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Výroční zpráva za rok
2008

Část I.

Základní charakteristika organizace
Název: Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace
Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: 793 26 Vrbno pod Pradědem,Ve Svahu 578/13
IČO: 750 96 366
Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem
Právní forma: obec
Sídlo: 793 26 Vrbno pod Pradědem, Nádraţní 389
IČO: 002 96 457
Ředitelka organizace: Hana Janků, Chelčického 392, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Kontakt: 554 295 195, 604 732 646
E-mail: knihovna@vrbnopp.cz
http://www.skav-vrbnopp.cz
Hlavní účel organizace:
Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem bylo zřízeno na základě usnesení
č.34/2/06 bod 1) Zastupitelstva Města Vrbna pod Pradědem dne 14.12.2006 za účelem
zabezpečení kulturních, kulturně výchovných a kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti
územního obvodu města Vrbna pod Pradědem.
Předmět činnosti organizace:
Předmět činnosti je dán zřizovací listinou. Organizace v hodnoceném období zabezpečovala
plnění osvětových úkolů zaměřených na rozvoj kultury ve městě a regionu, podporovala
rozvíjení kulturních potřeb a zájmů jednotlivých věkových a sociálních skupin
obyvatelstva, spolků, zájmových sdruţení, společenských organizací a jednotlivců.
Vydávala, šířila periodický tisk SDRUŢENÍ OBCÍ VRBENSKA – ZPRAVODAJ,
uskutečňovala pravidelnou a příleţitostní vzdělávací a zájmovou činnost v krouţcích,
souborech, kurzech apod. Uskutečňovala příleţitostnou zájmovou činnost formou exkurzí,
přednášek, besed.
Vytvářela podmínky k prevenci sociálně patologických jevů.
Organizovala a pořádala kulturní a kulturně společenské akce pro veřejnost jako divadelní
představení, koncerty, festivaly, výstavy, taneční kurzy, vzdělávací kurzy.
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Zprostředkovávala a nabízela kulturní programy vlastního zařízení i jiných kulturních
agentur.
Provozovala veřejný internet.
Naplňovala funkci konzultačního a poradenského střediska pro celou oblast místní kultury a
amatérské činnosti, poskytovala veřejnosti informační sluţby z oboru své činnosti.
Organizovala a zprostředkovávala konzultační a poradenskou činnost pro oblast
soukromého podnikání a to zejména realizací projektu „Vrbno pod Pradědem-Dveře
k dalšímu vzdělávání“.
V provozních prostorách Městské knihovny Vrbno zajišťovala poskytování veřejných
knihovnických a informačních sluţeb podle zákona č. 257/2001 Sb., knihovního zákona.
Doplňková činnost:
K lepšímu vyuţití všech svých hospodářských moţností a odbornosti svých zaměstnanců
můţe organizace vykonávat tyto doplňkové činnosti, jeţ provádí za úplatu:
1.a) realitní činnost (pronájem nebytových prostor)
b) reklamní činnost a marketing – zhotovování a výlep plakátů, rozhlas
c) kopírovací sluţby
2. Zprostředkování prodeje
/Zisk z doplňkové činnosti činil v roce 2008 1.190,60 Kč/

Provozní prostory organizace:
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VRBNO
Sadová 312, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Kontaktní osoby:
Hana Janků - ředitelka
Olga Hulínová – vedoucí oddělení pro dospělé
Bc. Helena Rybárová – vedoucí oddělení pro děti a mládeţ
Marie Remešová – knihovník, úvazek 0,4
Věra Klíčová - MD
Alţběta Zaoralová – MK Ţelezná
Kontakt: 554 751 649
http://mek.skav-vrbnopp.cz

E-mail: knihovna@vrbnopp.cz
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STŘECHA (Středisko chytrých aktivit)
Ve Svahu č.p. 578/13, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Kontaktní osoby:
Naděţda Trzaskaliková – redakce Zpravodaje, kultura
Bc. Jakub Rybár – provozní referent, vzdělávání
Kontakt: 554 295 195
http://www.strecha-vrbno.cz
nada.trzaskalikova@vrbnopp.cz

E-mail: info@strecha-vrbno.cz

PROVOZNÍ DOBA:
Městská knihovna Vrbno
Oddělení pro dospělé:
Po: 8,30-12,00 hod.
Út: 8,30-11,00 hod.
13,00-17,00 hod.
St: zavřeno
Čt: 8,30-12,00 hod.
13,00-18,00 hod.
Pá: 8,30-11,00 hod.
13,00-17,00 hod.

Oddělení pro děti a mládež:
13,00-17,00 hod.
12,00-16,00 hod.
zavřeno

Internet:
8,30-17,00 hod.
8,30-11,00 hod.
12,00-17,00 hod.
moţnost tel.obj.
8,30-18,00 hod.

13,00-17,00 hod.
12,00-17,00 hod.

8,30-11,00 hod.
12,00-17,00 hod.

MK Ţelezná
Pátek – 15,00-20,00 hod.
STŘECHA
Úřední hodiny Redakce a veřejný internet:
Po: 8,00-11,30 hod.
12,30-17,00 hod.
Út, St, Čt, Pá – 8,00-11,30 hod.
12,30-15,00 hod.
Provoz ve Střeše je celotýdenní včetně sobot a nedělí dle akcí.
Část II.
PERSONÁLNÍ PODMÍNKY
Přehled o zaměstnancích v roce 2008:
Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, p.o.
Jméno
Funkce
Úvazek
Hana Janků
statutární orgán
1,00
Ing. Ivana Novotná
vedení účetnictví
mandátní smlouva

Vzdělání
SKŠ Brno
VŠ
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Městská knihovna Vrbno
Jméno
Funkce
Olga Hulínová
ved. odd.pro dospělé
Bc. Helena
ved.odd.pro děti
Rybárová
- zástup za MD
Věra Klíčová
MD
Marie Remešová
Alţběta Zaoralová
STŘECHA
Jméno
Naděţda
Trzaskaliková
Bc. Jakub Rybár
Monika Beránková

Úvazek
1,00
1,00

knihovník
uklizečka
dobrovolná
knihovnice

0,4 /od 3.3.2008/
0,4 /od 3.3.2008/
Dohoda o pracovní
činnosti

Funkce
redakce Zpravodaje,
kultura
provozní referent,
vzdělávání
uklizečka
asistent v kultur.zař.

Úvazek
1,00

Vzdělání
SKŠ Brno
Univerzita Opava
-knihovnictví a infor
Gymnázium, 2
sem.VŠB, jazyk.šk.
SPŠ v Krnově
VŠ, důchodce

Vzdělání
SEŠ

1,00
VŠ podnikání a.s.
SO
Rodinná škola Petra
Bruntál

0,75
0,25

Přepočtený stav zaměstnanců v organizaci 2008 – 6,89
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2008
věk
muţi
ţeny
celkem
do 20 let
21-30 let
1
1
2
31-40 let
1
1
41-50 let
51-60 let
4
4
61 let a více
1
1
celkem
1
7
8
%
12,5%
87,5%
100 %

%
25 %
25 %
50 %
100 %
X

Členění zaměstnanců podle vzdělávání a pohlaví – stav k 31.12.2008
vzdělání dosaţené
muţi
ţeny
celkem
základní
vyučen
střední odborné
1
1
úplné střední
úplné střední odborné
3
3
vyšší odborné
1
1
vysokoškolské
1
2
3
celkem

1

7

8

%

12,5
37,5
12,5
37,5
100
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Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2008
celkem
16.762,00

průměrný hrubý měsíční plat

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů v roce 2008
počet
nástupy
1
odchody
0
MD
1
Trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31.12.2008
doba trvání
počet
%
do 5 let
4
50,0
do 10 let
1
12,5
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
3
37,5
celkem
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100

Jazykové znalosti zaměstnanců
/pozn.: pro ţádné pracovní místo nebyl stanoven kvalifikační poţadavek standardizované
jazykové zkoušky/
jazyk
pasivně
aktivně
%
Angličtina
2
němčina
2
2
ruština
5
jiné
1
celkem
8
4
Vzdělávání zaměstnanců v roce 2008:
Janků Hana – osvědčení Trénink prezentačních dovedností, 6 hod.
- samostudium /zákoník práce apod./
Naděţda Trzaskaliková – školení řidičů referent.vozidel
Bc. Jakub Rybár – školení řidičů referent.vozidel
- Přípravný kurz ECDL I. v rozsahu 15 hodin
- Textový editor - MS Word II. v rozsahu 20 hodin
- Tabulkový kalkulátor MS Excel II. v rozsahu 20 hodin
- Přípravný kurz ECDL II.- první část, 7,5 hod.
- Přípravný kurz ECDL III. – první část, 7,5 hod.
Bc. Helena Rybárová – magisterské studium na Slezské univerzitě Opava, obor informační
a knihovnická studia
- Mimoškolní vzdělávání knihovníků – Přípravný kurz ECDL I. v
rozsahu 15 hodin
- Přípravný kurz ECDL II. – 7,5 hod.
- Přípravný kurz ECDL III. – 7,5 hod.
Olga Hulínová – pravidelné sledování vycházejících kniţních novinek
Marie Remešová - Vstupní školení BOZP a PO
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Část III.

Zhodnocení činnosti organizace

Městská knihovna Vrbno
Knihovní fond

1.

Přírůstek knihovního fondu:
V roce 2008 činil přírůstek knihovního fondu celkem 1.351 sv. ( tj. o 349 sv. více neţ
v roce 2007). Vzhledem k růstu cen knih byl objem finančních prostředků na nákup knih o
50.000,- Kč vyšší.
Přírůstek KF dle tématických skupin:
ND – 303/+24/,

KD – 662/+205/,

MN – 81/+14/,

MK – 238/+47/, ost. dok./CD,

CDR,DVD – 67/+59/, celkem: 1.351 sv.
Přírůstek KF dle způsobu nabytí:/nejsou započítány zvukové dokumenty/
nákup – 1169/+198/ sv. , dary – 81/+58/ sv., granty – 27/+20/ sv., vyřaz. – 4/+3/ sv.
Úbytek KF dle tématických skupin:
V souladu se Směrnicí o evidenci a revizi knihovních fondů bylo odepsáno a vyřazeno
z evidence celkem 166 sv. (tj. o 16 sv. více neţ v loňském roce).
Úbytek KF dle tématických skupin:
ND – 106/+80/, KD – 301/+244/, NM – 48/+10/, MK – 36/-9/, celkem: 491 sv./+325/
Stav knihovního fondu k 31.12.2008:
ND – 10.093 /+197/, KD – 15.804 /+361/, MN – 1.955 /+33/, MK – 5.546 /+202/, OD – 2,
CD+CDR+DVD – 210 /+67/,
celkem: 33.610 sv. /+860/
Finanční prostředky na nákup knih v roce 2008 činily 200.000,- Kč /tj. o 50.000,- Kč
více neţ v roce 2007/
–

/ nákupní cena pořízených dokumentů 213.534,74 Kč/

Skutečná hodnota pořízených dokumentů 318.642,70 Kč, coţ je úspora 105.107,96 Kč.
Průměrná pořizovací hodnota 1 dokumentu činila 158,53 /tj. o 0,30 Kč více neţ v r. 2007,
skutečná průměrná hodnota 1 dokumentu 236,56 Kč /tj. o 8,70 více neţ v r.2007, a o 29,07
Kč více neţ v r. 2006 Kč.
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Úspora na pořízení jednoho dokumentu činí 78,03 Kč, tj o 8,4 Kč více neţ v r. 2007
V kalkulaci nejsou započítány náklady na zpracování – tj. 12,- Kč á 1 dokument
Náklady za zpracování 1351 dokumentů činily 16.212,- Kč. Úspora celkem při nákupu
knih a ostatních dokumentů prostřednictvím Regionálního knihovnického centra v Bruntále
činila v roce 2008 - 88.895,96 Kč.
Počet exemplářů docházejících periodik: 29 /tj. o 5 méně neţ v r.2007/. Tento rozdíl
částečně nahradily dary čtenářů.
Údrţba knihovního fondu:
-

oprava poškozených knih vlastními prostředky

-

přebalování knihovního fondu

-

tisk a výměna poškozených nebo nečitelných čárkových kódů

Doplňování knihovního fondu v MK Ţelezná:
V loňském roce jsme dodali na pracoviště MK Ţelezná 3 soubory - celkem 116 sv., tj o 135
sv. méně neţ vloni. Vzhledem k tomu, ţe z Regionálního centra v Bruntále byly dodány
další 3 soubory s počtem svazků 180, bylo to dostačující. Soubory jsou připravovány
v souladu s poţadavky knihovnice.
Vráceno bylo v 6 souborech celkem – 394 svazků / z toho 123 sv. výměnné soubory
Bruntál/, tj. o 85 sv. více neţ v r.2007

Katalogy knihovny:
V lístkové podobě se od roku 2007 nedoplňuje ţádný katalog.
V elektronické podobě je katalog doplňován průběţně současně s dodáním nových knih
z Regionálního knihovnického centra v Bruntále - tj. 1x za 14 dní.
V rámci projektu z programu VISK3 jsme v roce 2008 získali z MK ČR dotaci na „Změnu
knihovnického systému Kpwin na systém KpwinSQL“.
To nám umoţnilo zkvalitnit sluţby čtenářům knihovny a zejména udrţet jednotnost
pouţívaného knihovního systému v rámci okresu.
Převod dat na nový formát dat MARC21 proběhl bez problémů a vyřešil plynulost
výpůjčního procesu.
Jde o perspektivní moderní systém, který pracuje s SQl databází a umoţňuje vzdálenou
správu a podporu. Systém má integrovaného klienta Z39.50, coţ nám umoţňuje nejen
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stahovat hotové záznamy, ale umoţňuje jednodušší spolupráci se souborným katalogem
Národní knihovny Praha.
Upgradu modulu Revize vyuţijeme v roce 2009, kdy proběhne řádná revize knihovního
fondu a očekáváme její zkvalitnění a zrychlení.
Zakoupením modulu www OPAC jsme se připravili na rok 2009, kdy se mění některé
sledované statistické údaje – a virtuální návštěva www a on-line katalogu patří mezi ně.
Věříme, ţe nové moţnosti, které tato sluţba umoţní, čtenáři ocení.
2. Knihovní sluţby
a) čtenáři:
V roce 2008 jsme zaregistrovali celkem 739 čtenářů, tj. o 66 čtenářů méně neţ v roce
2007.
Z tohoto počtu: čtenáři do 15 let – 245 /tj. o 35 méně neţ v r.2007/,
tj. 33,15% z celkového počtu čtenářů
V roce 2008 byl počet čtenářů srovnatelný s rokem 2006.
% čtenářů z počtu obyvatel v roce 2008 – 12,74 %
Počet návštěvníků knihovny: 12.071 /tj. o 216 méně neţ v r.2007/
Internet vyuţilo celkem 1.363 návštěvníků /tj. o 282 více neţ v r.2007/
b) výpůjčky:
Počet výpůjček v roce 2008 činil 52.753 svazků (tj. o 1.240 více neţ v r.2007) a průměrně
si kaţdý registrovaný čtenář vypůjčil 71,38 dokumentů tj. o 7,39 více neţ v r.2007.
Výpůjčky dle tematických skupin:
Naučná lit.pro dospělé – 15.473 sv. /+2.261/
Krásná lit.pro dospělé – 24.505 sv. /+2.407/
Naučná lit.pro děti –

3.394 sv. /-1.141/

Krásná lit.pro děti -

8.490 sv. /-1.727/

Ostatní dokumenty –

891 sv. /-560/

Z celkového počtu výpůjček činila periodika 8.832 výp. / tj. o 941 více něţ v r.2007/
c) další sluţby poskytované knihovnou:

- vzdělávací a kulturně-výchovné akce
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Celkem jsme uspořádali 73 akcí + 91 nástěnek a výstavek ke kulturním a společenským
výročím
Z toho: 42 vzdělávacích akcí, soutěţí, kvízů, výtvarných dílen
31 besed / z toho - 2 besedy s ilustrátorem Adolfem Dudkem, 2 besedy s
regionálním autorem, Ing. Otou Bouzkem, 27x akce knihovny/
Komentář:
Knihovna získala v roce 2008 dotaci z MK ČR na realizaci projektu „Kniha – barevný
svět fantazie“ z okruhu Knihovna 21.století.
Velká část akcí realizovaných v průběhu roku byla součástí projektu.
- „Kniha, barevný svět fantazie“ – knihovna uskutečnila 4 besedy seznamující děti se
ţivotem a tvorbou předních českých ilustrátorů. Určeno dětem 3. a 4. tříd, akce proběhla
v knihovně.
Děti niţšího stupně ZŠ besedovaly s ilustrátorem Adolfem Dudkem. Beseda se u dětí
setkala s velkým ohlasem. Besedy se uskutečnily ve Střeše.
Ilustrátorům byly věnovány také výstavky a nástěnky pořádané na dětském oddělení.
Vyhlášená literární soutěţ „Knihovna roku 2050“ neměla ţádný ohlas.
- „Záloţka pro moji knihu“ – výtvarná soutěţ pro nejmenší čtenáře vyhlášená na podporu
čtenářství u příleţitosti Mezinárodního Dne dětské knihy. Vzhledem k tomu, ţe bylo
odevzdáno velmi málo prací, vydali jsme záloţku do knihy

„Kniha – barevný svět

fantazie“ dokumentující akce stejnojmenného projektu projektu, kalendář 2009 a půjčovní
dobu knihovny.
-„Objevujeme kouzlo knih“ – v rámci dalšího okruhu kolektivních akcí na podporu
rozvoje dětského čtenářství prostřednictví zábavných akcí jsme uspořádali:
-

Noc s Andersenem – vybrané děti strávily 30. března celý podvečer v Městské
knihovně ve Vrbně pod Pradědem. Připraven byl bohatý program skládající se ze
čtení knih, povídání si o knihách, malování a hraní společenských her, soutěţí. Akce
se dětem velmi líbila.

-

Pasování prvňáčků na čtenáře - se uskutečnilo v květnu. Pro ţáky 1. tříd byl
připraven speciální dopolední program zaměřený na rozvoj čtenářství. Úkolem dětí
bylo přečíst určenou pasáţ z textu, formou soutěţí prokázat, ţe textu porozuměly.
Pak byly pasovány na čtenáře knihovny a obdrţely „ pasovací dekret“ a
upomínkový předmět - knihu z edice první čtení, registraci do knihovny zdarma a
sladkosti. Akce se uskutečnila v knihovně za účasti rodičů a sponzorů.
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-

Celá třída čte“- v lednu byl vyhlášen III. ročník soutěţe pro ţáky I. stupně.

Hlavní cenu, putovního maskota knihovny v podobě velkého plyšového krtka, si 4. 6. 2008
v dopoledních hodinách převzala 3. A /třídní učitelka Lenka Redlichová, 18 dětí čtenáři
knihovny/ a převezla si jej do své třídy. Loňský vítěz, 5. B, se umístila s 16 ti čtenáři, na
2.místě. Proběhlo také vyhlášení jednotlivců. Z jednotlivých tříd niţšího stupně ZŠ bylo
vyhodnoceno 7 nejlepších čtenářů.
-„Sloţitá je cesta od Neználka k Všeználkovi“ - Prázdninové hrátky s knihami – akce
určená na velké prázdniny pro děti, které mají rády knihy a doma se nudí. Vţdy ve středu
byl připraven speciální program pro děti skládající se z kvízů, soutěţí, výtvarných dílen,
čtení, výletů aj. Pro děti byly připraveny tyto výlety:
„Poznávací výlet do Karlovy Studánky“, následoval kvíz o získaných poznatcích.
„Poznávací výlet do Bruntálu a na Uhlířský vrch“, spojený s návštěvou knihovny, kde
byl pro děti připraven program „Pověsti“, druhý den následoval kvíz o získaných
poznatcích.
„Poznávací výlet do Jeseníku a na Rejvíz“, děti navštívily knihovnu, kde pro ně
knihovnice připravily výtvarné dílny, odpoledne se vypravily na Rejvíz, kde navštívily také
Tkalcovské muzeum.
„Poznávací výlet na hrad Sovinec a do Jiříkova“, následující den děti psaly práce na
téma Výlet a začaly vytvářet mapu navštívených míst v rámci výletů.
„Výprava po stopách hrobu spisovatele Lowaga“ – děti se vypravily s knihovnicí na
hřbitov, ale hrob nenašly.
Hraní scének – zásady slušného chování
Na

závěr

prázdnin

bylo

připraveno

zábavné

dopoledne

s vyhlášením

výherců

prázdninových soutěţí.
- „Týden knihoven“ – jiţ 12. ročník této celostátní akce proběhl od 6. do 10. října 2008.
Mottem letošního ročníku bylo: „Knihovna – rodinné stříbro“. V tomto duchu byl
připraven kvíz pro prarodiče, rodiče a děti, ve kterém si kaţdý mohl oprášit své znalosti
z oblasti literatury. Novinkou letošního roku byla tzv. „Korkiáda“, do které se zapojila také
ZŠ Karlovice. Po celý týden byly připravené pro děti různé kvízy, hry a úkoly, výtvarné
dílny – jen je velká škoda, ţe se letos zapojilo méně dětí neţ v letech minulých.

11

- Halloweenské odpoledne v knihovně – akce probíhala na dospělém i dětském oddělení,
kde byl připraven speciální zábavný program a výtvarná dílna
-„Významné osobnosti našeho kraje“ – v rámci projektu jsme vydaly 2 skládačky z cyklu
„Zajímavé osobnosti regionu“ – Josef a Alois Lowagovi, Ing.Ota Bouzek.
„Knihovnická bašta aneb… „ – vědomostní zábavné kvízové soutěţe pro starší a
pokročilé pokračovaly i v roce 2008. Byly připraveny na tato témata: magie čísel, paleta
barev, jaro, řemeslo má zlaté dno, v zdravém těle, zdravý duch, láska kvete v kaţdém věku,
cestujeme pěšky, na kole… Průměrně se zapojovalo kolem 20 soutěţících.
Další besedy ve spolupráci se školami:
Bezpečnost internetu, vznik internetu – 7. tř., 6. A, 6. B
Velikonoce, velikonoční dílny – ZŠI
Čeští ilustrátoři – K. Čapek, J. Čapek, O. Sekora, V. Čtvrtek – 3. A, 3. B, 4. A, 4. B
Současní autoři pro děti a mládeţ - 9. A
Beseda s ilustrátorem A. Dudkem – 2 x, 3. A + 3. B, 2. A + 2. B
Pověsti a pohádky našeho kraje - 4. A, 4. B
Třídění naučné literatury – 5. A, 5. B
Příroda Jeseníků v literatuře - beseda s Ing. O.Bouzkem – 2 x, 9. tř., 8.tř.
Vánoce, vánoční zvyky a tradice - 3 x, – 1. A,1.B,1.C
pro dospělé
Pc kurzy pro seniory
Pc kurzy pro matky na mateřské dovolené
„Tradice Velikonoc v našem kraji“ - /Svaz zdr.postiţených/
„Vánoce a vánoční zvyky našeho kraje“ - /Svaz zdr.postiţených/
Kvízy, zábava, vzdělávání:
– Kdo ví, odpoví, A-Z kvíz, Košíček otázek, Víš/nevíš, Kvíz - angličtina pro nejmenší,

Kvízové a hádankové odpoledne, Kvíz o zdraví, Sudoku, Karlova Studánka, Naše historie,
Kříţovky dějepisné, Zajímavosti ze světa rostlin, Řešení logického problému, Kříţovkářská
olympiáda, Surfuj, hledej a bav se, Jméno, město…, Zlomte si svůj jazýček, Kloboučku
hop,
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Dopravní kvíz, Hledání informací na internetu, Kvíz o slušném chování, Procvičujeme se
z matematiky, Diktát a větný rozbor, Příklady z matematiky, IQ testy, Kvíz slušného
chování.
Odpolední dílny:
Lepení sněhuláků – vata, krepový papír, malování zimních obrázků, výroba stojánku na
pastelky, výroba valentýnských přáníček z papíru, omalovánky, stříhání ryb a jiných
mořských ţivočichů, velikonoční dílny, tvorba papírových řetězů a květin na slavnosti,
omalovánky a přáníčka na Den matek, výroba květin z krepového papíru, malování na
kameny, výroba upomínkových předmětů pro prvňáčky, výroba přáníček a ozdob, malování
na sklo, malování + tvorba čarodějnic, vánoční svícny a ozdoby z papíru, vánoční dekorace
z papíru, filigrány.
Z dalších akcí:
- „Jarní výprodej knih“
- „Předvánoční jarmark knih“
- „Den otevřených dveří“
- „Korkiáda“
Výstavy:
- výstavky a nástěnky v knihovně byly pořádány aktuálně u příleţitosti výročí narození i
úmrtí našich i zahraničních spisovatelů a známých osobností
- propagace knihovny, různé
Pravidelná propagace knihovny ve Zpravodaji Vrbenska – informace o všech
připravovaných akcích knihovny a jejich hodnocení.
Pravidelné rubriky připravované knihovnou do Zpravodaje Vrbenska

- „Knihovnické

okénko aneb Novinky v knihovně“, „Citáty na měsíc.“
V MK Ţelezná je zajišťována zdravotně postiţeným čtenářům donáška knih domů.
- publikační činnost
- aktualizace letáku „Městská knihovna Vrbno pod Pradědem“
- záloţka do knihy s kalendářem 2009 a půjčovní dobou – „Kniha – barevný svět
fantazie“
- „Zajímavé osobnosti regionu“
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- individuální práce se čtenářem
- důleţitá a nedílná součást výpůjčního procesu, jejímţ cílem je maximální uspokojení
zájmových, vzdělávacích, profesních a dalších potřeb kaţdého jedince
- zvláštní pozornost je věnována dětem do 15 let
- informační služby
- poskytování bezplatných bibliografických a faktografických informací z vlastních
pramenů, Internetu /tiskové výstupy jsou za úplatu dle sazebníku poplatků/
- meziknihovní výpůjční služba /MVS/
- prostřednictvím MVS jsme v roce 2008 objednali z jiných knihoven 244 knih, tj. o 56
titulů více neţ v r. 2007
z toho bylo kladně vyřízeno 216 poţadavků, tj. o 53 více neţ v r. 2007
- kopírovací služba
- v loňském roce jsme zhotovili celkem 5753 kopií /tj. o 1.629 kopií méně neţ v r.2007/,
z toho pro veřejnost 1.168 kopií /tj. o 822 kopií méně neţ v roce 2007/
- mnoţství pořízených kopií je srovnatelný s rokem 2006
- prezenční půjčování CD-ROMů
- uţivatelé knihovny mají k dispozici celkem 210 titulů CD-ROMů, které se půjčují jen
prezenčně,
- nově jsme začali s nákupem „audioknih“ pro zrakově postiţené občany, výpůjčky
zvukových dokumentů - 112
- veřejný Internet
- vyuţití Internetu – viz. „čtenáři“
-

v roce 2004 díky grantu VISK3 - získala MěK Vrbno a MK Ţelezná zdarma sluţbu
připojení k internetu s úhradou měsíčních paušálních poplatků Ministerstvem
informatiky na období 3 let. Tato forma dotace umoţňuje knihovnám poskytovat
pomocí telekomunikačního zařízení bezplatný přístup na internet podle § 4, odst. 1,
písm. d) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování
veřejných knihovnických a informačních sluţeb.
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3. Řídící a kontrolní činnost
Městská knihovna Vrbno pod Pradědem je jiţ druhý rok součástí nově vzniklé příspěvkové
organizace města, Střediska kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem.
- oblast personální

- oblast statistická a rozborová
- oblast plánování a řízení
- oblast hospodaření, vedení pokladny
- oblast nákupu a zpracování knihovního fondu
- zpracování 1 projektu na rok 2009 / Knihovna 21.století/
- propagace knihovny
- BOZP, poţární ochrana
- kontrolní, metodická a konzultační činnost v MK Ţelezná
- vyúčtování grantů – příprava podkladů
4. Materiální potřeby a opravy
V rámci obnovy materiálního vybavení jsme v roce 2008 pořídili nové ţidličky a sedáky na
dětské oddělení.
V rámci grantu VISK3 jsme pořídili nový program KPwinSQL, www OPAC, revizní
modul, PC Intel /nový server/, 3 záloţní zdroje.
Na dětské oddělení byla zakoupena nová tiskárna, neboť stávající je nefunkční.
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků nedošlo k výměně zbývajících oken ani
k opravě a nátěrům fasády.
Výklenek v 1. podlaţí je ve velmi špatném stavu.
Prostorově je stávající budova pro potřeby knihovny jiţ dlouhodobě nedostačující a situace
se rok od roku zhoršuje. Půjčovny jsou přeplněny regály, chybí studovna a čítárna, není
bezbariérový přístup.
Situaci by měla vyřešit realizace připravované rekonstrukce objektu v MŠ Jesenická – viz.
projektová dokumentace „Vrbno pod Pradědem – veřejná knihovna“, kterou nechalo
zpracovat Město Vrbno pod Pradědem.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vlastní výnosy knihovny v roce 2008 ……………… 71.874,00 Kč
Granty ………………………………………………. 103.000,00 Kč
Dary ………………………………………………….

1.200,00 Kč

Celkem ……………………………………………… 176.074,00 Kč
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STŘECHA

Redakce ZPRAVODAJE – Sdruţení obcí Vrbenska
Činnost Redakce Zpravodaje je dána Zřizovací listinou Střediska kultury a vzdělávání
Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace.
Zpravodaj přináší občanům Vrbenska důleţité informace ze ţivota obcí regionu, informace
o kulturním a společenském dění, pozvánky na akce, blahopřání a vzpomínky, inzerci.
Mnoţství zveřejněné inzerce ovlivňuje výši ztrátovosti jednotlivých čísel. Od čísla 1/2008,
došlo ke zvýšení ceny za inzerci. Ceník byl zveřejněn ve Zpravodaji.
V roce 2008 se redakční rada scházela pravidelně 1x za měsíc, vţdy k 21., kdy je uzávěrka
Zpravodaje.
Cena Zpravodaje 8,- Kč, prázdninové dvojčíslo 10,- Kč.
Redakční rada pracovala ve sloţení:
Šéfredaktorka - Naděţda Trzaskaliková
Členové - Ing. Helena Kudelová – starostka
Ing. Miloš Lasota – místostarosta
Michaela Súkupová - pracovnice MěÚ
Kamil Martínek – vnější vztahy MěÚ

16

Hana Janků – ředitelka SKaV
Grafické zpracování: fa Vladimír Ulip – WILLY,
Tisk: Tiskárna – František Zubalík

Porovnání vyúčtování Zpravodaje v roce 2007 a 2008
Náklady 2007

Náklady 2008

Rozdíl

291.618,60 Kč

326.577,90 Kč

+34.959,30 Kč

Příjmy 2007

Příjmy 2008

Rozdíl

141.494,00
Kč

184.933,50 Kč

+ 43.439,90
Kč

Ztráta 2007

Ztráta 2008

Rozdíl

150.124,60 Kč

141.643,40 Kč

- 8.481,20 Kč

Náklad :

Prům.náklady
á l ks 2007
18,81 Kč

Prům.náklady
á 1 ks 2008
20,89 Kč

Rozdíl
+ 2,08 Kč

Prům.příjmy Prům.příjmy Rozdíl
á 1 ks 2007 á 1 ks 2008
9,13 Kč
11,83 Kč
+ 2,7 Kč
Prům.ztráta Prům.ztráta
á 1 ks 2007 á 1 ks 2008
9,68 Kč
9,06

Rozdíl
- 0,62 Kč

1/08 – 1420 ks
2-6/08 – 1400 ks
7-9/08 – 1430 ks

10-12/08 – 1450 ks
Celkem vytištěno 15.630 ks, průměrné náklady na 1 kus 20,89 Kč, na 1 stranu 0,40 Kč
V roce 2008 zpracovala Městská knihovna Vrbno Soupis článků 2008, který bude
zveřejněn na www.vrbnopp.cz.
Od čísla 10/2008 je Zpravodaj zpracováván rovněţ ve formátu PDF a

přístupný na

stránkách Města Vrbna pod Pradědem a STŘECHY.

KULTURA
Kulturní akce ve Střeše v roce 2008
V průběhu roku jsme uspořádali řadu různorodých akcí s cílem oslovit co nejširší veřejnost.
Pravidelně jsme pořádali nedělní představení pro děti a rodiče. Ve 2. pololetí jsme se
neúspěšně ucházeli o grant NADACE OKD – „Klubový festival hudebních ţánrů“.
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datum
1/08
2/08
3/08

název akce

výdaje

astrologická přednáška Milana Gelnara
zájezd do divadla Zvonokosy
Velký dračí slet
výstava výtvarných prací ZŠ A. Hora

1.800,12.580,-

příjmy
1.100,6.780,-

rozdíl
-700,5.800,-

-

150,-

-

-150,-

-

zájezd do divadla Ostrava SUGAR
Velikonoční pořad „Jaro je tu“

10.290,6.493,50

10.090,1.190,-

Čas Velikonoční

1.515,50

745,-

- 200,5.303,50
770,50

výstava velikonočních vajíček a dekorací
4/08

výstava ilustrací O. Bouzek s vernisáţí

75,-

- 75,-

výstava obrazů Mileny Reissner
pořad pro děti „Indiánská pohádka“

5.000,-

1.450,-

-3.550,-

15.928,-

16.490,-

+562,-

4x
2x

3.357,1.090,-

5.400,720,-

+2.043,- 370,-

zábavný pořad Zdeňka Izera „Po plastice
pípl“
pořad pro děti „Patálie s hloupým vlkem

37.478,-

17.600,-

-19.878,-

1.960,-

1.975,-

+ 15,-

zájezd pro děti a rodiče do ZOO Lešná
kurz ENCAUSTIC
vernisáţ a výstava keramických a
výtvarných prací DD Vrbno
zábavný pořad Josefa Fouska „Nemám
čas lhát“
Jeseníky se představují /promítání
DVD+beseda/
Perla Jeseníků – Karlova Studánka
Do Estonska nejen za losy

12.260,-

12.070,100,104,-

- 190,+ 100,-5,50,-

zábavný pořad JUDr. Ivo Jahelky
výtvarné dílny papírový pedig
Ozvěny váţné hudby /9.4.,5.5./
5/08

6/08

7/08
8/08
9/08

10/08

pohádka pro „Strašidla a kouzelná
lampa“
„Od mandaly k enkaustice“ vernisáţ
s výstavou
koncert Martina Maxy a skupiny
Náhodná sešlost
pohádka pro děti „Cirkus plný loutek“
Den zdraví
Lovy také beze zbraní

11/08

12/08

109,50
17.810,-

18.360,-

+ 550,-

220,-

- 220,-

50,150,-

- 50,- 150,-

4.500,-

2.400,-

-2.100,-

138,-

-138,-

26.125,-

11.600,-

-14.525,-

6.000,1.707,-

2.450,2.355,-

- 3.550,+ 648,-

380,-

98,-

-

282,-

koncert „Večery v jednom“
„Od Kateřiny po Tři krále“

3.595,5.952,-

2.220,1.200,-

- 1.375,- 4.752,-

koncert „Marthy a Teny Elefteriadu“

37.204,-

20.640,-

- 16.564,-

výstava „O nejkrásnější vánoční ozdobu“
Joţka Černý s cimbálovou muzikou
Grácia
Vánoční ladění
kurzy PEDIGu
4x

971,46.507,-

64,28.750,-

- 907,- 17.757,-

66,1.820,-

2.200,-

- 66,+ 380,-

zájezd na Vánoční jarmark do R.p.R.

8.530,-

6.940,-

-

1.590,-

Vánoční koncert V.Hudečka

40.508,-

17.100,-

-

23.408,-

312.319,50

192.191,-

-120.128,50

Celkem 45 akcí
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Příjmy činily 61,54% v poměru s výdaji a ztráta 38,46%.

Porovnání příjmů a výdajů na kulturní akce za rok 2006 a 2008

Rok
2006
2007
2008

výdaje

příjmy

rozdíl

% příjmů

počet akcí

123.854,00
157.563,50
312.319,50

64.455,00
95.243,00
192.191,00

- 57.589,00
- 62.320,50
-120.128,50

52%
60,45%
61,54%

10
21
46
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PŘEDNÁŠKY
V roce 2008 byl ve Střeše realizován cyklus přednášek Centra ţivot a zdraví, v celkovém
počtu 21. Průměrná návštěvnost cca 50 osob.
VZDĚLÁVÁNÍ
1. Vzdělávání pořádané organizací:
a) jazykové kurzy - AJ pro začátečníky /lektor Věra Huszarová/
- AJ pro mírně pokročilé /lektor Ing. Jana Zaoralová/
b) kurzy práce s PC pro začátečníky /Bc. Jakub Rybár/- 11x
c) orientální tanec / Zdeňka Rysová/

V druhém pololetí 2008 Středisko kultury a vzdělávání - STŘECHA podala ţádost na
poskytnutí dotačního příspěvku Nadace OKD v programu: „Pro radost a vzdělání 1.
grantové kolo – jaro 2008“. Náš projekt „Od neználka k všeználkovi“ byl vybrán z mnoha
dalších. Výše dotace – 70.000,- Kč.
Z projektu budou hrazeny tyto kurzy:
 Angličtina pro začátečníky, vyučující Věra Huszarová
 Angličtina pro mírně pokročilé, vyučující Ing. Jana Zaoralová
 Počítače pro začátečníky, vyučující Bc. Helena Rybárová a Bc. Jakub Rybár
Další:
1. Realizace projektů:
„Vrbno pod Pradědem – Dveře k dalšímu vzdělávání“
V 1.pololetí roku 2008 pokračovala realizace projektu. V období od 2.1. do 25.6. se
uskutečnilo celkem 82 kurzů zařazených do pilotního projektu Města Vrbna - „Vrbno pod
Pradědem – Dveře k dalšímu vzdělávání“, který je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Sylaby k jednotlivým kurzům byly vytvořeny ve spolupráci se Slezskou univerzitou
v Opavě – vzdělávacím centrem Krnov.
Témata vzdělávacích kurzů v roce 2008:
1. Zaloţení firmy B
2. Vyhodnocení a vyuţití účetních dokladů
3. Nové techniky vedení podniku
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4. Zavedení norem kvality a řízení podniků a výroby
5. Obchodní angličtina II
6. Public relations
7. Práce s PC pokročilí
8. Psaní obchodních a firemních dopisů
9. Psaní obchodních a firemních dopisů II
10. Zaloţení firmy A
11. Trénink prezentačních dovedností
12. Vyuţití asertivních technik
13. Řešení konfliktů
14. Efektivní komunikace
15. Vyjednávací taktiky
16. Práce s PC začátečníci
17. Práce s PC mírně pokročilí
18. Práce s PC pokročilí
19. Práce s PC pokročilí II
20. Internet pro začátečníky
21. Psaní všemi deseti
22. Elektronická komunikace s PC
23. Intenzivní angličtina
24. Práce s PC mírně pokročilí II
Absolventi všech kurzů získali osvědčení podepsané starostkou města, Ing. Helenou
Kudelovou.
Za období trvání projektu se uskutečnilo celkem 31 vzdělávacích kurzů. 347 účastníků
získalo osvědčení o absolvování kurzu, které bylo podmíněno dostatečnou účastí na kurzu..
Velký zájem byl o PC kurzy (90 osob) a kurzy osobnostního rozvoje (157 osob) a kurzy
vztahující se k rozvoji podnikání (83 osob). Téměř ţádný zájem ke vzdělávání není
v oblasti cestovního ruchu, ţivotního prostředí, v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti
nebo v některých oblastech rozvoje dovedností k podnikání. Připravené kurzy proto musely
být zrušeny a byly nahrazeny kurzy, o které byl velký zájem, zejména kurzy PC na úrovni
od začátečníků po pokročilé.
„Chytrá horákyně“ – byla zpracovaná nabídka realizace projektu Města Vrbna pod
Pradědem „Chytrá horákyně“ na zakázku Vytvoření všeobecně vzdělávacích programů.
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Prostřednictvím vlastních a externích lektorů jsme zajistili zpracování skript a realizaci
těchto kurzů: ICT pro venkov, Angličtina pro venkov, Kurz řízení malé firmy /realizace
tohoto kurzu se z důvodu nenaplnění přesouvá na rok 2009/.
2. Univerzita třetího věku
Dne 10.1.2008 proběhlo slavnostní zahájení II. Cyklu Univerzity třetího věku ve Vrbně
pod Pradědem. Slavnostní ukončení bylo 4.12. 2008 za účasti představitelů Slezské
univerzity v Opavě, Vzdělávacího centra v Krnově, Města Vrbna p.P.
Přihlásilo se 24 studentů, během roku se počet zvýšil na 29. Za období zimního a letního
semestru se uskutečnilo celkem 19 přednášek na témata: česká literatura, právní řád ČR,
aranţování květin, ekonomika, malířství, veřejná správa, zdravá výţiva, prevence
kriminality, historie, cestovatelství, příroda.
Pro seniory byla připravena 2 společná setkání ve Vrbně a Krnově se speciálním
programem.
3. Rekvalifikační kurzy
Ve spolupráci s úřadem práce realizovaly níţe uvedené organizace projekty
dlouhodobě nezaměstnané -

pro

za účelem motivace k úspěšnému nalezení nové práce a

seznámení s prácí na PC.
Republikového centra vzdělávání Havlíčkův Brod – 7x
CC systém, pobočka Bruntál - 8x
POE EDUCO – Nový Jičín – 1x

4. Různé
Naše organizace se podílela na zajištění:
- dvoudenního semináře firmy Enterprice plc, s.r.o. Ostrava – poskytování poradenství
v oblasti ekonomického rozvoje obcí, měst a regionů
- dvoudenního semináře česko-polského semináře Ministerstva pro místní rozvoj ČR a
Euroregionu Praděd k problematice moţnosti čerpání finančních prostředků.
Dále probíhalo ve STŘEŠE:
-

vzdělávání pořádané vrbenskými firmami

-

prodejní akce soukromých firem
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-

pravidelné zkoušky sboru

-

zkoušky divadelního krouţku Sportovního gymnázia ve Vrbně p.P.

-

schůzky organizací a spolků

-

aj.

Část IV.

Údaje o výsledcích kontrol
V roce 2008 se uskutečnila kontrola hospodaření a dodrţování hospodářské kázně ze strany
zřizovatele bez závad.
OSSZ Bruntál provedla kontrolu placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností
v důchodovém pojištění a neshledala závad.
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Část V.

Základní údaje o hospodaření organizace
Výdaje:

Org.celkem

spotřeba materiálu

591 779,90

spotřeba energie

250 954,26

opravy a udržování

20 818,50

cestovné

12 479,00

náklady na
reprezentaci
ostatní služby

5 700,00

mzdové náklady

1 482 958,00

sociální,zdravotní poj.

485 075,00

zákonné soc.náklady

32 375,00

pokuty a penále

0,00

silniční daň

0,00

poplatky BÚ,pojištění

21 189,75

odpisy majetku

27 297,00

daň z příjmů

0,00

celkem:

3 881 068,74

Příjmy:

Org.celkem

tržby z prodeje služeb

659 859,50

tržby za prodané zboží

0,00

úroky

85,57

ostatní jiné výnosy

134 039,97

zúčtování fondů

0,00

provozní dotace obce

2 990 000,00

granty

950 442,33

103 000,00

celkem:

3 886 985,04

HV

5 916,30
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Část VI.

ZÁVĚR
Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace má za sebou
druhý rok činnosti. V tomto roce došlo k velkému nárůstu akcí zejména ve STŘEŠE, coţ
bylo kladně hodnoceno Radou města Vrbna pod Pradědem, která navrhla pracovnici
kultury, paní Naděţdu Trzaskalikovou na veřejné ocenění její práce.
Prostory, ve kterých jsou umístěny jednotlivé provozy, nejsou srovnatelné.
STŘECHA disponuje krásnými, nově a moderně vybavenými prostorami, vhodnými pro
vzdělávání, kulturu, společenské akce – červený sál /kapacita 120 osob/, modrý sál
/kapacita 50 osob/, zasedací místnost / kapacita 12 osob/, učebna jazyková, vybavená
potřebnou technikou /kapacita 10 osob/, učebna počítačová s moţností připojení k internetu
/kapacita 12 osob/, vybavená kuchyňka. Většina vybavení, kterého organizace uţívá, je
výpůjčka Města Vrbna.
V roce 2008 jsme prostory STŘECHY dovybavili: červený sál - opona, piáno, ţidle, stoly,
reflektory, modrý sál – výstavní vitríny, kancelář byla zařízena chybějícím nábytkem, na
chodbu byl pořízen stojan na propagační materiály. Do kuchyňky byly pořízeny hrníčky,
skleničky, talíře. Z finančních prostředků Nadace OKD jsme zakoupili nový dataprojektor.
Nepodařilo se pořídit ţaluzie, televizi, video a přehrávač DVD, plechovou skříň pro archiv,
manipulační vozík pro převoz stolů. Dále potřebujeme dovybavit kuchyňku nábytkem,
pořídit další stoly, várnice, malé mobilní pódium. Učebna PC je třeba vybavit novým
softwarem.
Z důvodu ochrany vstupních dveří, je nutno postavit stříšku nad dveřmi do Střechy.
Prostory KNIHOVNY, která má za sebou 62 let své činnosti, jsou zastaralé a nevyhovující.
Na údrţbu stávající budovy chybí prostředky. /viz. zhodnocení činnosti knihovny/.

Zpracovala: Hana Janků, ředitelka SKaV
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