 
korektury textů a také editaci, 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. 

Hranický zpravodaj je k dispozici také na internetu:  

www.mesto-hranice.cz/cs/televize-tisk/ 

http://mkz-hranice.cz/hranicky-zpravodaj/ 
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Díky dobrému hospodaření mohla organizace investovat kromě běžných oprav 

a údržby do větších oprav, a to ve všech střediscích.  

9.1 Středisko kultura 
 

 Ve středisku kultura byly vymalovány prostory Zámeckého klubu a provedeny 
nátěry klenby proti vlhkosti. V zázemí pro vystupující byl vyměněn starý koberec 
za nový. 
 

 V letním kině proběhly nutné investice do technického vybavení - byla 
zakoupena nová lampa, pořízena klimatizace, která je nutná pro provoz 
serveru, zakoupen záložní zdroj, zaveden internet nutný pro přípravu filmů na 
promítání. Proběhly výměny uhnilých dřevěných desek na lavicích v hledišti, 
nátěry laviček v hledišti, obnoveny byly bezpečnostní nátěry schodů, natřeny 
ploty, stánek, vyasfaltován povrch u vstupu, pořízeno nové značení toalet, nový 
informační systém, proběhla výmalba toalet, úklid a údržba v celém areálu.  

 

 V kancelářích střediska kultura v Zámecké ulici byly vymalovány prostory, 
zakoupeny nové koberce, vyřazen nefunkční nábytek, proběhla úprava prostor, 
čímž došlo k vytvoření příjemného pracovního prostředí. (V roce 2017 dojde 
k dokončení úprav interiéru kanceláří.) 

 

 Dále proběhla údržba výlepových ploch, u dvou z nich byly vyměněny celé 
výlepové plochy.  

 

 Byla zakoupena nová multifunkční barevná tiskárna pro formát A3, kterou 
využívají všechna střediska příspěvkové organizace a dále byla zakoupena 
nová tiskárna černobílá pro formát A4 do kanceláří střediska. 

 

 Byly aktualizovány a nově vytvořeny informační systémy v prostorách 
v Zámecké ulici 118, kde jsou kanceláře střediska kultura a koncertní sál, dále 
v prostorách a před prostorami Zámeckého klubu a také v letním kině. 

 

 Došlo k nákupu nových dřevěných stánků na vánoční trhy. 
 

 Došlo k nákupu čtyř kusů nových ohřívačů, které budou využívány při 
vánočních trzích, při promítání filmů v letním kině nebo při pořádání akcí 
střediska muzeum a galerie v chladnějších dnech. 

 

 Dále byly zakoupeny skládací lavice a stoly (20 stolů a 40 lavic) pro pořádání 
venkovních akcí. 

 

 Došlo také k nákupu tří velkokapacitních stanů pro pořádání venkovních akcí. 
 

 Zakoupeno bylo veřejné piano pro provozování veřejného piana. 
 

9. Péče o majetek 
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9.2 Muzeum a galerie 
 

 Ve středisku muzeum a galerie došlo k vybudování Muzea na zámku, 
Zakoupeny byly nové vitríny pro zbraně, stolek, terče, rámy na infopanely. Byly 
provedeny kvůli osvětlení vitrín úpravy rozvodů elektřiny. Na vybudování muzea 
byla poskytnuta částečně dotace Olomouckého kraje. 

 V Synagoze proběhlo odstranění starého koberce a vyčištění dřevěných 
schodů a podlah. 

 Na Staré radnici byl obnoven a doplněn informační systém. 

 Byly zakoupeny tři stolky se židlemi. 

 Byl zakoupen nový skener. 

 Doplněny byl instalační prostředky potřebné pro instalaci výstav: plastové 
popisky, infostojany, nové klaprámy, zakoupeny byly nové fólie do instalačních 
rámů, dvě figuríny, pět skříněk pro umístění sbírky medailí. 

 

9.3 Knihovna 
 

 Ve středisku knihovna byly v rámci další 
modernizace automatického 
knihovního systému Clavius a 
rozšiřování služeb a zkvalitnění 
pracovních činností v AKS Clavius 
zavedeny další on-line služby pro 
uživatele – možnost objednávek a 
příprav knih přes on-line katalog, 
samovolné prodlužování výpůjček přes 
čtenářské konto, zavedena redukce 
pravidla prodlužování rezervovaných knih. 

 V rámci grantového projektu MK ČR VISK 3 byl na základě poskytnuté dotace 
na rok 2016 zakoupen notebook pro výkon revizí knihovního fondu v městské 
knihovně i v 21 knihovních pobočkách obslužného regionu.  

 Pro urychlení a zlepšení kvality katalogizace knihovního fondu pro městskou 
knihovnu byl pořízen modul Z 39.50 klient pasivní, který umožňuje přebírat 
správné a ověřené záznamy ze Souborného katalogu ČR, která splňují 
katalogizační pravidla. Výsledkem je urychlení katalogizace a hlavně jeho 
přesnost dle katalogizačních pravidel. 

 Z grantového projektu VISK 3 byl také pořízen modul OAl Provider, který slouží 
k automatickému stahování záznamů do SK ČR i k dotazování na data uložená 
v systému knihovny, a která bude také využívat i připravovaný Centrální portál 
knihoven.  

 Byly pořízeny dva nové počítače pro potřeby internetové studovny, nová 
tiskárna pro kancelář vedoucí knihovny. 

 V roce 2016 začala příprava studie modernizace knihovny (viz obrázek). 
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9.4 Turistické informační centrum 

 

 Ve středisku Turistické informační centrum došlo ke změně interiéru s cílem 
zpříjemnit prostředí pro návštěvníky. Došlo k instalaci nového koberce, závěsů 
a úpravě pultu TIC, aby se zvětšil vstupní prostor. Dále došlo k umístění 
fotografií na stěny a drobných dekorací. Akce probíhala ve spolupráci 
s Hranickou rozvojovou agenturou, která měla část prostoru v užívání. 
 

 Pro zlepšení výstupů na věž Staré radnice byly zhotoveny panoramatické 
tabule, které byly nainstalovány na ochoze.  
 

9.5 Ekonomický úsek 
 

 V ekonomickém oddělení byla dokončena úprava prostor. Kancelář je vybavena 
novými vestavěnými skříněmi a novým nábytkem. Zakoupena byla také nová 
tiskárna. 
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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 2016 (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 2016: 

 Hlavní činnost včet. 
státního rozpočtu 

Doplňková  
činnost 

Celkem 

Náklady celkem  13 846 562,05 694 295,51 14 540 857,56 

Výnosy celkem 12 802 824,20 845 792,04 13 648 616,24 

Výsledek hospodaření             - 1 043 737,85 + 151 496,53 - 892 241,32 

 
b)Stručné zdůvodnění výsledku hospodaření organizace 2016:  
Organizace během roku získala grantové finanční prostředky ve výši 647 384,- Kč, a to pro:  
- regionální funkce 2016 – 548 384,- Kč,  
- oslava návštěvy Karla IV. a otevření Muzea na zámku – 50 000,- Kč, 
- VISK 3 – Zefektivnění knihovních činností v AKS Clavius – 24 000,- Kč,   
- činnost MEIS – Projekt FIND YOUR WAY – 25 000,- Kč. 
 
Zároveň organizace získala od úřadu práce dotaci na plat 2 zaměstnanců v celkové výši 
129 198,- Kč na období 1-5/2016.  
 
Výsledek hospodaření celkem ve výši - 892 241,32 Kč, vznikl několika skutečnostmi, které 
v roce 2016 nastaly:  

1. Z důvodu zvýšených tržeb vrátila organizace zřizovateli ze svého rozpočtu příspěvek 
na provoz v r. 2016 ve výši 1 000 000,- Kč. 

2. Organizace uskutečnila akce, které nebyly naplánovány v rozpočtu:  
- středisko muzeum: oslava návštěvy Karla IV. – finanční náklady mimo grant ve výši 

153 716,- Kč, 
- středisko muzeum: otevření Muzea na zámku – finanční náklady mimo grant ve 

výši 137 641,- Kč, 
- nákup majetku MKZ – finanční náklady ve výši 539 474,90 Kč (nové stánky na 

vánoční trhy, lavice a stoly na venkovní akce, velkokapacitní stany na venkovní 
akce, barevná velkoformátová tiskárna a kopírovací stroj, počítače a další),    

- středisko kultura: rozšíření kulturního programu akce Vánoce 2016 – finanční 
náklady nad rámec příspěvku od zřizovatele ve výši 292 653,- Kč (světelná show a 
bohatý kulturní program), 

- organizace pokryla navýšení mezd dle nařízení vlády č. 316/2016 Sb. v platném 
znění od 1. 11. 2016 svými finančními prostředky v rámci rozpočtu – 102 000,- Kč, 

10. Zpráva o hospodaření 
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- využili jsme uplatněné částky podle § 20 odst. 7 zákona 586/1992 Sb. v platném 
znění, o níž mohou veřejně prospěšní poplatníci § 17a zákona snížit základ daně 
(daňové přiznání za rok 2013 částka 26 061,- Kč, daňové přiznání za rok 2014 
částka 53 208,- Kč, daňové přiznání za rok 2015 částka 516 839,- Kč na řádku 251) 
na jednotlivé hlavní ztrátové činnosti v hlavní činnosti. Z těchto částek nám již 
nevznikne daňová povinnost.        

Všechny tyto výdaje se uskutečnili se souhlasem zřizovatele s tím,  že budou pokryty 
z rezervního fondu organizace až v rámci schválení výsledku hospodaření za rok 2016. 
V rámci daňového přiznání za rok 2016 organizace vykazuje zisk z hlavní činnosti u střediska 
knihovna a dále zisk z doplňkové činnosti včetně zohlednění nedaňových nákladů.  
Organizace ale nebude platit daň z příjmů právnických osob, protože využije možnost odpočtu 
podle § 20 odst. 7 zákona 586/1992 Sb. v platném znění, o níž mohou veřejně prospěšní 
poplatníci § 17a zákona snížit základ daně.  
 
Výsledek hospodaření 2016 dle jednotlivých středisek v hlavní a doplňkové činnosti:   

Středisko Hlavní činnost VH Doplňková činnost VH VH celkem 
Kultura                  - 376 973,51 hostinská činnost    - 68 260,51   

  výlep plakátů          + 57 334,-     

Mezisoučet                   - 376 973,51 Ztráta                     - 10 926,51 - 387 900,02 

Muzeum                   - 669 505,20 inzerce HZ             + 156 031,-  

Mezisoučet                  - 669 505,20 Zisk                       + 156 031,-  - 513 474,20 

Knihovna                   + 14 731,56 kopírování              +    1 510,-   

Mezisoučet                   + 14 731,56 Zisk                        +    1 510,- + 16 241,56 

TIC                      - 11 990,70 kopírování              +    2 041,-   

  provize                   +   2 841,04  

Mezisoučet                    - 11 990,70 Zisk                       +   4 882,04 - 7 108,66 

Úhrnem               - 1 043 737,85                             + 151 496,53 Ztráta            - 892 241,32 

 
Dalšími výraznými změnami v hospodaření za rok 2016 byly např.:  
- zvýšení tržeb z prodeje služeb oproti plánu - o 753 583,44 Kč, 
- spotřeba materiálu – překročení o 156 686,47 Kč,   
- spotřeba energií (plyn, elektrická energie, teplo, plyn) – úspora 36 220,56 Kč,   
- poštovné – úspora 36 184,42 Kč, 
- telefony – úspora 13 740,44 Kč, 
- mzdy – úspora 1 224,86 Kč (při získání dotace od úřadu práce a použití fondu odměn činí  
  úspora 292 422,86 Kč, kterou jsme použili na provoz).   
 
c) Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2016: 

- do fondu odměn:   Kč 0,- 
Zdůvodnění: 
- do rezervního fondu:    Kč - 892 241,32 pokrytí ztráty  

Zhoršený výsledek hospodaření ve výši 892 241,32 Kč pokryjeme z prostředků rezervního 
fondu – viz zdůvodnění v bodě b. 
 
d) Stav fondů k 31. 12. 2016 

 Fond  
odměn 
411 

FKSP 
412 

Rezervní  
fond  
z HV 413 

Rezervní 
fond z ost. 
titulů 414 

Fond investic 
416 

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

Tvorba – příděl 300 000,- 65 173,14 1 254 599,79   7 898,- 98 004,- 

Čerpání 162 000,- 43 090,- 339 373,80   7 898,- 0 

Konečný stav 163 335,72 39 023,66 2 051 744,06 0 175 959,88 

Tvorba – příděl z HV 
2016 

0 - 0 0 0 

Pokrytí ztráty z VH 
2016 

0 0 - 892 241,32 0 0 
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Fond odměn v roce 2016:  
Čerpání fondu odměn ve výši 162 000,- Kč (odměny zaměstnancům organizace a odměny 
ředitelce organizace dle usnesení RM během roku). 
 
Rezervní fond z HV 2016:  
Rezervní fond během roku čerpán ve výši 339 373,80 Kč, a to na záložní zdroj v Letním kině, 
klimatizaci a lampu v Letním kině, na panoramatické tabule na věž Staré radnice, opravu 
výlepových ploch a úhradu daně z příjmu právnických osob za rok 2015 ve výši 228 950,- Kč.   
 
Rezervní fond z ostatních titulů 2016:  
Rezervní fond z ostatních titulů tvořen 3 poskytnutými dary ve výši 7 898,- Kč (finanční dar 
Lázní Teplice nad Bečvou na výstavu Hranická kyselka, věcný dar firma Váhala, věcný dar 
Knihkupectví EZOP na výstavu Hračky ve středisku muzeum). Ve stejné výši 7 898,- Kč byl 
fond čerpán v rámci uvedených akcí.    
 
Fond investic v roce 2016:  
Fond tvořen odpisy za služební automobil Volkswagen Transporter ve výši 98 004,- Kč.  
Čerpání fondu investic v roce 2016 – 0,- Kč. 
 
e) Návrh na převod z rezervního fondu do fondu investic: 0,- Kč 
V případě potřeby finančních prostředků na základě výběrového řízení na zhotovitele 
modernizace knihovny by organizace požádala o převod během roku 2017, pokud se při 
výběrovém řízení budou ceny pohybovat nad 40 000,- Kč. V současnosti se bude připravovat 
projektová dokumentace a další podrobnosti včetně finančních kalkulací.   
 
f) Plán investic 2017 -  návrh na čerpání fondu investic v r. 2017, který bude po 
zaúčtování případného převodu z rezervního fondu a odpisů činit 273 963,88 Kč: 
- modernizace knihovny, předpokládaná cena bude upřesněna až po vypracování projektové 
dokumentace 
- návrh na odvod dle dohody s OŠSV, upřesnění až po vypracování projektové dokumentace 
 
O případnou změnu požádáme zřizovatele během roku 2017. 
 
g) Vyúčtování závazného ukazatele v oblasti mezd včetně pojistného a odvodu do 
FKSP 2016:   
Stanovený závazný ukazatel:  6 364 000,-   Kč 
Skutečně čerpáno:                  6 362 775,14 Kč 
Úspora:                                       + 1 224,86 Kč 
 
Schválené změny zřizovatelem  
- usnesení č. 754/2016 – RM 22 ze dne 2. 2. 2016 
- usnesení č. 382/2016 – ZM 16 ze dne 6. 10. 2016  
- usnesení č. 1237/2016 – RM 38 ze dne 1. 11. 2016 
 
Zdůvodnění:  
Za období 1-5/2016 se organizaci podařilo získat dotaci od Úřadu práce ve výši 129 198,- Kč. 
Dále organizace použila fond odměn ve výši 162 000,- Kč na odměny v souladu se zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů 
§ 32 odst. 3. Celková úspora mezd tak činila 292 422,86 Kč, které jsme použili na provoz.       
 
Protože se prostředky na krytí navýšení závazného ukazatele v oblasti mezd podařilo 
organizaci získat z jiných zdrojů než z rozpočtu zřizovatele, nebylo nutné žádat 
v průběhu roku 2016 o schválení navýšení závazného ukazatele. 
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h) Výše stanoveného závazného ukazatele v oblasti mezd včetně pojistného a odvodu 
do FKSP 2017 v hlavní činnosti usnesením 1362/2016 - RM 42 ze dne 20. 12. 2016:  
 
6 335 870,- Kč 
 
i) Odpisový plán 2017:  

Inv.číslo název majetku 
datum 

zařazení 
pořizovací 

cena 
vstupní cena pro 

rok 2017 
odpis 2017 

zůstatková 
cena 

022/799 
Automobil 
Volkswagen 
Transporter 

30. 12. 
2015 

490 000,- 391 996,- 98 004,- 293 992,- 

Skupina  celkem x 490 000,- 391 996,- 98 004,- 293 992,-  

Celkem:  98 004,- 293 992,- 

 
 
j) Přehled v roce 2016 provedených veřejnosprávních kontrol s uvedením 
kontrolovaného období: žádné 
 
 
k) Přehled ostatních kontrol provedených v organizace v roce 2016 se stručným 
uvedením případných zjištění nedostatků a uložených sankcí:  
 
- Olomoucký kraj – kontrola RF 2015 v dubnu 2016. Bez závad.   
- Olomoucký kraj – kontrola příspěvku MEIS 2015 v květnu 2016. Bez závad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhotovil: Bc. Monika Nováková  Schválil: Ing. Naděžda Jandová - ředitelka  
V Hranicích dne: 14. 2. 2017  Razítko organizace:  
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Přílohy:  
1) A Skutečné čerpání rozpočtu organizace 2016 
1) B Skutečné čerpání rozpočtu organizace 2016 – hlavní činnost + doplňková   

činnost dle středisek  
2) Skutečné čerpání rozpočtu za rok 2016 dle středisek – hlavní činnost zřizovatel  
3) Skutečné čerpání rozpočtu 2016 dle středisek – doplňková činnost podle činností 
dle zřizovací listiny 
4) Kopie Rozpisu plánovaného rozpočtu na rok 2016 s uvedením závazného 
ukazatele v oblasti mezd včetně pojistného a odvodu do FKSP podepsaný vedoucím 
OŠSV  
5) Rozvaha 2016 
6) Výkaz zisku a ztrát 2016 
7) Přílohy k účetní závěrce 2016 
8) Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu krajského úřadu za 
rok 2016 (pouze školské organizace a Domov seniorů) - organizace nepředkládá 
9) Souhrnný inventurní soupis majetku organizace za rok 2016 příloha č. 9 zásad pro 
hospodaření s movitým majetkem 
10) Souhrnný inventurní soupis majetku ve výpůjčce organizace za rok 2016 příloha 
č. 8 zásad pro hospodařené s movitým majetkem 
11) Inventarizační zpráva o periodické inventarizaci majetku a závazků za rok 2016 – 
vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitřní směrnice k inventarizaci – příloha 
č. 6 zásad pro hospodaření s movitým majetkem 
12) Závěry interního auditora z veřejnoprávní kontroly za příslušný rok, byla-li 
provedena – organizace nepředkládá 
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