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V roce 2019 jsme se mnohem víc věnovali školákům; na snímku je naše první lekce v Dlouhé Loučce   
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Úvodní slovo  
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové (dále též jen           

MKMT nebo knihovna) je od 1. 1. 2003 příspěvkovou organizací města Moravská            

Třebová. Je veřejnou univerzální knihovnou, která poskytuje služby způsobem         

zaručujícím rovný přístup všem. Je evidována u Ministerstva kultury České republiky           

jako veřejná knihovna ve smyslu knihovního zákona a plní úkoly a poslání v tomto              

zákoně vymezené. 

MKMT poskytuje veřejnosti své služby již čtyři desetiletí v hlavním sídle na            

adrese Zámecké náměstí 1, Moravská Třebová a v místní pobočce Boršov.           

Knihovna má tři oddělení: dospělé, dětské a studovnu.  

 

Na objednávku Městské knihovny ve Svitavách poskytuje služby jednadvaceti         

obecním a místní knihovnám v regionu Moravské Třebové.   
 

 

Tvořivá středa je oblíbená každotýdenní výtvarná dílna pro děti. Vyráběli jsme třeba i dalekohled. 

3 



 

Co přinesl rok 2019 

První událostí, byť zdánlivě nenápadnou, byla změna knihovního řádu. Ten          

se měnil poprvé po sedmnácti letech a nešlo pouze o kosmetické úpravy. Řád             

reaguje na právní úpravy v souvislosti s ochranou osobních údajů, také na nový             

knihovní systém a s ním související změnu například v oblasti účtování upomínek.  

Spousta změn byla   

maličkých, např. jsme   

dokončili obměnu žárovek   

za úsporné, vydali záložku s     

informacemi o knihovně   

(výpůjční doba, kontakty),   

která u čtenářů sklízí úspěchy,     

poprvé přivítali více než 50     

občanů na přednášce (jednalo    

se o přednášku na téma     

techniky emoční svobody   

pana Davida Bulvy), dvě další     

kolegyně získaly certifikát   

ECDL, který osvědčuje jejich    

znalosti ovládání počítače.  

1. 11. 2019 si knihovna zřídila      

účet na sociální síti    

Instagram.  
První snímek na IG knihovny 

 
Neočekávanou a nepříjemnou událostí s dlouhodobými následky bylo        

vytopení knihovny. V pátek 26. 7. 2019 zjistily knihovnice, že po zdi v místnosti s               

beletrií a na dámském WC stéká voda. Ukázalo se, že příčinou byla prasklá hadička              

k WC v prvním patře zámku. Ačkoli voda netekla víc než několik hodin, na zemi se                

nehromadila a nezasáhla žádný nábytek ani knihy, s následky se knihovna potýkala   
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Vytopení a vysoušení knihovny, které trvalo více než půl roku 

 

 

5 



 
 

velice dlouho. Vysoušení probíhalo až do poloviny února, přestože bylo průběžně           

zintenzivňováno. Třikrát bylo vysoušení prohlášeno za ukončené, aby se vzápětí          

ukázalo, že musí začít novým způsobem nanovo. I přesto jsme museli řešit plísně a              

situace nebyla pro návštěvníky knihovny příjemná. Původně plánované malování         

celé knihovny muselo být odloženo a namísto toho knihovna na jaře následujícího            

roku bude řešit sádrování děr po vysoušení a dočasnou výmalbu vápnem. 
 

V prvním čtvrtletí se povedlo převedení všech devíti již automatizovaných          

obecních knihoven do knihovního systému Koha. S tím byla spjata dvě školení            

pro knihovníky těchto knihoven a také zintenzivnění spolupráce, např. u všech           

knihoven jsme byli přítomni v první den půjčování s novým knihovním systémem            

Koha, v dalších měsících jsme ladili nastavení a pomáhali řešit obtíže spojené se             

změnou. Vzhledem k tomu, že problematika katalogizačních pravidel je poměrně          

složitá a rozhodně není záležitostí, kterou lze vyžadovat po knihovnících obecních           

knihoven, nově budeme těmto knihovnám katalogizovat všechny nové knihy. 

Jedna z 22 knihoven v obvodu MT: Nová Ves. Je jednou z pěti revidovaných knihoven v roce 2019. 
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Knihovna a její náplň činnosti 

Knihovna byla zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a         

informačních služeb v souladu s ustanovením zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách            

a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. 

Předmětem činnosti knihovny je jednak budování, zpracovávání a ochrana         

knihovního fondu, jednak získávání, zpracovávání, uchovávání a zpřístupnění        

informací, a především poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.         

Ty spočívají zejména ve zpřístupňování knihovních dokumentů z fondu knihovny          

nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z jiné veřejné knihovny, poskytování         

přístupu na internet, zabezpečení kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti, pořádání          

přednášek, koncertů, informační výchovy ve spolupráci se školami, v podpoře          

vzdělávání a rozvoje čtenářských návyků a v neposlední řadě zajišťování regionální           

funkce pro obecní knihovny obvodu Moravská Třebová.  

  

Školáci z II. ZŠ paní učitelky Moniky Šmerákové pravidelně čtou v domově seniorů vlastní tvorbu 
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Činnost knihovny v roce 2019 

V roce 2019 měla knihovna ve svém fondu 42 369 jednotek, 1645            

registrovaných čtenářů (z toho 518 dětí), uskutečnilo se 49 650 návštěv a 66 618              

výpůjček.  

Do fondu přibylo 1794 knih a bylo vyřazeno 1223. Knihovna uspořádala           

celkem 263 akcí a zrevidovala fond pěti obecních knihoven, konkrétně knihovny           

v Bohdalově, Borušově, Nové Vsi, Rozstání a Rychnově na Moravě. Uspořádali           

jsme setkání knihovníků z obcí regionu, bývalých knihovnic, také tři školení           

knihovníků na téma   

knihovní systém  

Koha. Vydali jsme se    

na exkurzi do   

knihovny v Třinci,   

přivítali u nás   

kolegyně z Vamberka   

a také z Lanškrouna.    

Občané města mohli   

vidět čtyři výstavy   

umělců 

Moravskotřebovska, 

čtyři přednášky,  

dvanáct soutěží pro   

dospělé, bezpočet  

těch dětských,   

pohádku na zámku.   

Knihovničkou na  

koupališti jsme opět   

zpříjemňovali pobyt  

návštěvníkům 

aquaparku. 
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Akce knihovny 

V roce 2019 knihovna uspořádala 263 akcí, z toho 58 pro dospělé, 205 pro              

děti. Patrně poprvé v historii knihovny převýšil počet vzdělávacích akcí (141) počet            

těch kulturních (122), což bylo zapříčiněno zejména dramaticky zvýšenou (132%)          

poptávkou po vzdělávacích lekcích ze strany škol.  

Nejvýznamnějšími akcemi, jichž se účastní stovky lidí, jsou Pasování         

prvňáčků na čtenáře, Lampionový průvod, či velikonoční a předvánoční         

jarmark.  

Řada dalších akcí je určena podstatně méně početnému publiku, zato jsou           

však pravidelné, jmenujme výtvarné dílny známé jako Tvořivá středa, Mikuláše v           

knihovně, výstavy, soutěže a nebo dospělým čtenářům určené akce napomáhající          

s výběrem čtiva pořádané dle různých období pod názvy Rande naslepo, Zajíc v             

pytli, Vánoční překvapení. 

Zda do knihovny přijde Mikuláš přišlo zjistit několik desítek dětí 
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Vítězové soutěží 

Knihovna pořádá množství různých soutěží, některé z nich již celá desetiletí.           

Připomeňme vítěze těch nejvýznamnějších z nich. 

Vítězem 27. ročníku ankety “Moravskotřebovský Amos - učitel, kterého si          

vážím, mám rád “ se stal již počtvrté Mgr. Přemysl Dvořák z gymnázia. 

Čtenářem roku devátého ročníku celostátní kampaně vyhlašované Svazem        

knihovníků a informačních pracovníků s podtitulem “muž” se v Moravské Třebové           

stal pan Michal Kavan. 

Patnáctý ročník tzv. písmenkové soutěže (Kdo čte, ten se nenudí) již potřetí            

v řadě ovládla Štěpánka Dvořáčková ze školy od Kostela. Další individuální           

čtenářskou soutěž, celostátně podporovaný projekt Lovci perel, ovládla Viktorie         

Bártová, studentka gymnázia. 

Nejstarší soutěží, kterou MKMT pořádá, je Mladý čtenář. Každý rok          

vyhlašujeme téma, s nímž se děti mohou přihlásit do výtvarné nebo literární části             

soutěže, 36. ročník nesl podtitul Bajky. Ve výtvarné části zvítězila Katka Mynářová z             

Mateřské školy Jiráskova, v literární     

části bodoval v kategorii I. stupeň      

ZŠ Tadeáš Kučera od Kostela a na       

druhém stupni zvítězila Kateřina    

Oškerová také z III. ZŠ.  

Již jednadvacet let vyhlašuje MKMT     

soutěž ve čtení pro třídní kolektivy      

pod názvem Čte celá třída. Letos      

jsme oba dorty nesli ke Kostelu,      

protože na prvním stupni jej     

vybojovali čtvrťáci pana učitele    

Petra Hrdiny a na druhém stupni se       

napopáté konečně dočkali šesťáci    

paní učitelky Michaely Ciché. 
 

Oba dorty pro vítěze putovaly ke Kostelu   
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Personální obsazení  

O spokojenost čtenářů tedy usilují zaměstnanci, přesněji zaměstnankyně v         

obdobném složení jako v loňském roce, pouze se do týmu vrátila kolegyně po             

mateřské dovolené a obměna nastala na pozici úklidové pracovnice. 

Momentka z exkurze v třinecké knihovně 
 

Mgr. Martina ELNEROVÁ - katalogizace, koordinace výstav a přednášek, majetek  

Mgr. Lenka GREPLOVÁ - ředitelka knihovny, akvizice, zpracování knih 

Helena CHLUPOVÁ - studovna, balení knih 

Jana MAZUROVÁ Dis.  - dětské oddělení, informační vzdělávání 

Marie PŘÍVRATSKÁ - zástupkyně, katalogizace, meziknihovní výpůjčky, pokladna 

Bc. Aneta RIEMEROVÁ - dospělé oddělení, propagace 

Pavlína VYMĚTALOVÁ - regionální knihovny, periodika 

Martina ŠTAFFOVÁ, Věra CUPALOVÁ,  Miluše KUCHÁROVÁ - úklid, oprava knih 

Vladislava DEJDAROVÁ - pobočka Boršov 
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Majetek, hospodaření, kontroly 
Majetek ve správě  

Knihovna sídlí v budově č. p. 185 – zámku na pozemku p. č. 269, v obci a                 

katastrálním území Moravská Třebová, na Zámeckém nám. č. o. 1. Majitelem této            

nemovitosti je Město Moravská Třebová, které přenechává k bezplatnému užívání          

MěK nebytové prostory nacházející se v přízemí východního křídla zámku o celkové            

výměře 402,27 m2 a sklep pod uvedenými prostorami o výměře 50,4 m2. 

V roce 2018 nebyly uskutečněny žádné akce investičního charakteru. 

Hospodaření v roce 2019 

Hospodaření knihovny skončilo v roce 2019 výsledkem 89.987 Kč, fondy          

organizace, s výjimkou fondu kulturních a sociálních potřeb nebyly čerpány. 

Kladný výsledek hospodaření byl zapříčiněn především úsporami na energiích, s          

nimiž se knihovně dlouhodobě daří šetřit zejména díky optimalizaci vytápění prostor           

knihovny. Spotřeba elektrické energie v uplynulém roce sice vzrostla, avšak za           

nárůstem stojí náklady na vysoušení části knihovny, která byla v srpnu vytopena z             

prostor zámeckých expozic, a také elektřina spotřebovaná na stavební práce v           

prostorách mlýna. Doplácení však nebylo nutné, což přisuzujeme faktu, že jsme           

uplynulém roce dokončili výměnu klasických žárovek za LED žárovky a také           

skutečnosti, že průběžně nahrazujeme zastaralou výpočetní techniku.  

Knihovna v roce 2018 podala dvě žádosti o granty z Ministerstva kultury. V žádosti o               

podporu tvořivých dílen nebyla úspěšná, ale podařilo se získat 90.000 Kč na            

obměnu knihovního systému. 

Kontroly a jejich výsledky 

V roce 2019 nebyly provedeny žádné kontroly knihovny. Pravidelnou metodickou          

návštěvu provedly ředitelka a metodička pověřené knihovny ve Svitavách. V zápise           

vyzdvihly jasně patrnou snahu o zlepšování prostor a služeb, ocenily též           

uspořádanost a přehledné řazení knihovního fondu.  
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Záměry a vize na další období 

V roce 2020 napřeme síly především k třem činnostem: katalogizaci          

knihoven v regionu, budování databáze osobností moravskotřebovska a        

pokrytí poptávky školských zařízení. 

Knihovna Moravská Třebová pečuje o 22 obecních knihoven. Z toho 9           

knihoven již bylo automatizovaných, tzn. mají svůj online katalog a půjčují knihy            

prostřednictvím počítače. V roce 2019 jsme tyto knihovny převedli do knihovního           

systému Koha. Protože do té doby užívaný knihovní systém již byl zastaralý a v              

mnoha ohledech benevolentní natolik, že umožňoval vytváření bibliografických        

záznamů, které neodpovídají standardům, je třeba tyto záznamy opravit. Tato          

činnost se nazývá rekatalogizace. Současně nový knihovní systém umožňuje         

zkatalogizovat fond i těch knihoven, které dosud počítač nepoužívají. To je důležité            

nejen proto, že postupně plánujeme knihovny automatizovat, ale též pro daleko           

snadnější revize fondu a též modernizaci knihovního fondu a tím zatraktivnění           

knihoven. 

Budeme tedy pokračovat v přebalování a rekatalogizaci knihoven spadajících do          

naší kompetence. Nově budeme automatizovat knihovny v Křenově a Útěchově,          

tzn. zkatalogizujeme jejich fond, přebalíme a přeznačíme jej, zaškolíme knihovnice a           

pomůžeme se spouštěním elektronického provozu těchto knihoven.  

 

Činnost, na kterou se hodně těšíme, protože je zcela nová a současně            

významná nejen pro současné občany města, ale i jeho příští generace, je            

budování databáze osobností moravskotřebovska. Město Moravská Třebová       

nemá žádný přehled významných osobností. Knihovna si tedy vzala za úkol           

vybudovat databázi rodáků a občanů města, kteří přesáhli jeho hranice. Navázali           

jsme spolupráci s Mgr. Michalem Denárem, který je spoluautorem databáze          

www.osobnostiregionu.cz, a prošli jsme školením. Aby bylo možné databázi pro          

naše město zpřístupnit veřejnosti, je třeba vložit cca 100 záznamů. V roce 2020             

plánujeme zkatalogizovat 50 osobností, vyhledat maximum informací v regionálním         

tisku a navázat spolupráci s místními amatérskými i profesionálními historiky. 
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Poslední, nikoli však významem, velký úkol, který jsme si vytyčili, se týká práce se              

čtenáři a to především těmi nejmenšími. Dosud za programem děti přicházely do            

knihovny. S tím počítáme i nadále, protože však prostory knihovny neumožňují           

uspokojit narůstající zájem školských zařízení, chceme jeho část uspokojit tím, že           

knihovnice přijdou do školky. Tím se program dostane nejen k více třídám, ale i k               

těm, které do knihovny z důvodu vzdálenosti docházet nemohly (např. MŠ Sušice). A             

proto se chceme s programem pro děti z mateřinek vydávat pravidelně přímo do             

školek. O program projevují zájem školy z okolních obcí, především Staré Město a             

Dlouhá Loučka. Plánujeme tedy navázat spolupráci se ZŠ a MŠ z okolních obcí a              

např. každé pololetí tamní školy navštívit.  

Z loňska nám stále zůstává několik dluhů, například připojení moravskotřebovské          

knihovny do Centrálního portálu knihoven, vybudování lékotéky, rozšíření        

fondu o  

mluvící knihy  

a Albitužky. 

Plánovaná 

výmalba celé  

knihovny se  

patrně bude  

muset znovu  

odložit, a to z    

důvodu 

vysoušecích 

prací. 

Potřetí jsme k PF       

vyrobili i záložky     

pro čtenáře se     

stejným motivem 
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Fotopříloha 

↖↖ Mikuláš v knihovně a lampionový průvod 
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 ↑Pasování prvňáčků na čtenáře↑     ↓Soutěž tříd ve čtení Čteme rychle a vnímavě↓ 
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↑↑↑Pohádka na zámku. ↑↑ Práce s knihou.  ↑Vítězky  Káťa a Štěpánka.↑↑  Lampionový průvod↑ 
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Úspěšné kolektivy v soutěži Čte celá třída: ↑↑ vítězní šesťáci a ↑čtvrťáci od Kostela   

18 



 
 

Přistiženy při čtení! Některé čtenářky v  moravskořebovské knihovně v roce 2019. 
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