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Úvod

Úvod
Rok 2016 přinesl Městské knihovně Sedlčany nejvyšší ocenění, jakého
může městská knihovna v České republice dosáhnout.

Získali jsme titul Městská knihovna roku 2016.
Této soutěže jsme se účastnili od samého počátku. V šesti ročnících jsme získali
první místo v naší kategorii (města 5 001–10 000 obyvatel) a jednou jsme stáli na
stupínku druhém (2. ročník soutěže). Nikdy jsme nedosáhli na stupeň nejvyšší,
kterým je titul Městská knihovna roku (absolutní vítěz se vybírá napříč kategoriemi).
V roce 2016 se to podařilo a naše knihovna zvítězila. Po celých sedm let nás v této
soutěži podporoval i náš zřizovatel (město Sedlčany) a nejvíce místostarosta
Ing. Miroslav Hölzel. Poděkování rady města za získání titulu všem pracovnicím
knihovny se uskutečnilo na náměstí 26. 11. 2016 v programu Den pro dětskou knihu.
V té době s námi na náměstí bylo již nejméně tisíc našich spoluobčanů. Poděkování
však patří nám všem – knihovnicím, zřizovateli, ale hlavně všem obyvatelům města.
Bez těchto jmenovaných by knihovna nikdy takového úspěchu nedosáhla.
Cena SKIP: Městská knihovna roku 2016 (výňatek z tiskové zprávy SKIP).
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) vyhlásil již posedmé soutěž
o nejlepší městskou knihovnu roku 2016. Záštitu nad soutěží převzal Svaz měst
a obcí ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány
či zřizovány městy, a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických
a informačních služeb.
Vítěz soutěže získává částku 20 000 Kč, Svaz měst a obcí ČR věnuje vítězné
knihovně knihobudku. Soutěž cenami podpořily firmy ALBI Česká republika a. s.,
CEIBA, Nakladatelský dům GRADA, MINDOK s. r. o., Naše rodina, nakladatelství
JaS.
Vyhodnocení soutěže proběhlo ve dvou kolech. V prvním kole byly knihovny
hodnoceny metodou benchmarkingu. Celkem bylo porovnáváno 21 výkonových
indikátorů, například počet nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro
veřejnost, počet registrovaných uživatelů, počet stanic připojených k internetu.
Hodnocení proběhlo ve čtyřech velikostních kategoriích měst dle počtu obyvatel.
Na prvních místech se v jednotlivých kategoriích umístily:
Města do 5000 obyvatel
Města 5 001 až 10 000
obyvatel
Města 10 001 až 20 000
obyvatel
Města nad 20 000

Městská knihovna Plasy Plzeňský kraj
Městská knihovna
Středočeský kraj
Sedlčany
Městská knihovna Louny Ústecký kraj
Knihovna K. H. Máchy
Litoměřice

Ústecký kraj
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Tyto knihovny byly ve druhém kole navštíveny a hodnoceny odbornou komisí.
Předmětem hodnocení na místě bylo především společenské a komunitní působení
knihovny pro obyvatele města a úroveň prostředí knihovny, dále exteriér, interiér,
technické vybavení, sociální zázemí apod.

Městskou knihovnou roku 2016 se stala Městská
knihovna Sedlčany

13. 10. 2016 Klementinum, Zrcadlová kaple: čekání na vyhodnocení
(foto: E. Hodíková)

13. 10. 2016 Klementinum, Zrcadlová kaple: předávání diplomů
(foto: E. Hodíková)
6

26. 11. 2016 Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka: předávání dárků knihovnicím
místostarostou Ing. Miroslavem Hölzelem
(foto: M. Zborník)

26. 11. 2016 Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka: všechny knihovnice „pózují“ pro fotografy
(foto: A. Tauberová)

7

Knihovna v číslech

Knihovna v číslech
2015

2016

Velikost obsluhované populace
pokles oproti roku 2015 o 63

7 257

7 194

Registrovaní uživatelé
pokles oproti roku 2015 o 231

2 377

2 146

736

668

89 252

61 031

50 627
35 525
3 892
5 175
6 035
38 625

49 677

624

664

247
377

248

416

94 850

109 948

70 300
22 274
2 033
243

80 425
25 716
3 480

55 534

54 410

1 707

1 429

501

2 553

- z toho do 15 let
Počet návštěvníků
pokles oproti roku 2015 o 28 221
- z toho fyzické návštěvy
- knihovny
- internetu
- kulturních akcí
- vzdělávacích akcí
- z toho on-line návštěvy
Akce v knihovně
nárůst oproti roku 2015 o 40
- kulturní akce
- vzdělávací akce
Výpůjčky
nárůst oproti roku 2015 o 15 098
- knihy
- periodika
- zvukové
- ostatní
Stav knihovního fondu k 31. 12.
pokles oproti roku 2015 o 1 124
Přírůstek knihovního fondu
Úbytek knihovního fondu

33 785
3 348
5 855
6 689
11 354

327
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Knihovna a novinky

Knihovna a novinky
Výročí rodinné knihovny
Zdá se to neuvěřitelné, ale opravdu 1. 6. 2016 jsme oslavili již 15 let existence v ulici
Kapitána Jaroše. Od samého počátku nám bylo jasné, že tato knihovna bude jiná
a bude umožňovat i jiný způsob přístupu k návštěvníkům. Prostory společné pro
všechny generace k tomu přímo vybízejí. Během oněch patnácti let vznikla celá řada
projektů a nejrůznějších aktivit. Některé se nám povedly více, jiné méně, ale tak už to
v životě chodí. Samozřejmě však nezapomínáme ani na svoji základní funkci, a tou je
poskytování kvalitních knihovnických služeb našim uživatelům. A tak máme otevřeno
41 hodin týdně, kromě klasických tištěných knih a časopisů nabízíme i audioknihy,
e-knihy a informace z několika placených databází. Samozřejmostí je používání
moderní techniky atd. Pro nás je však nejdůležitější, že k nám čtenáři chodí a snad je
jim s námi v prostorách knihovny i mimo ni dobře.

Slavnostní střihání pásky – 31. 5. 2001 (foto archiv knihovny)

Úspěchy
OKnA 2016 u nás
Ve dnech 13. a 14. dubna se v Sedlčanech konala knihovnická soutěžní přehlídka
OKnA (O knihovnických aktivitách). Soutěžní přehlídku pořádá Klub dětských
knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků. V tak malé knihovně, jako je
ta naše, se přehlídka konala vůbec poprvé. Zasloužili jsme se o to našimi úspěchy
v předchozích dvou ročnících. Do Sedlčan se sjeli knihovnice a knihovníci z celé
republiky (celkem nás bylo přes 90). Celá akce je organizačně velmi náročná.
Přihlášení soutěžící předvádějí své programy na určité téma (v roce 2016 byla
tématem moderní pohádka) přímo s dětmi publiku, ale hlavně porotě. Kromě toho je
zajišťován doprovodný program, a to jak vzdělávací, tak i kulturní. Velké poděkování
11

za pomoc při uspořádání této prestižní knihovnické akce patří vedení města
Sedlčany, KDJS, školám, spolkům, sedlčanským firmám a podnikatelům a Svazu
knihovníků a informačních pracovníků.

Vítěz přehlídky OKnA 2016 Tomáš Pipota z dobříšské knihovny
(foto: archiv knihovny)

Rytířka krásného slova
Klub dětských knihoven SKIP ČR a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
za podpory Ministerstva kultury ČR pořádaly 1. 6. 2016 v Konírně Nostického paláce
v Praze na Malé Straně slavnost k ukončení 10. ročníku projektu Kde končí svět,
letos s podtitulem „Jak je to s králem“.
Při této příležitost byli pasováni na rytíře Krásného slova vybraní dětští čtenáři, každý
kraj byl zastoupen jedním rytířem. Děti byly vybrány na základě své práce a na jejich
pasování se museli shodnout knihovníci více knihoven. Za náš kraj a Příbramské
klubko dětských knihoven byla nominována Petra Cihelková ze Sedlčan, a to za své
výkony při interpretaci knižních děl v klubu Literární prádelna, který funguje
při Městské knihovně Sedlčany pod vedením Jany Roškotové. Tento klub
k sedmistému výročí narození Karla IV. nastudoval formou Listování knihu Veroniky
Válkové „Karel IV.: příběh českého krále“. Petra Cihelková v něm ztvárnila roli dívky,
která se setká ve Francii s Karlem IV. a Blankou z Valois.
Být rytířkou Krásného slova je velká čest a my jsme rádi, že se Petře této cti zcela
oprávněně dostalo.
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Členky klubu Literární prádelna v Praze na slavnostním pasování. Uprostřed Petra
Cihelková, za ní stojí herečka Taťjana Medvecká, ta byla také pasována
(foto: archiv knihovny)

Titul Městská knihovna roku 2016
Tento titul nesmí chybět ve výčtu našich úspěchů. Více se o něm můžete dočíst
v úvodu této výroční zprávy na str. 5.
Den pro dětskou knihu a zahájení adventu v Sedlčanech aneb Další ze
sedlčanských rekordů
V desátém ročníku této celostátní akce (Den pro dětskou knihu) jsme se rozhodli
překonat svůj vlastní rekord z prvního ročníku. A podařilo se! Na sedlčanském
náměstí 26. 11. 2016 Sedlčanští překonali sami sebe. Byl vytvořen nový rekord
v kategorii Nejvíce lidí s knihou jednoho autora. S knihou Josefa Lady branou prošlo
688 lidí. První branou prošla rodina Ladova, která si takovéto setkání s knihami
svého předka nemohla nechat ujít. Před rekordem naším byl zapsán prezidentem
Agentury Dobrý den Miroslavem Mackem ještě jeden rekord. Handicapovaný Pavel
Hejhal vytvořil ústy krásný trojrozměrný betlém, který celý prosinec zdobil naši
knihovnu. Tento betlém byl také na náměstí pokřtěn a jeho kmotry se stali Josef Lada
a Ladislav Filip, ředitel firmy STROS Sedlčany. V programu jsme se také seznámili
s úžasnými dětmi – mistry světa v aerobiku Lubošem Hanusem a Michaelou
Zelenkovou. Nálada byla skvělá i díky výborné kapele (Repete), pokřtili jsme knížku
Andrey Popprové Domeček pro skřítky (vyd. Mladá fronta), jejímiž kmotry se stali Eva
Bavorová (šéfredaktorka časopisu Sluníčko), Lucie Šavlíková (redaktorka Mladé
fronty) a Josef Lada. Před zcela zaplněným náměstím byly všechny knihovnice
obdarovány vedením města kytičkou, sektem a dortem za získání titulu Městská
knihovna roku 2016.
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Na závěr místostarosta slavnostně rozsvěcel vánoční strom a spolu se sedlčanskými
ochotníky jsme vytvořili Adventní průvod. Ten čítal již 30 adventních postav. Kromě
nás se v něm objevili i hosté – manželé Popprovi (Panna Maria a Sv. Josef) a Lucie
Šavlíková coby „Lucka“. V té době s námi na náměstí bylo již nejméně tisíc lidí.
8. 12. 2016 nám byl desátý certifikát slavnostně předán na Staroměstském náměstí
v Praze při adventních trzích v programu Agentury Dobrý den. Agentura se také
rozhodla předat nám 10. 6. 2017 na mezinárodním festivalu rekordů a kuriozit
Pelhřimov – město rekordů čestné uznání za několikaletou sérii hromadných rekordů.

A začínáme počítat (foto: archiv knihovny)

Nové programy
LiStOVáNí
Od února 2016 je v naší knihovně uváděn cyklus profesionálních scénických čtení,
který vytváří herecká skupina vedená Lukášem Hejlíkem (více na www.listovani.cz).
Projekt LiStOVáNí, cyklus scénických čtení, si vzal na sebe neskromný úkol představovat zajímavé aktuální knihy, které se objevují na trhu. Vybraní autoři a jejich
dílo či přímo specifická kniha jsou pak před diváky interpretováni v podobě
scénického čtení. Jde vždy přibližně o hodinové divadelní vystoupení, ve kterém je
přenášen děj knihy, jazyk autora a atmosféra dané literatury na obecenstvo, které se
v čele s mladou generací ve světě oproštěném od kultury a literatury vrací zpět
k tomu, co tu bylo první - knize. Nejde o nějaké fanzinové čtení oblíbených pasáží,
jde o dýchající představení s rekvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem a koncem.
Projekt již mnoho let dokazuje, že „má smysl" - má své věrné diváky, kteří jej sledují
jako literární seriál a kteří si často uváděné knihy čtou, stejně jako další
knihy představovaného autora či nakladatelství. LiStOVáNí tak výborně podporuje
čtenářství jako takové. Svou živou akční formou dokazuje především dnešní mladé
generaci, že dnes, kdy je možné skoro všechno, pořád ještě není kniha pasé.
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Historicky první profesionální LiStOVáNí v knihovně. Ekonomie Dobra a zla (Tomáš
Sedláček) – na fotografii Lukáš Hejlík (foto: archiv knihovny)

Růže pro Marii Š.
Naše knihovna od roku 2016 začala uskutečňovat další ze svých snů - pořádat
přehlídku v oboru mluveného slova, a to v kategorii souborů a dospělých. Zařadila se
tak po bok „starších sester“ Sedlčanské růže (1. stupeń ZŠ), Carminy (2. stupeň ZŠ)
a Recitační soutěže GaSOŠE (středoškoláci) . Přehlídka nese trochu tajemný název
Růže pro Marii Š. a uskutečnila se poprvé ve čtvrtek 17. 3. 2016.
Název této nové přehlídky je inspirován naší rodačkou, básnířkou a emancipovanou
ženou Marií Šedlbauerovou, která byla téměř zapomenuta. V jiném našem projektu
jsme ji představovali veřejnosti a jsme moc rádi, že se její jméno promítlo i do názvu
naší soutěžní přehlídky. Je tak šance, že nebude v regionu zapomenuta.
První ročník přehlídky se konal s podporou Ministerstva kultury ČR (Knihovna
21. století).
Kategorie souborů:
Kategorie souborů začala v 8.30 hod. a bylo do ní přihlášeno 6 souborů (1 soubor se
však před přehlídkou odhlásil).
Výsledková listina:
Cena poroty:
Liba Žambochová: Léto s kotětem
Cena diváků:
Liba Žambochová: Léto s kotětem
Diplomy:
Michal Černík: Princ Bajaja – za originální režijní nápady a první radostné
seznamování s poezií
Jiří Žáček: Jak šli bratři pro kládu – za čistotu projevu a vhodné propojení textů
Veronika Válková: Karel IV.: příběh českého krále – za výběr tématu a práci
s náročným textem
Zážeh: Hrdinové – za autorství, originalitu a vtipně - kultivovaný projev
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Kategorie dospělých:
Kategorie dospělých začala v 17.00 hod. a přihlášeno bylo 12 recitujících (5 žen
a 7 mužů). Dva z nich se na přehlídku nedostavili z důvodu nemoci.
V 1. ročníku bylo rozhodnuto, že přehlídka této kategorie se uskuteční jako
nesoutěžní. Je moc hezké, že na přehlídce byly slyšet i autorské texty.

Dokumentace k osobnosti Marie Šedlbauerové - majetek knihovny
(foto: archiv knihovny)

Čtenářské kluby
Od října 2016 jsme vstoupili do projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva: Podpora škol
formou zjednodušeného vykazování – MŠMT). Jednání však probíhala již od června.
Školy mají možnost si u nás zadat „na klíč“ vedení tzv. Čtenářských klubů ve
školních družinách. Je to pro nás, jako pro organizaci, další výzva. Práce je to navíc
velmi zajímavá a hlavně potřebná. V roce 2016 proběhl první Čtenářský klub, který
jsme vedli celý (16 dvouhodinových lekcí), a to v ZŠ a MŠ Vysoký Chlumec.
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Čtenářský klub na Vysokém Chlumci (foto: archiv knihovny)

Interiér
Dřevěná plastika Jakuba Krčína
V květnu 2016 knihovně darovali
manželé Břeňovi ze Sedlčan dřevěnou
plastiku Jakuba Krčína z Jelčan
a Sedlčan. Nechali ji zhotovit na zakázku
pro výzdobu interiéru knihovny u řezbáře
Jiřího Balouna. Plastika je z lipového
dřeva a zdobí naši čítárnu.

(foto: archiv knihovny)
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Vybavení kanceláře
V letních měsících roku 2016 se podařilo splnit další z našich „snů“. Společná
kancelář knihovnic byla dosud vybavena starým (psací stoly staré 50 let)
a nefunkčním (katalogy) nábytkem. Díky úspoře finančních prostředků (energie
+ rezervní fond) jsme si mohli dovolit vybavit kancelář nábytkem novým, a získali tak
chybějící úložné prostory. Z těchto prostředků byla zakoupena ještě šatní skříň na
kostýmy do Centra Lukáš.

(foto: archiv knihovny)

ICT
Díky podpoře Ministerstva kultury ČR (program VISK 3) se podařilo vyměnit v naší
počítačové síti 5 PC. Jednalo se o počítače na centrálním pultě a čtenářské katalogy.
Ze stejného programu se nám podařilo nakoupit další technické vybavení – diktafon,
digitální kameru se stativem a mobilní scanner s tiskárnou.
Od roku 2016 používáme ve studovně databázi právních předpisů Konzultant.

Knihovní řád a ceník
Změna ceníku
V souvislosti se zdražením poštovních služeb byl od září změněn ceník knihovny.
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Výběr
nejúspěšnějších
akcí

Výběr nejúspěšnějších akcí
V průběhu roku jsme se zúčastňovali celostátně vyhlašovaných akcí – Březen –
měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Týden knihoven, Den poezie, Den pro dětskou
knihu. Zároveň jsme se však věnovali i nejrůznějším výročím a žhavým tématům
současnosti.
Naše nejúspěšnější akce v roce 2016:
Leden:
Stravujeme se podle ročních období – přednáška Mgr. Jany Arcimovičové.
FotoFlegmatici Sedlčany poosmé – výstava fotoklubu.
Únor:
Cestou Montessori aneb Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil
v mateřské škole – přednáška Mgr. Heleny Houskové.
Ekonomie dobra a zla (Tomáš Sedláček) – LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem
a Alanem Novotným.
Prezentace lehce – soutěž pro ZŠ a SŠ tentokrát na téma To je moje právo, to je
moje povinnost.
Březen:
Knihovnice v pohybu (Březen – měsíc čtenářů) – čtení v domově pro seniory.
Čtenář roku 2016 - nejlepší čtenářská třída (Březen – měsíc čtenářů) – vyhlášení
sedlčanského čtenáře roku. Nejlepší čtenářskou třídou roku se jednoznačně stala
třída třídní učitelky Hany Paroubkové (5. B. 1. ZŠ Sedlčany). V programu nazvaném
Listování po Sedlčansku ceny předal radní Mgr. Pavel Pína. Odměnou pro celou
třídu se stal květnový výlet na Svět knihy do Prahy.
Řízková párty – vyhodnocení dlouhodobé čtenářské soutěže pro páté třídy (Soutěž
sečtělých řízků).
Růže pro Marii Š. – přehlídka mluveného slova v kategorii souborů a dospělých.
Duben:
Noc s Andersenem – 1. 4. 2016 s námi v knihovně nocovali jako v předchozích
létech nejúspěšnější soutěžící v Čtenářské lize.
Útěk do nemoci, tajemná řeč lidského těla – přednáška Bc. Jany Jarošové
Kafe a cigárko (Marie Doležalová) – LiStOVáNí s Barborou Jánovou a Gustavem
Haškem.
Květen:
Na Zvěřinec za Máchou (Máj ve znamení Máchy aneb Máchovým krajem je
i Sedlčansko) – pochod na zříceninu hradu Zvěřinec konaný od roku 2010 vždy
1. května.
14. májový poetický podvečer (Máj ve znamení Máchy aneb Máchovým krajem je
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i Sedlčansko) – přehlídka vítězů regionálních recitačních soutěží.
Červen:
15 let sedlčanské rodinné knihovny (Měsíc pro rodinu aneb Rodinné prázdniny
nemusí být otrava ani nuda) – 1. června 2016 uplynulo již patnáct let, kdy jsme
otevírali v nových prostorách. Náležitě jsme to s našimi uživateli oslavili.
Legenda Z + H (Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka) – LiStOVáNí v podání Pavla
Oubrama a Tomáše Drápely.
Už víme, jak to dopadlo (Měsíc pro rodinu aneb Rodinné prázdniny nemusí být
otrava ani nuda) – vyhodnocení dlouhodobé soutěže pro děti Čtenářská liga aneb
Hrajeme fair play (12. ročník, téma Čteme s Evropou). Tentokrát ceny předávaly
spisovatelka Olga Černá a ředitelka knihovny Blanka Tauberová. Součástí programu
bylo vystoupení Literární prádelny (Listování knihou Klárka a 11 babiček).
Prázdniny blbce číslo 13 (Měsíc pro rodinu aneb Rodinné prázdniny nemusí být
otrava ani nuda) – Listování z knihy Miloše Kratochvíla. Napsala a nacvičila s žáky
dublovické školy Gabriela Falcová. Vzácnými hosty v publiku byli Miloš Kratochvíl
a Ivana Kratochvílová.
Krčínova slavnost pro prvňáčky (Měsíc pro rodinu aneb Rodinné prázdniny
nemusí být otrava ani nuda) – ukončení celoročního projektu Už jsem čtenář –
Knížka pro prvňáčka a slavnostní pasování všech sedlčanských prvňáčků na
čtenáře. Pasování, tak jako každý rok, provedl regent Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan
v podání místostarosty města Ing. Miroslava Hölzela.
Patrik Stoupa: akustický koncert – koncert hudebníka a zpěváka Patrika Stoupy se
uskutečnil v chrámu sv. Martina v Sedlčanech.
Svatojanská noc aneb Poletíme s broučky (Měsíc pro rodinu aneb Rodinné
prázdniny nemusí být otrava ani nuda) – program pro celé rodiny se konal na
náměstí a nejvíce jsme si užívali vystoupení iluzionisty Petra Absolona – Kouzla
svatojanské noci.
Známe je? – ukončení celoročního projektu se ZŠ Konečná.
Srpen
Vyprávění Jiřího Havla o Podkarpatské Rusi – vyprávění se uskutečnilo na závěr
úspěšné letní fotografické výstavy.
Září:
Straka v říši Entropie (Markéta Baňková) – LiStOVáNí s Pavlem Oubramem
a Věrou Hollou.
Fotbálek aneb Loučení s létem – uzavření 12. ročníku Čtenářské ligy fotbalovým
utkáním mezi týmem čtenářů a týmem spisovatelů a ilustrátorů na sedlčanském
stadionu.
Říjen:
Živé knihy – 50. léta (Týden knihoven v roce 2016 s mottem: Braňte knihu) – setkání
našich „živých knih“ se žáky i s veřejností. Součástí byla i prezentace děvčat, která
se zúčastnila soutěže Příběhy našich sousedů a zpracovala osud pamětníka pana

21

Bohuše Šípka jako krátký animovaný film. O nápravně pracovním táboře Vojna
vyprávěli PhDr. František Bártík a Mgr. Václav Trantina.
Muž, který miloval Yngveho (Tore Renberg) – LiStOVáNí v podání Jakuba
Zedníčka, Jiřího Resslera a Markéty Lánské.
Listopad:
Malí spisovatelé, malí ilustrátoři – vyhodnocení soutěže pro 4. třídy. Ceny
předávala a s dětmi pobesedovala redaktorka Šárka Krejčová.
Seminář pro učitele a knihovníky o dětské literatuře – přednáška PhDr. Šárky
Krejčové pro učitele a knihovníky.
Lampionový průvod na ostrovy (Den poezie v roce 2016 s mottem: Žádný člověk
není ostrov) – oblíbený lampiónový průvod od knihovny do parčíku Pod Duby
doplněný vystoupením místní nové kapely SAM.
Den pro dětskou knihu a zahájení adventu v Sedlčanech aneb Další ze
sedlčanských rekordů – veliká sobotní akce pro veřejnost, která se konala již
podesáté. Z programu: rekord v kategorii Nejvíc lidí s knihou jednoho autora (Josef
Lada), křest knihy Andrey Popprové Domeček pro skřítky, slavnostní rozsvícení
vánočního stromu a adventní průvod.
Stop (Tomáš Poláček) – LiStOVáNí s Alanem Novotným, Gustavem Haškem
a Tomášem Poláčkem.
Prosinec:
Mikulášské a čertovské nadělení – tradiční návštěva čerta a Mikuláše ve
spolupráci se spolkem Velká Kobra.
Karel Hvížďala – setkání s novinářem a esejistou moderoval Zdenko Pavelka.
Fantastické žánry od starověku po současnost – workshop s Jiřím Walkerem
Procházkou.

Karel Hvížďala a Zdenko Pavelka v Centru Lukáš (foto: archiv knihovny)
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Projekty

Projekty
Městská knihovna Sedlčany se v roce 2016 účastnila grantových programů
vyhlášených v rámci fondů Ministerstva kultury ČR.
Projekty 2016

Získaná dotace - Kč

Sedlčanská zvuková knihovna
Knihovna 21. století (Ministerstvo kultury ČR)

10 000,00

Je nám dobře na světě aneb Kniha je náš kamarád
(12. ročník)
Knihovna 21. století (Ministerstvo kultury ČR)

20 000,00

Co jíst víme, ale VÍME I CO ČÍST?! (2. ročník)
Knihovna 21. století (Ministerstvo kultury ČR)

10 000,00

Příběhy našich sousedů v Městské knihovně Sedlčany
VISK 3 (Ministerstvo kultury ČR)

15 000,00

Rychlejší obsluha zákazníků – náš cíl
VISK 3 (Ministerstvo kultury ČR)

44 000,00

Česká knihovna
(Moravská zemská knihovna v Brně z pověření Ministerstva
kultury ČR)
Databáze
(Národní knihovna ČR – konsorcium knihoven, VISK 8)

10 250,00
45 012,00

Sedlčanská zvuková knihovna
Hlavním cílem projektu bylo rozšířit stávající fond zvukové knihovny pro nevidomé
a slabozraké občany i pro občany s jiným postižením. Tento cíl byl beze zbytku
naplněn a projekt uskutečněn přesně tak, jak byl předložen.
V dalších letech je třeba myslet na neustálé doplňování tohoto fondu, protože zájem
o jeho využití se stále zvyšuje.
Je nám dobře na světě aneb Kniha je náš kamarád (12. ročník)
V tomto obsáhlém komunitním projektu se skrývají veškeré aktivity, které knihovna
pořádá s úmyslem podporovat čtenářství, a to pro všechny věkové kategorie.
K některým aktivitám není třeba finančních prostředků – využíváme k nim vlastní
potenciál, dárce nebo dobrovolníky, ale některé aktivity se bez finanční podpory
Ministerstva kultury ČR nemohou uskutečnit. Zdánlivě je předkládaný projekt stále
stejný, ale liší se v jednotlivých podprojektech, které se každoročně tvoří nově. Jsme
rádi, že se nám 12. ročník projektu díky podpoře MK ČR podařilo naplnit beze
zbytku. Vždy nás znovu překvapí, kolik akcí se v rámci projektu zrealizuje, a to za
poměrně nízkou částku. S velikým ohlasem (i mediálním) se setkávají zejména naše
aktivity pro celou rodinu. Toto stručné hodnocení se zabývá pouze akcemi, které byly
nějakým způsobem z projektu finančně podpořeny. Není možné zabývat se akcemi
všemi, protože by hodnocení obsahovalo několik stran.
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V měsíci prosinci se podařilo uskutečnit autorské čtení pro žáky gymnázia
(dopoledne) a pro veřejnost (večer) s legendární postavou české žurnalistiky
a literatury Karlem Hvížďalou. Setkání v pátek 9. 12. 2016 však zdaleka nebylo
„pouze“ o knihách, ale dotýkalo se i žhavých témat dnešních dnů. Dopolední
i večerní program moderoval novinář a nakladatel Zdenko Pavelka.
Další setkání se spisovatelem se uskutečnilo opět v prosinci a naplňovalo dvanáctý
bod našeho projektu. 15. 12. 2016 žáci primy našeho gymnázia prožili workshop
(2 hod. 20 min.) s Jiřím Walkerem Procházkou na téma Fantastické žánry od
starověku po současnost. Tento workshop byl velmi úspěšný, škola za něj dokonce
písemně poděkovala a má zájem o další workshopy s tímto spisovatelem.
V měsíci červnu (od roku 2008) v rámci tohoto projektu pořádáme kampaň – Měsíc
pro rodinu aneb Rodinné prázdniny nemusí být otrava ani nuda. Od roku 2010 se
v tomto měsíci snažíme o vytvoření nové tradice – Svatojanské noci. Společně
chodíme od knihovny na náměstí, tam probíhá večerní program se zvyky patřícími
k tomuto období. Součástí programu je i představení. To letošní se jmenovalo Kouzla
Svatojanské noci. Skvělé vystoupení Petra Absolona (New Absolon) o profesorovi
Zlomtužkovi a jeho bratrovi doslova okouzlilo děti i dospělé diváky.
Z projektu byly také podpořeny naše tradiční akce – Čtenářská liga (odměny), Malí
spisovatelé a ilustrátoři (odměny), Vítání občánků (leporela) a Májový poetický
podvečer (odměny).
Dále jsme opět z projektu podpořili naši aktivitu pro všechny sedlčanské prvňáčky. Ta
obsahuje šest setkání na podporu čtenářství během školního roku a považujeme ji za
hodně důležitou (dvě besedy se spisovatelkou Klárou Smolíkovou, dokoupení Knížek
pro prvňáčka, vyrobení buttonů s nápisem Pozor čtenář).
Letošní besedu pro všechny sedlčanské páté třídy spojenou s vyhodnocením
soutěže Malí spisovatelé a Malí ilustrátoři jsme uskutečnili 3. 11. 2016. S dětmi si
o své práci redaktorky i o nových knížkách pro děti povídala PhDr. Šárka Krejčová.
Naší „nejmasovější“ aktivitou nejen v rámci tohoto projektu je Den pro dětskou knihu.
Aktivitu spojujeme nejen s touto společnou akcí knihoven, ale i s vytvořením rekordu
na sedlčanském náměstí, který je zapsán do České knihy rekordů, a se zahájením
adventu v Sedlčanech. V letošním roce se křtila na náměstí kniha pro děti Andrey
Popprové Domeček pro skřítky. Také jsme pokřtili unikátní betlém vytvořený ústy
těžce handicapovaného Pavla Hejhala. K tomu všemu hrála kapela, rozsvítil se
sedlčanský vánoční strom a náměstím prošel adventní průvod. Této akce se
odhadem zúčastnilo nejméně tisíc lidí.
Všechny akce je také nutné propagovat, proto byl zakoupen i papír a tonery.
Většina akcí a aktivit je zdokumentována na internetových stránkách knihovny
(www.knihovna-se.cz) a publikované články v médiích jsou k dispozici v knihovně.
Projekt byl dodržen a těšil se podpoře celé komunity a zcela jistě si zasluhuje
pokračování. Podporování čtenářství mnohdy až netradičními způsoby (fotbalové
utkání se spisovateli a ilustrátory, pokusy o zapsání do knihy rekordů, akce na
náměstí, v parku, pochod na zříceninu hradu Zvěřinec atd.) se stalo nedílnou
součástí práce naší knihovny.
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Co jíst víme, ale VÍME I CO ČÍST?! (2. ročník)
V tomto obsáhlém komunitním projektu se skrývají veškeré aktivity, které knihovna
pořádá s úmyslem podpory literární gramotnosti v místě. Navazuje na projekt Je
nám dobře na světě aneb Kniha je náš kamarád, který podporuje čtenářství a hlasité
čtení, a to pro všechny věkové kategorie. Některé aktivity a podprojekty se prolínají.
Název vznikl z pocitu, že o jídle a kaloriích toho v poslední době obecně víme hodně,
ale o literatuře čím dál méně. Projekt se zaměřil na propagaci literatury široké
veřejnosti, ale i některým cílovým skupinám, které by měly mít do literatury odborný
vhled (učitelé, studenti). V letošním roce byl projekt rozdělen do tří částí, ale jeden
bod se stále ještě nepodařilo naplnit. Jedná se o setkání spisovatelů regionu. Rádi
bychom se je pokusili uspořádat v Týdnu knihoven 2017.
Přehlídka Růže pro Marii Š. se poprvé uskutečnila 17. 3. 2016. Hned v prvním
ročníku byla velmi úspěšná, což je zavazující. Pro příští roky se bude přehlídka konat
vždy 3. čtvrtek v měsíci březnu.
Jinak byl projekt přesně dodržen a vzdělávací akce všemi skupinami (učitelé, žáci,
veřejnost) kladně hodnoceny. Ve vzdělávání mají zájem všechny skupiny pokračovat,
a to je to, co jsme chtěli tímto projektem hlavně dokázat. Myslím, že se nám podařilo
probudit o literaturu zájem (veliký podíl na tom měli samozřejmě vynikající lektoři).
Příběhy našich sousedů v Městské knihovně Sedlčany
Městská knihovna Sedlčany se již podruhé zapojila do vzdělávacího
dokumentaristického projektu Příběhy našich sousedů, který vyhlásila společnost
Post Bellum nejprve pro školní týmy a od roku 2015 i pro týmy knihoven. Díky
podpoře Ministerstva kultury ČR jsme se mohli druhého ročníku zhostit již se svou
vlastní technikou, což se samozřejmě odrazilo i na kvalitě zpracovávaného příběhu.
Naše knihovna sestavila jeden tým, který byl tvořen Vendulou Budkovou (7. roč.
1. ZŠ), Helenou Kosařovou (sekunda gymnázia) a knihovnicí Mgr. Alenou Budkovou.
Zpracovávaly vzpomínky sedlčanského rodáka Bohuše Šípka. Děvčata vytvořila
krátký animovaný film, prezentaci a slideslive. Harmonogram projektu byl zcela
dodržen.
Výsledky projektu děvčata prezentovala hned několikrát. Jako první mohla jejich
práci zhodnotit knihovnická veřejnost 1. 9. 2016 (soutěžní komise Městské knihovny
roku 2016). Další prezentace probíhaly v Týdnu knihoven a zúčastnili se jich žáci
našich základních škol a gymnázia a v odpoledních hodinách také veřejnost.
Práce našeho týmu byla odbornou porotou velmi vysoko ohodnocena (99%).
Děvčata i pan Šípek dostali pamětní listy a dárky. Náš tým se zúčastnil i slavnostního
večera v Národním divadle v Praze, který pořádala společnost Post Bellum
17. listopadu 2016 a v přímém přenosu přenášela ČT 2.
Nakoupená technika však v knihovně nezahálí. Využíváme ji samozřejmě i při
dalších akcích knihovny a zrovna v těchto dnech začínáme pracovat s další
pamětnicí.
Rychlejší obsluha zákazníků – náš cíl
Projekt se týkal obnovy technického vybavení. V knihovně bylo třeba obnovit PC na
centrálním pultě (3 ks) a také PC s katalogy pro veřejnost (2 ks). Hlavním cílem
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projektu bylo urychlení obsluhy čtenářů. Toto vše se podařilo a projekt byl absolutně
dodržen.
Česká knihovna
Česká knihovna je projekt Ministerstva kultury podporující nákup nekomerčních titulů
uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, děl
literární vědy, kritiky a věd příbuzných pro veřejné profesionální a vybrané
vysokoškolské knihovny. Naše knihovna se tohoto projektu účastní od samého
počátku.
Databáze
Díky tomuto projektu měli možnost návštěvníci knihovny v roce 2016 využívat tři
placené databáze:
ANOPRESS IT – unikátní on-line mediální databáze českých médií (tištěné zdroje,
přepisy televizních a rozhlasových pořadů, zpravodajské internetové servery).
ASPI – databáze zahrnuje předpisy ČR a EU, judikaturu ČR a SDEU, historickou
judikaturu, stejnopis, bibliografie, základní literaturu, časopis Soudce, Správní právo,
Časopis zdravotnického práva a bioetiky, registry a mnoho dalšího.
LibraryPressDisplay – databáze obsahuje plné texty více než 2 100 zahraničních
deníků a populárně naučných časopisů v 54 jazycích z 95 zemí světa.

Další projekty naší knihovny v roce 2016:
Lukášek
V dubnu 2016 končil 13. ročník tohoto komunitního projektu a již potřinácté jsme si
užili společnou výstavu projektu. Pro tento a následující ročník bylo zvoleno téma
„Strom v nás“.
Projekt je podrobně popsán na internetových stránkách knihovny.
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Příběhy našich sousedů. Nahrávání pamětníka s využitím nové techniky.
Zleva: Vlasta Šípková, Vendula Budková, Helena Kosařová a Bohuš Šípek
(foto: archiv knihovny)
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Služby

Služby
Městská knihovna Sedlčany je knihovnou rodinného typu. Všechna oddělení se
nacházejí na jedné ploše a půjčování dokumentů se odehrává u centrálního pultu.
Studovna s internetem a komunitní Centrum Lukáš jsou určeny jak dětským, tak
i dospělým návštěvníkům. Některé údaje tak není možné statisticky rozlišit. Jedná se
o počet výpůjček ostatních dokumentů, údaje ve studovně, počet zodpovězených
dotazů, počet rezervací a MVS.

Oddělení pro dospělé čtenáře
Počet výpůjček knih a periodik

82 242

Počet výpůjček ostatních dokumentů (celá knihovna)

3 807

Počet registrovaných čtenářů

1 478

Počet návštěvníků
Počet akcí (včetně Centra Lukáš)
Počet účastníků (včetně Centra Lukáš)

23 984

311
4 168

U centrálního pultu se kromě klasických dokumentů půjčují rezervované dokumenty,
společenské hry, čtečky elektronických knih, tablet, audioknihy a je tam umístěna
Zvuková knihovna pro handicapované. Také zde nabízíme a vysvětlujeme zájemcům
půjčování e-knih.
V roce 2015 jsme obohatili nabídku u centrálního pultu o prodej nových knih
a drobných předmětů (kalendář, regionální skládačka). Také zde nabízíme drobné
občerstvení (káva, čaj atd.).
Pracovnice v roce 2016 zodpověděly 3 957 dotazů a vyřídily 7 551 rezervací. Také
jsme zhotovili 1 obsáhlou rešerši z regionálního tisku.
Vyřízeno bylo 13 požadavků na Meziknihovní výpůjční službu obdržených z jiných
knihoven a 275 požadavků bylo zaslaných jiným knihovnám. MVS vyřizuje Olga
Jelenová.
O oddělení pro dospělé čtenáře se starají Helena Kosařová a Bc. Daniela Davidová.
Většinu akcí koordinuje a zajišťuje Blanka Tauberová.
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Oddělení pro děti
Počet výpůjček knih a periodik
Počet registrovaných čtenářů
Počet návštěvníků

Počet akcí (včetně Centra Lukáš)
Počet účastníků (včetně Centra Lukáš)

23 899

668
9 801

353
8 376

O oddělení pro děti se starají Mgr. Alena Budková a Jana Roškotová. Tyto
pracovnice mají na starosti i akce pro děti, rodiny a handicapované.

Studovna a internet
Počet výpůjček

5 333

Počet návštěvníků

3 237

Počet návštěvníků internetu

3 348

Počet titulů v regionálním oddělení

886
1 920

Počet titulů ve studovně

O studovnu a čítárnu pečuje Helena Kosařová.

Centrum Lukáš
Počet akcí (z akcí pro děti i dospělé)
Počet účastníků (z akcí pro děti i dospělé)

327
3 656

Akce a aktivity v komunitním Centru Lukáš zajišťují Blanka Tauberová a Olga
Jelenová.
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Kulturní akce
Vzdělávání
Výstavní činnost

Kulturní akce a vzdělávání
U akcí pro veřejnost se od roku 2007 statisticky sledují zvlášť kulturní akce (počítají
se do nich besedy, výstavy apod.) a vzdělávací akce (semináře, kurzy apod.).
Celkem těchto akcí sedlčanská knihovna v roce 2016 uspořádala 664 (tj. o 40 více
než v roce 2015) a zúčastnilo se jich 12 544 lidí (o 1 334 více). Z toho se uskutečnilo
234 kulturních akcí (35,24 %), 416 vzdělávacích akcí (62,65 %) a 14 výstav (2,11 %).
V komunitním Centru Lukáš se uskutečnilo 327 akcí (stejně jako v roce 2015)
z celkového počtu, kterých se zúčastnilo 3 656 lidí (o 199 více). Je vidět, že služby
komunitního centra (i přes stále se zvyšující konkurenci v místě), jsou stále žádané.
Akce průměrně navštívilo 19 lidí. Neevidujeme však návštěvníky výstav.
Kromě statisticky sledovaných údajů pracovnice udělaly ještě 67 tematických
výstavek knih (vystaveno bylo 906 knih) a 37 informačních panelů.
V rámci kulturních a vzdělávacích akcí byly uspořádány lekce Informačního
vzdělávání uživatelů pro sedlčanské školy, kterých se zúčastňují všechny třídy obou
základních škol a gymnázia (včetně 1. ročníků) dvakrát ročně (1. třídy ZŠ šestkrát
ročně). V knihovně také probíhaly programy pro různá školská zařízení pod vedením
knihovnic (ZŠ, SŠ, MŠ). V letních měsících byla nabídka informačního vzdělávání
a programů pro školy doplněna o další témata a také seznamy doporučené literatury
na stránkách knihovny byly aktualizovány.
Úspěšné jsou i programy pro rodiny s dětmi či tradiční páteční odpoledne Hejbánky,
Notování, výtvarné dílny, pohádky).
Dále se konaly i velmi kvalitní přednášky a programy pro veřejnost. Pokračuje úzká
a pravidelná spolupráce s klienty domova pro seniory a se zařízeními pro postižené.
Také dále pokračujeme s promítáním dokumentárních filmů (festival Jeden svět)
a s Virtuální univerzitou třetího věku.
V komunitním Centru Lukáš se scházejí kluby a odehrávají se i nejrůznější akce
a aktivity.

Dětské

Kulturní
akce
133

Účast

Vzdělávací akce

Účast

4 022

215

4 354

Informační
panely
13

Dospělé

101

1 833

201

2 335

24

Celkem

234

5 855

416

6 689

37

Výběr některých vzdělávacích a kulturních akcí:

Programy pro veřejnost
Leden:
Stravujeme se podle ročních období Mgr. Jana Arcimovičová)
Elektromobilita (Mgr. Jaromír Vegr)
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Únor:
Národní týden manželství v Sedlčanech. Manželství není jen kus papíru (Čtvrt století
spolu, Beseda s právníkem, Komponovaný večer)
Cestou Montessori aneb Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil
v mateřské škole (Mgr. Helena Housková)
Ekonomie dobra a zla (Tomáš Sedláček) – LiStOVáNí (Lukáš Hejlík, Alan Novotný)
Březen:
Kvalita života. Co o ní rozhoduje? (Prof. RNDr. Vladimír Král, Ph.D., DrSc.)
Za co mohu já a za co mohou geny? (Prof. RNDr. Vladimír Král, Ph.D., DrSc.)
Růže pro Marii Š.
Listování po Sedlčansku (Prázdniny Blbce číslo 13)
Duben:
Cestou Montessori. Praktický život (Mgr. Helena Housková)
Útěk do nemoci, tajemná řeč lidského těla (Bc. Jana Jarošová)
Kafe a cigárko (Marie Doležalová – LiStOVáNí (Barbora Jánová, Gustav Hašek)
Květen:
Na Zvěřinec za Máchou
14. májový poetický podvečer
Cestou Montessori. Smyslová výchova (Mgr. Helena Housková)
Cestou Montessori. Jazyk (Mgr. Helena Housková)
Krčínova slavnost pro prvňáčky
Mladí chovatelé
Červen:
Legenda Z + H (Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka – LiStOVáNí (Pavel Oubram,
Tomáš Drápela)
Miloš Kratochvíl: Prázdniny blbce číslo 13 – Listování (ZŠ Dublovice)
Krčínova slavnost pro prvňáčky
Turnaj v pexesu
Virtuální ne-bezpečí (vrchní komisař Petr Krch)
Patrik Stoupa: akustický koncert
Klárka a 11 babiček (Literární prádelna)
Kouzla svatojanské noci – Svatojanská noc aneb Poletíme s broučky (Petr Absolon)
Cestou Montessori. Matematika (Mgr. Helena Housková)
Srpen:
Po stopách Robinsona Crusoa
Vyprávění o Podkarpatské Rusi (Jiří Havel)
Září:
Fotbálek aneb Loučení s létem
Zdravá chůze a správné sezení (Bc. Jana Jarošová)
Tradiční čínská medicína v denní praxi (Bc. Jana Jarošová)
Straka v říši Entropie (Markéta Baňková) – LiStOVáNí (Pavel Oubram, Věra Hollá)
Říjen:
50. léta – Živé knihy
Česká literatura v bouři moderny (PhDr. Pavel Šidák, Ph.D.)
Muž, který miloval Yngveho (Tore Renberg) – LiStOVáNí (Jakub Zedníček, Jiří
Ressler, Markéta Lánská)
Zdravé zuby, krásný úsměv (Bc. Michaela Nováková)
Listopad:
Česká meziválečná literatura (PhDr. Pavel Šidák, Ph.D.)
Lampionový průvod na ostrovy
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Na ostrově smíchu
Diagnostika dle čínských a japonských tradic (Dionýz Bezák)
Jak vrátit dnešním penězům hodnotu (Jiří Skobla)
Den pro dětskou knihu
Stop (Tomáš Poláček) – LiStOVáNí (Alan Novotný, Gustav Hašek, Tomáš Poláček)
Prosinec:
Mikulášské a čertovské nadělení
Karel Hvížďala
Splétač snů (Šárka Pospíšilová)

Promítání filmů z festivalu dokumentárních filmů o lidských právech
Jeden svět
Leden:
Zázračné dítě internetu: Příběh Aarona Swartze (2014) – s následnou besedou
s Martinem Zborníkem
Únor:
ThuleTuvalu (2014)
Březen:
Všechen čas na světě (2014)
Listopad:
Sonita (2015)
Prosinec:
Hooligan Sparrow (2016)

Virtuální univerzita třetího věku
(10. a 11. semestr od začátku fungování VU3V v Sedlčanech)
Letní semestr 2016:
Dějiny oděvní kultury III. (22 studentů)
Výlety:
Tišnov (květen)
Zimní semestr 2016:
Genealogie. Hledáme své předky (53 studentů)

Pro knihovníky
KDK SKIP – OKnA 2016
Městská knihovna Čelákovice – exkurze knihovníků

Programy pro školy a jiná vzdělávací zařízení
Informační vzdělávání uživatelů bylo během roku uskutečněno celkem 106x a další
programy knihovnic pro školská zařízení celkem 55x.
Čtenářský klub se uskutečnil 11x.
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Ostatní:
Předávání cen SUK 2015 (Památník národního písemnictví Praha)
Svět knihy (5. B 1. ZŠ Sedlčany)
Živé knihy – 50. léta
Seminář pro učitele o dětské literatuře (PhDr. Šárka Krejčová)
Česká literatura v bouři moderny (PhDr. Pavel Šidák, Ph.D.)
Česká meziválečná literatura (PhDr. Pavel Šidák, Ph.D.)
Beseda pro 5. třídy ZŠ (PhDr. Šárka Krejčová)
Program pro 1. třídy ZŠ (Klára Smolíková)
Fantastické žánry od starověku po současnost (Jiří Walker Procházka)
Karel Hvížďala

Soutěže
Rychlost ve fotografii – již pátá soutěž, kterou knihovna vyhlásila pro fotoklub Uran
Příbram a fotoklub FotoFlegmatici Sedlčany
Prezentace lehce – To je moje právo, to je moje povinnost (ZŠ, SŠ)
Čtenářská liga – Čteme s Evropou (děti do 15 let)
Soutěž sečtělých řízků (5. třídy ZŠ)
Malí spisovatelé, Malí ilustrátoři (4. třídy ZŠ)
Růže pro Marii Š.
Během roku se uskutečnilo kromě velkých soutěží také několik soutěžních odpolední
(Piškvorky, Pexeso, deskové hry)

Křty knih
16. 6. 2016 – Známe je? Křest společné knihy ZŠ Konečná a MěK Sedlčany (kmotři:
Blanka Řezáčová, Jiří Heller)
26. 11. 2016 – Andrea Popprová: Domeček pro skřítky, vyd. Mladá fronta (kmotři:
Eva Bavorová, Lucie Šavlíková, Josef Lada)
21. 12. 2016 – Šárka Pospíšilová: Splétač snů, ilustrace: Kateřina Jelenová (kmotr:
Jaroušek Slíva)

Komunitní Centrum Lukáš
2012

2013

2014

2015

2016

Akce

264

322

309

327

327

Účast

3 368

3 643

3 463

3 457

3 656

V komunitním Centru Lukáš se scházely (tak jako v předchozích létech) tyto kluby:
Kreslení – Kurz Lukáš, Krajkový klub, Klub pletení a háčkování, Patchworkový klub,
FotoFlegmatici Sedlčany, Klub Mnémé – seniorský klub, Klub harmonické bytosti,
Klub žen a Literární prádelna. Dále se v těchto prostorách konala nejrůznější
(tematická) setkání, přednášky, besedy, kurzy, některé hodiny Informačního
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vzdělávání uživatelů, Virtuální univerzita třetího věku a výtvarné dílny pro rodiče
s dětmi.

Výstavní činnost
Výstavy

Exponáty

Knižní výstavy

Exponáty

Dětské

5

1 441

40

641

Dospělé

9

1 075

27

265

Celkem

14

2 516

67

906

Leden:
FotoFlegmatici poosmé – výstava fotografií klubu, který působí při knihovně
Únor:
Energie z obrázků – výstava harmonizujících obrázků Lenky Havlínové
Jak je to s králem (Kde končí svět) – putovní výstava Příbramského klubka
Březen:
Kouzlo skla a Oči zvířat – výstava Ivany Stoupové a Kateřiny Jelenové
Čteme s Evropou – výstava měsíčních úkolů Čtenářské ligy
Duben:
Strom v nás – výstava 13. ročníku projektu Lukášek
Květen:
Výstava žákovských prací výtvarného oboru ZUŠ Sedlčany
Červen:
Výstava fotografií Fotoklubu Uran Příbram
Červenec – srpen:
Podkarpatská Rus – fotografie Jiřího Havla z let 1998 - 2013
Září:
Kdo maluje, nezlobí aneb Arteterapie po Sedlčansku – výstava Kurzu Lukáš
Říjen:
Rychlost ve fotografii – výstava ze soutěže mezi fotokluby
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Jája Vlčková – Skici a modely – výstava z cyklu Umělci z nás možná nebudou, ale
baví nás to
Listopad:
Malované obrázky nejen pro děti – výstava atelieru Ivany Šimkové
Prosinec:
Rozmanitosti světa v nás – výstava žákovských prací ZŠ Konečná
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Knihovní fondy

Knihovní fondy
Složení přírůstku

Celkem

Složení úbytku

Celkem

Naučná literatura

301

Naučná literatura

94

Krásná literatura

866

Krásná literatura

2 457

Ostatní dokumenty

262

Ostatní dokumenty

2

Celkem

1 429

Celkem

2 553

Přírůstky 2015 - 2016
Tematická skupina

2015

2016

Naučná literatura (dospělí)

223

247

Krásná literatura (dospělí)

821

535

Naučná literatura (děti)

53

54

Krásná literatura (děti)

395

331

Zvukové dokumenty

201

218

Hudebniny

1

0

Rukopisy

0

0

Stolní hry

8

44

Pracovní pomůcky

5

0

Celkem

1 707

1 429
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Úbytky 2015 - 2016
Tematická skupina

2015

2016

Naučná literatura (dospělí)

18

82

Krásná literatura (dospělí)

443

2 271

Naučná literatura (děti)

4

12

Krásná literatura (děti)

36

186

Zvukové dokumenty

0

0

Hudebniny

0

2

Rukopisy

0

0

Stolní hry

0

0

Pracovní pomůcky

0

0

Celkem

501

2 553

Částka na nákup knihovního fondu
na 1 obyvatele v roce 2015 a 2016
Sedlčany

2015

2016

39,55

39,95

Částka na obyvatele
45
40

39,55

39,95

2015

2016

35,61
33,3

35
30

31,05
27,37

25

20
15
10
5

0
2011

2012

2013

2014
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Počet knihovních jednotek navazuje na stav roku 2015. Celkem knihovní fond dosáhl
k 31. 12. 2016 54 410 knihovních jednotek.
Proti roku 2015 jsme zaznamenali úbytek o 1 124 knihovních jednotek (úbytek roku
2016 mínus přírůstek roku 2016).
V roce 2016 se odepisovaly poškozené, silně opotřebované knihy, ztráty, ale také
část beletrie z volného výběru, kterou si čtenáři za posledních patnáct let nepůjčili.
Odpis bude pokračovat i v roce 2017. Situaci je nutné řešit hlavně z hlediska
prostorových, protože regály jsou přeplněné. Celkem bylo v roce 2016 odepsáno
2 553 knihovních jednotek. Jednalo se o knihy (2 551) a 2 hudebniny.
Počet ostatních dokumentů se navýšil, a to o 260 (přírůstek roku 2016 minus úbytek
roku 2016). Přírůstek tvořila AV media (118), zvukové knihy (100) a stolní hry (44).
Celkem bylo zapsáno 262 ostatních dokumentů. Přírůstek knih byl 1 167. Zapsáno
tedy v roce 2016 celkem bylo 1 429 knihovních jednotek (tzn. o 278 knihovních
jednotek méně než v předchozím roce).
Počet exemplářů docházejících periodik se proti roku 2015 snížil o 5 titulů
(celkem144 titulů). Začala vycházet některá nová periodika, která knihovna
předplatila, a velikou část periodik získáváme také darem. Některé tituly nám
předplácejí i čtenáři. Hodně titulů však přestává v papírové podobě vycházet
a zvláště dětské časopisy není čím nahradit. Do periodik investujeme hlavně proto,
že je o jejich půjčování v naší knihovně tradičně zájem (výpůjčky periodik tvoří 23,4
% z celkového počtu výpůjček).
Počet knihovních jednotek ve volném výběru se o 437 jednotek snížil. Volný výběr
knihovny však je již zcela naplněn, proto jsme byli nuceni začít s odpisem beletrie.
Dary tvoří poměrně podstatnou část přírůstku knihovny. V roce 2016 bylo zapsáno
477 knih, 4 AV media a 16 stolních her jako dary v celkové hodnotě 115 832,39 Kč.
Nakoupeno bylo 918 knihovních jednotek v hodnotě 211 721,70 Kč. Dary tedy činily
20,5 % z celkového ročního přírůstku.
Náklady na nákup knihovního fondu v roce 2016 celkem činily 287 414,75 Kč, tj.
39,95 Kč na obyvatele (Knihy a ostatní dokumenty – 160 349,00 Kč, Periodika –
108 552,75 Kč, Licence na elektronické zdroje – 18 513,- Kč).
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Technika
Automatizace
Knihovnický systém

Technika, automatizace, knihovnický systém
Technika
Nákup 1 ks diktafonu Roland R-05 s pouzdrem z programu VISK 3
Nákup 1 ks mobilního barevného skeneru MT-SCANLINE z programu VISK 3
Nákup 1 ks digitální kamery Canon LEGRIA HF R66 z programu VISK 3
Nákup 1 ks stativu Velbon Videomate 538 z programu VISK 3
Nákup 1 ks tiskárny Canon PIXMA MG6852 z programu VISK 3
Nákup 5 ks PC (sestava) z programu VISK 3
Nákup 1 ks PC (ochrana serveru)
Software
Nákup 7 licencí Office 2016 z programu VISK 3
Automatizovaný knihovnický systém
Ke konci roku 2014 přešla knihovna na nový knihovnický systém firmy LANius na
Tritius. Systém využíváme i nadále. V roce 2016 jsme začali používat službu SMS
čtenářům.
Půjčování e-knih
Máme uzavřenu smlouvu s firmou eReading.cz. S touto službou začala knihovna od
1. 7. 2014 ještě v systému Clavius. O tuto službu není zatím příliš velký zájem (v roce
2016 se půjčilo pouze 29 elektronických knih).
Webový katalog
Webový katalog Tritius – během roku 2016 jsme připomínkovali a konzultovali
s dodavatelskou firmou různá řešení a vylepšení.
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Public relations

Public relations
OKnA (O Knihovnických Aktivitách) 2016 (přehlídka se konala v Sedlčanech)
Rytířka krásného slova
Příběhy našich sousedů
Městská knihovna roku (1. místo v kategorii knihoven 5 000 – 10 000 obyvatel a titul
Městská knihovna roku 2016)
Leták k nabídce Informačního vzdělávání uživatelů, programů pro školy, průběhu
školního roku 2016/2017 a doporučené literatury pro děti
Spolupráce s: Český rozhlas, Rádio Blaník
Tiskové zprávy do regionálního tisku: Příbramský deník, Periskop, Sedlčanský kraj
Radnice Sedlčany – zpravodaj města (každý měsíc)
Letáky, plakáty akcí
Webové stránky knihovny www.knihovna-se.cz a další informační weby: Sedlčanský
kurýr, Sedlčanské noviny, Příbramský deník, Čítárny
Knihovna na Facebooku
Příspěvky do odborného tisku
Propagace celonárodních akcí (SUK, Magnesia Litera, Knížka pro prvňáčka atd.)
Nástěnky na obchodě Flosman a v prostorách knihovny
Prezentace knihovny při konferencích, seminářích, celoměstských akcích apod.
Venkovní akce (Na Zvěřinec za Máchou, Svatojanská noc, Fotbálek, Den poezie,
Den pro dětskou knihu atd.)
Prezentace
Tábor, Městská knihovna Tábor – setkání KDK (jihočeské klubko): „Uprchlictví“ –
program pro ZŠ (Mgr. Alena Budková, 22. 2. 2016)
Praha 1, SVK v Kladně – Image knihovny a knihovníka: „Máme svoji image?! –
budování image malé městské knihovny“ (Blanka Tauberová, 8. 3. 2016)
Praha, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského – Pracovní
setkání s literaturou pro děti a mládež: „Venkovní aktivity na podporu čtenářství“
(Blanka Tauberová, 23. 11. 2016)
Sbírky
Víčka z PET lahví
V roce 2016 v knihovně pokračovala sbírka víček z PET lahví pro malého Vojtíška.
Tato sbírka je určena na jeho pobyt v rehabilitačním zařízení.
Světluška
Sbírka Nadačního fondu Českého rozhlasu. V knihovně jsme do kasičky nasbírali
2 702,00 Kč.
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Partneři, spolupráce
Školská zařízení
ZŠ a MŠ Dublovice
ZŠ Chlum u Sedlčan
ZŠ a MŠ Jesenice u Sedlčan
ZŠ Kamýk nad Vltavou
ZŠ Kosova Hora
ZŠ a MŠ Křečovice
ZŠ Nechvalice
ZŠ a MŠ Počepice
SŠ automobilní a informatiky Praha – Hostivař
VŠ kreativní komunikace Praha

MŠ Prosenická Lhota
GaSOŠE Sedlčany
MŠ Sedlčany
SOU Petra Bezruče Sedlčany
1. ZŠ Sedlčany
2. ZŠ Propojení Sedlčany
ZŠ Konečná Sedlčany
ZUŠ Sedlčany
ZŠ Vrchotovy Janovice
ZŠ Vysoký Chlumec

Ostatní
Agentura Dobrý den Pelhřimov
Apoštolská církev
Církev adventistů sedmého dne
Církev bratrská
Církev československá husitská
Církev římskokatolická
Český rozhlas
Český svaz chovatelů Sedlčany
Domov Sedlčany, p. s. s.
Domov Svatý Jan, p. s. s.
Fotoklub Uran Příbram
KDJS Sedlčany
MELA o.p.s.
Městská policie Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Našlose, o. s.
Památník Vojna Lešetice
Páni ze Zvěřince
REPETE
Rodinné centrum Petrklíč
Savencia Sedlčany
Společnost přátel Podkarpatské Rusi
Spolek divadelních ochotníků Sedlčany
Sportovní areály Sedlčany
STROS Sedlčany
Svaz knihovníků a informačních pracovníků
TJ Tatran Sedlčany
Velká Kobra Sedlčany
Volnočasové centrum Hnízdo, o. s.
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Návštěvy u nás
Absolon Petr - iluzionista
Arcimovičová Jana - propagátorka tradiční čínské medicíny, spisovatelka
Bártík František – pracovník Památníku Vojna Lešetice
Bavorová Eva – šéfredaktorka časopisu Sluníčko
Bezák Dionýz – propagátor východní medicíny, fyzioterapeut
Černá Olga - spisovatelka
Česká Tereza – pracovnice humanitární organizace Člověk v tísni
Drápela Tomáš – herec
Filip Ladislav – ředitel STROS Sedlčany
Hanus Luboš – mistr světa v aerobiku
Hašek Gustav – herec
Havel Jiří – fotograf, člen výkonného výboru Společnosti přátel Podkarpatské Rusi
Havlínová Lenka – amatérská výtvarnice
Hejhal Pavel – člen Celosvětového sdružení malířů malujících ústy a nohama
Hejlík Lukáš – herec
Hollá Věra - herečka
Housková Helena – propagátorka a lektorka Montessori pedagogiky
Houšková Zlata – členka předsednictva SKIP
Hubertová Kateřina – vedoucí metodického odd. Knihovny města Hradec Králové
Hvížďala Karel – novinář, spisovatel, esejista
Jánová Barbora – herečka
Jarošová Jana – léčitelka, koučka, lektorka
Jelenová Kateřina – ilustrátorka
Juklová Petra – spisovatelka
Konvalinková Blanka – ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci
Král Vladimír – přední evropský vědec v oboru supramolekulární chemie a genetiky
Kratochvíl Miloš – spisovatel
Krejčová Šárka – redaktorka
Krch Petr – vrchní komisař Městské policie Sedlčany
Lada Josef – vnuk malíře a spisovatele Josefa Lady
Lánská Markéta – herečka
Marek Miroslav – prezident Agentury Dobrý den Pelhřimov
Nováková Michaela – dentální hygienistka
Novotný Alan – herec
Oubram Pavel – herec
Pavelka Zdenko – novinář, vydavatel
Pillerová Vladana – pracovnice NK ČR
Poláček Tomáš – novinář
Pomykalová Zuzana – spisovatelka
Popprová Andrea – ilustrátorka, spisovatelka
Pospíšilová Šárka – spisovatelka
Procházka Jiří Walker – spisovatel
Ressler Jiří – herec
Richter Vít – ředitel knihovnického institutu NK ČR
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Skobla Jiří – meditační cvičení, krystaloterapeut
Smolíková Klára – spisovatelka
Stoupová Ivana – amatérská výtvarnice
Šavlíková Lucie – redaktorka
Šidák Pavel – literární teoretik
Šimková Ivana – výtvarnice
Šváb David – novinář, spisovatel
Trantina Václav – vedoucí Památníku Vojna Lečetice
Vegr Jaromír – předseda Asociace pro elektromobilitu ČR Apel
Viewegh Michal – spisovatel
Zborník Martin – básník, organizátor festivalu Den poezie
Zedníček Jakub – herec
Zelenková Michaela – mistryně světa v aerobicku
Žak Pavel – pracovník Městského muzea Sedlčany
Žamboch Miroslav – spisovatel
Žambochová Liba – spisovatelka
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Organizační a řídící
činnost
Kontrolní činnost
Personální agenda

Organizační a řídící činnost
Porady zaměstnanců – větší 1x měsíčně, malé provozní 1x týdně
Jednání s městským úřadem a vedením města (rozpočet, organizační záležitosti
atd.)
Jednání s partnery, firmami apod.
Psaní grantů a žádostí o dotace, vyúčtování dotací
Uzavírání smluv
Řešení problémů s automatizací a provozních problémů
Jednání s externí účetní firmou a příprava podkladů pro účetnictví
Jednání s orgány státní správy
Zpracovávání směrnic a dalších dokumentů
Zpracování statistiky
Zpracování rozpočtu
Zajišťování revizí a průběžných kontrol
Příprava materiálů ke kontrole Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje
Koordinování a organizace při úpravách interiéru knihovny (výměna nábytku
v kanceláři)
Účast na poradách, jednáních zastupitelstva, rady, kulturní rady apod.
Účast na jednáních VV Svazu knihovníků a informačních pracovníků a poradách
SKIP Střední Čechy

Kontrolní činnost
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE, územní odbor
Příbram
Kontrola o dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně byla
provedena 3. 2. 2016. Předmětem komplexní kontroly bylo dodržování povinností
stanovených předpisy o požární ochraně.
Shledaná porušení (přepis ze zprávy):
Kontrolou nebyla shledána žádná porušení zákona o PO.
ECO – ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o.
Kontrola auditorskou firmou dne 22. 9. 2016 a 7. 2. 2017
Výrok auditora (přepis ze zprávy):
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Městská
knihovna Sedlčany („Organizace“), sestavené na základě českých účetních
předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2016, výkazu zisku a ztráty za rok
končící 31. 12. 2016 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou
uvedeny v příloze této účetní závěrky.
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Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
Organizace k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy bez výhrad.

Personální agenda
Počet pracovníků k 31. 12. 2016: 7 pracovníků (fyzických), 6,75 úvazků (6 odborní
pracovníci, 0,75 ostatní)
Zaměstnanci ke dni 31. 12. 2016:
Budková Alena, Mgr.
Davidová Daniela, Bc.
Jelenová Olga
Kosařová Helena
Roškotová Jana
Řezáčová Blanka
Tauberová Blanka
Personální situace v roce 2016 se nezměnila. Přepočtený stav zaměstnanců zůstal
stejný – 6,75 úvazku. Z toho 6,0 tvořili odborní pracovníci a 0,75 dělnické profese
(0,5 úklid a 0,25 oprava knihovního fondu). Všechny pracovnice, kromě jedné mají
odpovídající knihovnické vzdělání. Zmíněná pracovnice nastupuje na rekvalifikační
kurz v únoru 2017.
Od roku 2011 se také začali statisticky evidovat dobrovolní pracovníci knihovny.
Celkem jsme jich během roku 2016 napočítali 252 a odpracovali 571 hodin (více než
14 pracovních týdnů).
Nemocnost v roce 2016 byla vysoká. To bylo způsobeno hlavně dlouhodobým
onemocněním dvou pracovnic, které přecházelo z roku 2015. Obě pracovnice byly
nuceny ze zdravotních důvodů rozvázat pracovní poměr dohodou. Bylo „prostonáno“
328 pracovních dní (19,2 %). Při převodu na úvazky nám tak průměrně v roce
chybělo 1,3 úvazku (pouze nemoc, ne dovolené, návštěvy lékaře apod.). Po přičtení
návštěv u lékaře nám v roce 2016 stabilně chybělo téměř 1,5 úvazku. Tato situace
musela být personálně řešena zástupem za dlouhodobě nemocné zaměstnankyně.
Vzdělávání pracovníků
Školení PO a BOZP – vzdělávání proběhlo v knihovně 6. 10. 2016.
V rámci celoživotního vzdělávání se pracovnice knihovny účastní akcí knihovny pro
školy i veřejnost – setkávání s významnými osobnostmi, spisovateli apod.
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Odborné vzdělávání (výběr)
Pracovníci se účastní školení a seminářů pořádaných Svazem knihovníků
a informačních pracovníků, NK ČR, SVK v Kladně, KJD v Příbrami a dalšími
institucemi:
Příběhy našich sousedů (Budková)
SKAT (Jelenová)
Když peníze nehrají prim… (Budková)
Konference Knihovny současnosti (Tauberová, Budková)
Sociální sítě a komunikace na internetu (Davidová)
Friendly/Vox (Jelenová)
Humanita jako základní hodnota výchovy a vzdělávání (Davidová)
Koncepce celoživotního profesního vzdělávání (Tauberová)
Poruchy čtení (Roškotová)
Živé knihy (Budková)
Portál knihoven (Budková, Jelenová)
Čtením k demokratickému myšlení (Budková)
E-learningové kurzy
Kurz základů knihovnické angličtiny (Budková, Davidová)
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Hospodaření a
provoz

Hospodaření a provoz
Městská knihovna Sedlčany, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací od
1. 1. 2015 a jejím zřizovatelem je město Sedlčany. Do 31. 12. 2014 byla organizační
složkou se stejným zřizovatelem.
Organizace účtuje v soustavě podvojného účetnictví dle zákona o účetnictví
č. 563/1991 Sb. v platném znění a dle prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví
č. 410/2009 Sb. Kromě těchto zákonných ustanovení aplikuje organizace v potřebné
míře a odpovídajícím způsobem České účetní standardy (ČÚS) zveřejňované ve
Finančním zpravodaji v platném znění.
Účetním obdobím je kalendářní rok.
Účetnictví se vede za jednotku jako celek.
Organizace dodržuje směrnou účtovou osnovu. Je sestaven účtový rozvrh, který je
v průběhu roku doplňován a bude se podle něj postupovat i v příštích letech nedojdeli ke změně dané zákonem.
Účetnictví se neprovádí přímo v organizaci, ale vypracovává jej pro ni účetní firma
Ekonomia JH, s. r. o. Sedlčany, včetně řádné účetní závěrky. Tento vztah je ošetřen
Příkazní smlouvou. Pro vedení účetnictví používá firma prostředky výpočetní
techniky, a to program pro účetnictví a zpracování mezd WinDUO. Evidence majetku
je prováděna přímo v knihovně v programu Excel. Tržba v hotovosti je účtována také
v knihovně, a to v programu Tritius.
Řádná účetní závěrka je sestavována firmou Ekonomia JH, s. r. o. k poslednímu dni
účetního období.
Dotace, příspěvky a dary obdržené v roce 2016
Dotace, příspěvky a dary 2016

Kč

Město Sedlčany

3 547 000,00

Neinvestiční příspěvek na provoz

3 480 000,00

Dotace MěÚ (spoluúčast v projektech)

67 000,00

Ministerstvo kultury

99 000,00

Dar

158 067,07

věcný (soutěže, knihy)

130 067,07

finanční dar pro rozvoj hlavní činnosti
Celkem

28 000,00
3 804 067,07
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Nákupy v roce 2016
Nákupy
Dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 000,00)

Kč

0
0

Dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 000,00)

0
0

Drobný hmotný majetek (do 40 000,00)

252 376,00

Diktafon s obalem (VISK 3)

7 000,00

Digitální kamera (VISK 3)

6 990,00

PC sestava

8 533,00

5x PC sestava (VISK 3)

55 685,00

5x pracovní stůl

40 700,00

Sestava pod PC (stůl, 2x skříňka)

25 688,10

Skříňka

10 079,30

5x nástavec

20 630,50

Sestava skříní s nástavci

34 981,00

Stůl

14 356,60

Šatní skříň (Centrum Lukáš)

17 732,50

Lipová plastika Jakuba Krčína (dar)

10 000,00

Drobný nehmotný majetek (do 60 000,00)

11 929,15

Office 2016

11 929,15

Provoz Městské knihovny Sedlčany (výběr):
Software
02/16 PC výkaznictví JASU (2 565,00)
04/16 upg. Kerio (4 527,00)
09/16 servis systému Tritus 9 – 12 (4 752,00)
09/16 přeregistrace domény (600,00)
12/16 upg. Kerio + soft. služby s tím spojené (13 071,00)
Hardware
03/16 PC opravy + výměna baterie (5 659,00)
12/16 PC opravy (18 675,00)
Ostatní
08/16 fóliová grafika – knižní box Herbie (1 210,00)
10/16 periodická revize elektrických spotřebičů (2 541,00)
10/16 elektroinstalace – opravy (798,60)
11/16 revize hasicích přístrojů (990,00)
12/16 autorská odměna Dilia – kopírování (1 598,40)
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Rozpočet
Hospodářský výsledek roku 2016
Náklady celkem
Osobní náklady
1.
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
2.
Materiál, energie, prodej zboží
Materiál
Prodané zboží
Energie
3.
Služby
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Služby ostatní (vč. HČ)
4.
Jiné ostatní náklady
Pojištění majetku
DHM nad 3 tisíce
5.
Odpisy DHM
Příjmy celkem
1.
Provozní dotace
Příspěvek MěÚ
Granty, projekty
z toho:
2.

1 838 571,00
599 247,00
100 790,00
781 530,88
518 483,38
51 791,50
211 256,00
494 997,46
22 146,00
12 331,00
460 520,46
272 893,00
20 517,00
252 376,00
46 881,00
4 181 735,57
3 646 000,00

MK ČR
MěÚ

Vlastní činnost
Tržby z hlavní činnosti
z toho:
Registrační poplatek
Upomínky, ztráty,
poštovné
Kopírování, tisk
VU3V
Ostatní
Hospodářská činnost
Dary (věcné + finanční)

Čerpání rezervního fondu
Hospodářský výsledek

4 134 910,34
2 538 608,00

3 480 000,00
166 000,00
99 000,00
67 000,00
535 735,57
223 898,00
96 440,00
42 986,00
21 783,00
31 026,00
31 663,00
91 682,00
158 067,07
62 088,50
46 825,23
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Fondy Městské knihovny Sedlčany
FKSP:
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2016: 13 833,00 Kč
Tvorba fondu: 26 500,00 Kč
Základní příděl: 26 500,00 Kč
Peněžní a jiné dary určené do fondu: 0,00 Kč
Ostatní tvorba fondu: Kč 0,00
Čerpání fondu: 20 000,00 Kč
Rekreace: 0,00 Kč
Kultura, tělovýchova a sport: 17 000,00 Kč
Poskytnuté peněžní dary: 3 000,00 Kč
Ostatní užití fondu: 0,00 Kč
Konečný stav fondu: 20 333,00 Kč
Rezervní fond:
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2016: 62 088,50 Kč
Tvorba fondu: 0,00 Kč
Zlepšený výsledek hospodaření: 0,00 Kč
Peněžní dary – účelové: 0,00 Kč
Peněžní dary – neúčelové: 0,00 Kč
Ostatní tvorba: 0,00 Kč
Čerpání fondu: 62 088,50 Kč
Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření: 0,00 Kč
Úhrada sankcí: 0,00 Kč
Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady: 0,00 Kč
Ostatní čerpání: 0,00 Kč
Konečný stav fondu: 0,00 Kč
Fond investic:
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2016: 43 914,00 Kč
Tvorba fondu: 46 881,00 Kč
Zlepšený výsledek hospodaření: 0,00 Kč
Peněžní dary – účelové: 0,00 Kč
Peněžní dary – neúčelové: 0,00 Kč
Ostatní tvorba: 0,00 Kč
Čerpání fondu: 0,00 Kč
Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření: 0,00 Kč
Úhrada sankcí: 0,00 Kč
Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady: 0,00 Kč
Ostatní čerpání: 0,00 Kč
Konečný stav fondu: 90 795,00 Kč
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Závěr

Závěr
Rok 2016 byl úspěšný. Kromě několika ocenění jsme oslavili 15 let na nové adrese.
Zájem o knihovnu ze strany uživatelů je značný.
V roce 2016 Městská knihovna Sedlčany již pošesté získala diplom v soutěži
Městská knihovna roku za 1. místo v kategorii knihoven 5 000–10 000 obyvatel.
Pouze jednou za dobu trvání této soutěže jsme byli druzí. Navíc jsme dosáhli i na
příčku nejvyšší – na titul Městská knihovna roku 2016. Máme z tohoto úspěchu
radost. Nicméně nejdůležitější je to, že nás takto vnímají i naši spoluobyvatelé, což je
pro nás cennější než získané diplomy.
Jako ředitelka knihovny si také velmi vážím toho, že jsme mohli uspořádat
v Sedlčanech celostátní soutěžní přehlídku OKnA (O Knihovnických Aktivitách).
Rovněž si vážím neustále se zlepšující spolupráce s našimi školami, která je na velmi
vysoké úrovni. To ostatně hodnotili i účastníci výše zmíněné přehlídky. Je to pro mne
důkaz, že se i v této oblasti ubíráme správným směrem. Naše knihovna po celých
patnáct let podporuje zejména spolupráci se školami i volnočasové aktivity dětí,
nakupujeme dětskou literaturu a investujeme do vzdělávání pracovnic oddělení pro
děti. I pro školská zařízení ve městě a v regionu je velmi důležité vědět, že naše
pracovnice odvádějí práci na velmi vysoké úrovni a není tedy zbytečnou ztrátou času
posílat třídy do knihovny. Důkazem toho je podpora projektu informačního vzdělávání
ze strany našich škol, ale i to, že jsme v roce 2016 zahájili novou etapu spolupráce
se školami regionu. Prostřednictvím programu Šablony pro ZŠ (MŠMT) a MAS
Sedlčansko, o. p. s. u nás školy z regionu objednávají tzv. Čtenářské kluby. I tento
zájem dokazuje vysokou úroveň našich programů.
V roce 2016 se nám podařilo vybavit díky našemu zřizovateli novým nábytkem i naši
společnou kancelář. Nebyla to finanční částka malá, ale vzhledem k úspoře za
energie a rezervnímu fondu nebylo třeba rozpočet navyšovat. Nicméně nám ještě
zbývá vybavit novým nábytkem kuchyňku, kancelář ředitelky a do budoucna i sklad
knih (nábytek starý 50–60 let). Také nábytek patnáct let starý jeví známky
opotřebení, zvláště sedací nábytek a vybavení koutku pro děti. Vzhledem k provozu,
který je patrný i z této výroční zprávy není divu. Doufáme, že i tyto „naše sny“ se
podaří v brzké budoucnosti naplnit.
Knihovna je vnímána veřejností, zřizovatelem i institucemi ve městě jako bezpečná,
stabilní a výborně pracující organizace. Velmi si toho vážíme a děkujeme za to.
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Přílohy

Přílohy
Seznam:
1. Diplom – Městská knihovna roku 2016
2. Městská knihovna roku 2016 – poděkování za reprezentaci kolektivu knihovnic
3. Městská knihovna roku 2016 – scan obálky zpravodaje města Radnice
Sedlčany
4. 15. výročí rodinné knihovny – scan obálky zpravodaje města Radnice
Sedlčany
5. Certifikát o vytvoření rekordu – knihovna
6. Certifikát o vytvoření rekordu – Pavel Hejhal
7. Rytíř krásného slova – Petra Cihelková
8. Příběhy našich sousedů – poděkování pamětníkovi Bohuši Šípkovi
9. Příběhy našich sousedů – certifikát Vendula Budková
10. Příběhy našich sousedů – certifikát Helena Kosařová
11. OKnA 2016 – scan ze zpravodaje města Radnice Sedlčany
12. Světluška – poděkování za uskutečnění sbírky
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