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: mk.vrbno@sendme.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.
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 v roce 2007 nebyl ţádný/

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 Hackenbergová – vedoucí oddělení pro děti a mládeţ
Alţběta Zaoralová – MK Ţelezná
Kontakt: 554 751 649

E-mail: mk.vrbno@sendme.cz

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

E-mail: info@strecha-vrbno.cz
nada.trzaskalikova@vrbnopp.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.
MK Ţelezná
Pátek – 15,00-20,00 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.

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
Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, p.o.
Jméno
Hana Janků
Ing. Ivana Novotná

Funkce
statutární orgán
vedení účetnictví

Úvazek
1,00
mandátní smlouva

Vzdělání
SKŠ Brno
VŠ

Vzdělání
SKŠ Brno
Univerzita Opava
-knihovnictví a infor
Gymnázium, 2
sem.VŠB, jazyk.šk.

Městská knihovna Vrbno
Přehled o zaměstnancích v roce 2007:
Jméno
Olga Hulínová
Bc. Helena
Hackenbergová
Věra Klíčová

Funkce
ved. odd.pro dospělé
ved.odd.pro děti
- zástup za MD
MD

Úvazek
0,6, od 1.4. -1,00
1,00

Věra Smetanová
Alţběta Zaoralová

Uklizečka
Dobrovolná
knihovnice

0,5
Dohoda o pracovní
činnosti

Funkce
redakce Zpravodaje,
kultura
provozní referent
provozní referent,
vzdělávání
uklizečka

Úvazek
1,00

Vzdělání
SEŠ

1,00 /od 03-07/2007/
1,00 /od 08/2007/

SPŠ

STŘECHA
Jméno
Naděţda
Trzaskaliková
Břetislav Novotný
Bc. Jakub Rybár
Monika Beránková

zřízenec v kultur.zař.

VŠ podnikání a.s.
0,5 /do 31.10.2007
0,75 /od 1.11.2007
0,25 /od 1.11.2007

Přepočtený stav zaměstnanců v organizaci 2007 – 5,57

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2007
věk
muţi
ţeny
celkem
do 20 let
21-30 let
1
1
2
31-40 let
2
2
41-50 let
3
3
51-60 let
61 let a více
2
2
Celkem
1
8
9
%
11,11%
88,88%
99,99%

%
22,22%
22,22%
33,33%
22,22%
99,99%
x

Členění zaměstnanců podle vzdělávání a pohlaví – stav k 31.12.2007
vzdělání dosaţené
Muţi
ţeny
celkem
základní
vyučen
střední odborné
2
2
úplné střední
úplné střední odborné
2
2
vyšší odborné
2
2
vysokoškolské
1
2
3
Celkem

1

8

9

Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2007
Celkem
17.981,00

průměrný hrubý měsíční plat

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů v roce 2007
Počet
nástupy
4
Odchody
1
MD
1
Trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31.12.2007
doba trvání
počet
%
do 5 let
3
33,33%
do 10 let
2
22,22%
do 15 let
do 20 let
1
11,11%
nad 20 let
3
33,33%
Celkem

9

99,99%

%

22,22%
22,22%
22,22%
33,33%
99,99%

Jazykové znalosti zaměstnanců
/pozn.: pro ţádné pracovní místo nebyl stanoven kvalifikační poţadavek standardizované
jazykové zkoušky/
Jazyk
pasivně
Aktivně
%
angličtina
3
33,33%
němčina
1
2
33,33%
ruština
4
44,44%
jiné
Celkem
5
5
111,1%
Vzdělávání zaměstnanců v roce 2007:
Všichni zaměstnanci organizace se zúčastnili školení: Poţární ochrana, Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci.
Další vzdělávání:
Janků Hana – osvědčení Problematika pracovního práva
- samostudium /zákoník práce apod./
Naděţda Trzaskaliková – proškolení v oblasti pouţití vzduchotechniky a provoz výtahu
Bc. Rybár Jakub – osvědčení Dotační moţnosti podnikatelských subjektů
- osvědčení Dotační moţnosti nepodnikatelských subjektů
- proškolen jako dozorce výtahu
Bc. Hackenbergová Helena – osvědčení Dotační moţnosti nepodnikatelských subjektů
- zahájení magisterského studia na Slezské univerzitě Opava,
obor informační a knihovnická studia
Olga Hulínová – pravidelné sledování vycházejících kniţních novinek

Část III.

Zhodnocení činnosti organizace

Městská knihovna Vrbno
1. Knihovní fond
Přírůstek knihovního fondu:
V roce 2007 činil přírůstek knihovního fondu celkem 1.002 sv. ( tj. o 34 sv. méně neţ
v roce 2006 a o 68 sv. méně neţ v r.2005 při stejném objemu finančních prostředků na
nákup knih)
Přírůstek KF dle tématických skupin:
ND – 279, KD – 457, MN – 67, MK – 191, ost. dok./CD, CDR,DVD – 8, celkem:
1.002 sv.
Přírůstek KF dle způsobu nabytí:
nákup – 971 sv. , dary – 23 sv., granty – 7 sv., vyřaz. – 1 sv.
Celkem 1002 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 – 26, KD – 57, NM – 38, MK – 45, celkem: 166 sv.
Stav knihovního fondu k 31.12.2007:
ND – 9.896, KD – 15.443, MN – 1.922, MK – 5.344, OD – 2, CD+CDR+DVD – 143,
celkem: 32.750 sv.
Finanční prostředky na nákup knih v roce 2007 činily stejně jako v roce 2006
– 150.000,- Kč / skutečnost 158.548,00 Kč/
Skutečná hodnota pořízených dokumentů 228.319,50 Kč, coţ je úspora 69.771,50 Kč.
Průměrná pořizovací hodnota 1 dokumentu činila 158,23 /tj. o 11,56 Kč více neţ v r. 2006,
skutečná průměrná hodnota 1 dokumentu 227,86 Kč /tj. o 20,37 Kč více neţ v r. 2006 Kč
/ tj.úspora na 1 dokumentu 69,63 Kč/
Pozn.: v kalkulaci nejsou započítány náklady na zpracování – tj. 12,- Kč á 1
dokument
/při úhradě za sluţbu 12.024,- Kč za pořízení a zpracování 1002 dokumentů činí
úspora při nákupu prostřednictvím Regionálního knihovnického centra v Bruntále
57.747,50 Kč/
Počet exemplářů docházejících periodik: 34
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 ve 4 souborech celkem 251 sv. /tj. o
20 více neţ v r.2006/
Vráceno bylo v 5 souborech celkem – 309 sv. /tj. o 27 více neţ v r.2006/
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.
2. Knihovní sluţby
a) čtenáři:
V roce 2007 jsme zaregistrovali celkem 805 čtenářů, tj. o 32 čtenářů méně neţ v roce
2006.
Z tohoto počtu: čtenáři do 15 let – 280 /tj. o 17 méně neţ v r.2006/,

tj. 34,78% z celkového počtu čtenářů
% čtenářů z počtu obyvatel v roce 2007 – 13,45 %
Počet návštěvníků knihovny: 12.287 /tj. o 141 více neţ v r.2006/
Internet vyuţilo celkem 1.081 návštěvníků /tj. o 227 méně neţ v r.2006/
Pozn.: pokles uţivatelů je způsoben zavedením veřejného internetu ve Střeše /52/,
zejména prázdninovou akcí internetu zdarma pro děti do 15 let /448/
b) výpůjčky:
Počet výpůjček v roce 2007 činil 51.513 svazků (tj. o 1.368 méně neţ v r.2006) a průměrně si
kaţdý registrovaný čtenář vypůjčil 63,99 dokumentů tj. o 0,81 více neţ v r.2006.
Výpůjčky dle tématických skupin:
Naučná lit.pro dospělé – 13.212 sv. /- 924/
Krásná lit.pro dospělé – 22.098 sv. /- 3039/
Naučná lit.pro děti –
4.535 sv. /+1070/
Krásná lit.pro děti 10.217 sv. /+2243/
Ostatní dokumenty –
1.451 sv. /-718/
Z celkového počtu výpůjček činila periodika 7.891 výp. / tj. o 272 méně něţ v r.2006/
c) další sluţby poskytované knihovnou:

- vzdělávací a kulturně-výchovné akce
Celkem jsme uspořádali 214 akcí –
Z toho: 4 exkurze
3 knihovnické lekce
33 besed / z toho – 3x spisovatelka pro děti a mládeţ Petra Braunová, 1x cestovatel
Jiří Mára , 29x besedy knihovny/
23 soutěţí / z toho větší Celá třída čte, Prázdninové lovení bobříků a mimoňů,
Lindgrenoland, /
38 kvízů, her
41 výtvarných dílen
66 výstav
2 Pasování prvňáčků na čtenáře
1 vernisáţ „Tady bydlím já, skřítek Knihovníček“
1 Den otevřených dveří
2 výlety /Bruntál, tábor Beránkova pila/
Komentář:
SOUTĚŢE:
„Celá třída čte“- v lednu byl vyhlášen II. ročník soutěţe pro ţáky I.stupně.
Hlavní cenu, putovního maskota knihovny v podobě velkého plyšového krtka, si 14. 6. 2007
v dopoledních hodinách vyzvedla 4.B a převezla si jej do své třídy.
Vítěznou třídu se 16 přihlášenými dětmi (třídní učitelka – pí. J. Sztuková), v těsném závěsu
doháněla 5. A, která byla loňským vítězem..
Letošní novinkou, a pro děti velkým překvapením, bylo vyhlášení jednotlivců, kteří se stali
nejlepšími čtenáři v zapojených třídách. Ti získali malého krtečka a broţurku s pověstmi o
Vrbně a našem okolí.

„Vytvoř komiks“
Soutěţ byla vyhlášena v městské knihovně ke 100.-mu výročí narození slavné
švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové. Jednalo se o literárně-výtvarnou soutěţ, která byla
určená pro ţáky 4., 5. a 6. tříd. Úkolem bylo vytvořit komiks z vybraných ukázek z knih
Astrid Lindgrenové. Účastnit se mohli nejen jednotlivci, ale také skupiny.
Do soutěţe se zapojilo celkem 25 dětí, které odevzdaly 13 prací.Vítězové si ceny převzali
14. 6. 2007 v dopoledních hodinách v městské knihovně.
„Lovení bobříků a mimoňů aneb prázdniny v knihovně“ – akce pořádaná ke 100.-mu
výročí narození Jaroslava Foglara pro děti od 6 do 13 let. Kaţdý den byl pro děti připraven
dopolední program /soutěţe, úkoly, hry, kvízy, besedy, výlet apod./ Děti sbíraly bobříky a
mimoně. Do finále se dostalo celkem 8 dětí, z nichţ nejlepší získaly věcnou odměnu.
„LINDGRENOLAND aneb Ţivot v zemi Astrid Lindgrenové“ – soutěţ pro jednotlivce i
kolektivy, pro ţáky IV.a V.tříd. Soutěţící měli za úkol ztvárnit zemi, kde ţila A.Lindgrenová,
vyhledat zajímavosti nejen o samotné zemi, ale také o dalších osobnostech narozených nebo
ţijících ve Švédsku. Soutěţe se zúčastnil minimální počet zájemců.
„Knihovnická bašta aneb… „ – 3 kola vědomostní zábavné kvízové soutěţe pro starší a
pokročilé, průměrně se zapojuje kolem 20 soutěţících.
Další vědomostní soutěže se uskutečnily v rámci prázdninové akce pro děti nebo byly
jednorázové v rámci zábavného odpoledne v knihovně pro děti.
BESEDY
pro dospělé
„Nový Zéland země protinoţců“ – cestovatelská přednáška pro dospělé – Jiří Mára a Štefan
Kuna
pro děti a mládež
Besedy ve spolupráci se školami:
Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou – ZŠ, niţší gymnázium
„Čteme poezii“ – 5.A
„Poprvé v knihovně“ – 1.tř.
„Pohádkový kolotoč“ – ZŠI, MŠ
„Současná literatura pro mládeţ“ –7., 8., 9.tř.
„Pohádkové vaření“ – 2.,3.tř
„Astrid Lidgrenová – ţivot a dílo“ – 4.tř.
„Jaroslav Foglar – ţivot a dílo“ – 5.tř.
„Tradice Velikonoc v našem kraji“ - /Svaz zdr.postiţených/
„Vánoce a vánoční zvyky našeho kraje“ - /Svaz zdr.postiţených/
„10 let po povodních“ – beseda v rámci prázdninové akce
„Pasování prvňáčků na čtenáře“ – se uskutečnilo 20.6.2007. Tato akce, jak jiţ sám název
napovídá, byla určena pro první třídy základní školy. Pasování probíhalo v prostorách
knihovny, kde na děti čekal král Cvrček /Arcus/ a knihovnice převlečené do dobových

kostýmů. Děti musely prokázat, ţe číst umějí a poté byly pasovány mečem na čtenáře a
převzaly dekret čtenáře a kniţní ceny společně se sladkou odměnou.
První ročník „Pasování prvňáčků na čtenáře“ se velice vydařil a byl příjemným
zpestřením akcí knihovny v tomto školním roce. Akce byla realizována za podpory sponzorů.
.
Knihovnické lekce, exkurze
- orientujeme se v knihovně - ZŠ
- exkurze s vyhledáváním regionálních informací na různá témata – studenti gymnázia
- knihovnická lekce – 1.tř.
Kvízy:
„Orientujeme se v našem městě“
„Naše knihovna“
„Pohádkový kvíz“
„Vědomostní kvíz“, „Kvíz logiky“
„Test záchranáře“
„Strašidelný kvíz“
„A-Z kvíz pro děti“
aj.
Dílny:
- - Velikonoční dílna
- výroba kytiček a řetězů z krepového papíru k výzdobě nádraţí při příleţitosti letních
slavnosti
- První pomoc pro knihy
- Pracujeme s papírem
- Výroba řetězů na výzdobu nádraţí u příleţitosti „Dny Euroregionu – Vrbenské letní
slavnosti“
- Inspirace přírodou
- Malujeme podzim
- Strašidýlka z papíru aj.
- Vánoční dílna
- aj.
Z dalších akcí:
- slavnostní vernisáţ výtvarné soutěţe „Tady bydlím já, skřítek Knihovníček“
- „Jarní výprodej knih“
- „Předvánoční jarmark knih“
- „Čteme dětem nejméně 20 minut denně“ /hlasité předčítání dětí/
- „Orientujeme se v našem městě“ – procházka městem v rámci prázdninové akce
- „Poznej Bruntál“ - výlet v rámci prázdninové akce
- „Prázdninová olympiáda“ – prázdninová akce společně s táborem z Opavy na
Beránkově pile
- Provázkiáda
- Den otevřených dveří
- sudoku, pexeso, kris-kros, hry se slovy, riskuj, hrajeme si na rodinu, víš-kdo jsem
/pantomima, hádání povolání/, hrátky s abecedou

Výstavy:
- výstavky a nástěnky v knihovně byly pořádány u příleţitosti výročí našich i
zahraničních autorů a známých osobností
- aktuálně u příleţitosti úmrtí významné osobnosti
-

„Betlémy v české literatuře“ – výstavka knih ve Střeše

KURZY
„Poprvé na internetu“
„Začátky práce s PC“
- 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“, „Moudrosti ….“
V MK Ţelezná je zajišťována donáška knih do domu 2 tělesně postiţeným osobám.
- publikační činnost
- aktualizace letáku „Městská knihovna ve Vrbně pod Pradědem“
- PF 2008 s kalendářem
- 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
- prostřednictvím MVS jsme v roce 2007 objednali z jiných knihoven 188 knih , tj. o 38 titulů
méně neţ v r. 2006
z toho bylo kladně vyřízeno 163 poţadavků
- kopírovací služba
- v loňském roce jsme zhotovili celkem 7.382 kopií /tj. o 1.839 kopií více neţ v r.2006/,
z toho pro veřejnost 1.990 kopií /tj. o 566 kopií méně neţ v roce 2006/
- prezenční půjčování CD-ROMů
- uţivatelé knihovny mají k dispozici celkem 130 titulů CD-ROMů, které se půjčují jen
prezenčně
- veřejný Internet
- vyuţití Internetu – viz. „čtenáři“

-

v roce 2004 díky grantu VISK3 - MěK Vrbno a MK Ţelezná získaly 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.

3. Řídící a kontrolní činnost
Od 1.1.2007 je Městská knihovna Vrbno pod Pradědem součástí nově vzniklé
příspěvkové organizace města Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem.
- oblast personální
- oblast statistická a rozborová
- oblast plánování a řízení
- oblast hospodaření, vedení pokladny
- zpracování 2 projektů na rok 2008 / Knihovna 21.století, VISK 3/
- propagace knihovny
- BOZP, poţární ochrana
- kontrolní, metodická a konzultační činnost v MK Ţelezná
4. Materiální potřeby a opravy
V rámci drobné údrţby jsme v roce 2007 realizovali:
- částečná výměna regálů a pracovního stolu na dětském oddělení
- pořízení 1 monitoru na půjčovnu pro dospělé
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků nedošlo k výměně zbývajících oken ani
k opravě a nátěrům fasády.
Zejména 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.
Vyřešení situace a příliv nových zájemců o sluţby knihovny by jistě přineslo nové atraktivní
prostředí, které očekáváme od rekonstrukce budovy bývalých jeslí MŠ Jesenická.

Vlastní výnosy knihovny v roce 2007……………… 71.851,50 Kč (tj. 130,64 %
plánovaných příjmů)
Z toho příjmy za kopírovací sluţby: 3.817,- Kč

STŘECHA
(Středisko chytrých aktivit)

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,
které se připravovalo v prosinci, došlo ke zvýšení ceny za inzerci. Ceník byl zveřejněn ve
Zpravodaji.
V roce 2007 se redakční rada scházela pravidelně 1x za měsíc, vţdy k 21., kdy je uzávěrka
Zpravodaje.
V průběhu roku došlo ke změně ceny z 5,- na 8,- Kč a to od 1.9.2007, prázdninové dvojčíslo
pak z 8,- na 10,- Kč.
Redakční rada pracovala ve sloţení:
Šéfredaktorka - Naděţda Trzaskaliková
Členové - Ing. Helena Kudelová – starostka
Ing. Miloš Lasota – místostarosta
Michaela Súkupová - pracovnice MěÚ
Hana Janků – ředitelka SKaV
Grafické zpracování: fa Vladimír Ulip – WILLY,
Tisk: Tiskárna – František Zubalík
Porovnání vyúčtování Zpravodaje v roce 2006 a 2007
Náklady 2006

Náklady 2007

Rozdíl

235.854,00 Kč

291.618,60 Kč

+55.764,60 Kč

Příjmy 2006

Příjmy 2007

Rozdíl

118.147,50 Kč

141.494,00 Kč

% inzerce
z příjmů 2006
46,72%

% inzerce
z příjmů 2007
40,52%

Ztráta 2006

Ztráta 2007

Rozdíl

117.711,00 Kč

150.124,60 Kč

+ 32.413,60 Kč

Prům.náklady
á l ks 2006
16,04 Kč

Prům.náklady
á 1 ks 2007
18,81 Kč

Rozdíl
+ 2,77 Kč

Prům.příjmy Prům.příjmy Rozdíl
á 1 ks 2006 á 1 ks 2007
+ 23.346,50 Kč 8,04 Kč
9,13 Kč
+ 1,09 Kč

Prům.ztráta Prům.ztráta
á 1 ks 2006 á 1 ks 2007
8,00 Kč
9,68

Rozdíl
+ 1,68 Kč

Náklad Zpravodaje v roce 2006 – 1310 ks, od č.5 1330 ks, od č.10 1340 ks, od č.11 – 1400 ks
Náklad Zpravodaje v roce 2007 – 1400 ks, od č.7-8 1420 ks

KULTURA
Kulturní akce ve Střeše v roce 2007
datum

název akce

26.1.
2..-5.4.
20.4.
29.4.
7.-8./07
2.9.
18.9.
30.9.
3.10.
13.10.

zájezd divadlo Ostrava The music man
Čas velikonoční
divadlo DiGoknu „ Šťastný ţivot“
pohádka „Čert Všudybyl“
výstava „10 let po povodních“
„Orient pro děti“
„Astrologie v denním ţivotě“ M.Gelnar
„Tančíme a zpíváme s Míšou“
„Operetní skříňka s líčidly“
„Písničky naší babičky“, Den zdraví,
Pochod nejen seniorů
1. Folk&country fest
nedělní pořad pro děti „Duo Fernando“
výstava „Zmizelí sousedé“
koncert Ládi Kerndla
Vánoční Vídeň
Čas Adventu na Střeše

11.700,00
490,50
5.000,00
6.200,00

Vánoce s Kamarády – pořad pro děti
„Krása nesmírná“ /stud.gymn. Vrbno/
výtvarné dílny 3 x

20. 10.
28. 10.
11/07
29. 11
8.12.
10.12 –
15. 12.
15. 12.
18.12.

Celkem 21 akcí

příjmy

rozdíl

4.252,00
1.800,00
6.823,00
7.812,00
3.955,00

10.600,00
1.100,00
4.920,00
4.410,00
395,00
2.000,00
1.100,00
3.200,00
1.680,00
1.753,00

- 1.100,00
+ 609,50
80,00
- 1.790,00
+ 395,00
- 2.252,00
- 700,00
- 3.623,00
- 6.132,00
- 2.202,00

31.510,00
7.600,00
0
42.060,00
18.500,00
271,50

17.880,00
2.500,00
0
16.800,00
22.050,00
400,00

- 13.630,00
- 5.100,00
0
- 25.260,00
+ 3.550,00
+ 128,50

7.105,00
326,00
2.158,50

2.050,00
485,00
1.920,00

- 5.055,00
+ 159,00
- 238,50

výdaje

157.563,50 95.243,00 62.320,50

% zisku z celkových nákladů - 60,20%
% ztráty z celkových nákladů – 39,80%

Porovnání příjmů a výdajů na kulturní akce za rok 2006 a 2007

rok
2006
2007

výdaje

příjmy

rozdíl

% příjmů

počet akcí

123.854,00
157.563,50

64.455,00
95.243,00

- 57.589,00
- 62.320,50

52%
60,45%

10
21

Přehled akcí STŘECHY za rok 2007
Pořady pro dospělé; 7
Pořady pro děti;7
Výtvarné dílny; 3
Výstavy; 8
Koncerty+sbor+recitace MŠ; 14
Zkoušky ZŠ+MŠ; 20
Taneční kurzy; 16
Vzdělávání; 37

205

Soukromé akce; 18
Přednášky; 45
Zastupitelstvo; 10
U3V; 20

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

PŔEDNÁŠKY
V roce 2007 byl ve Střeše realizován cyklus přednášek Centra ţivot a zdraví, v celkovém
počtu 25. Průměrná návštěvnost cca 50 lidí.

VZDĚLÁVÁNÍ
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 /lektoři Bc. Helena Hackenbergová, Bc. Jakub
Rybár/
c) taneční kurzy / vyučující Kamil Gavenda, Zdeňka Rysová/
Další:
Realizace projektů:
1. „Vrbno pod Pradědem – Dveře k dalšímu vzdělávání“
V období od 27. 8. do 29. 8. se uskutečnil první z 27 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.

Do prvního kurzu „Dotační moţnosti podnikatelských subjektů“, který přednášel Ing.
Tomáš Lacina z CzechInvestu, se přihlásilo celkem 17 zájemců, z celkem oslovených 196
podnikatelských subjektů.
Ve dnech 4. 9., 7. 9. a 11. 9. 2007 se uskutečnil II. kurz nazvaný „Dotační moţnosti
nepodnikatelských subjektů“. Lektor, odborník na danou problematiku, Ing. Ivo Veselý, ze
Slezské univerzity Opava. Informace o kurzu byly zaslány celkem 151 subjektům, z nichţ se
přihlásilo 24 osob. Stejně jako u předchozího kurzu, byla většina ze zúčastněných z okolních
měst a obcí.
Mezi nejţádanější patřil kurz „Začátky práce s PC“, který probíhal kaţdé úterý ve
večerních hodinách od 2.10. do 27.11.2007. Lektor Mgr. Čestmír Nakládal, kapacita učebny
12 osob.
„Obchodní angličtina“ se konala kaţdý čtvrtek od 4. do 25.října 2007 v dopoledních
hodinách. Lektorka Mgr. Gabriela Entlová, kapacita učebny 12 osob.
„Problematika pracovního práva“ – jednodenní kurz, 19.11.2007, vedený lektorem Ing.
Františkem Bajzou absolvovalo 12 osob ze 14 ti přihlášených.
Z důvodu nízkého počtu přihlášených se neuskutečnily semináře „Programy aktivní
politiky zaměstnanosti“, „Moţnosti práce v zahraničí“ a „Jak úspěšně zvládnout pracovní
pohovor“. Počet nevyuţitých hodin bude nahrazen v roce 2008 jinými kurzy.
Rok 2007 byl ukončen kurzem „Jak najít zaměstnání prostřednictvím internetu“. Lektor
Mgr. Čestmír Nakládal, který absolvovalo 6 osob.
Absolventi všech kurzů získali osvědčení podepsané starostkou města, Ing. Helenou
Kudelovou.
2. Univerzita třetího věku
Dne 6. prosince 2007 proběhlo slavnostní ukončení pilotního I. Cyklu Univerzity třetího věku
ve Vrbně pod Pradědem. Jednoroční studium bylo zahájeno v lednu téhoţ roku, studenti
absolvovali celkem 19 přednášek.
Slavnostního předávání osvědčení se ujal zástupce Slezské univerzity v Opavě prof. Ramík.
Posluchači, kterých bylo celkem 28, obdrţeli také malou pozornost z rukou starostky, Ing.
Heleny Kudelové. Závěrečné řeči se ujala Ing. Sedláčková, která poblahopřála čerstvým
absolventům a všechny přítomné pozvala na slavnostní zahájení II. Cyklu studia.
Po hlavní části slavnostního ukončení následoval kulturní program, který zajistil pěveckým
vystoupením dětský pěvecký sbor Sedmihlásek.
Na závěr zazněla studentská hymna Gaudeamus, která ukončila slavnostní akt předávání
osvědčení.
3. „Nová naděje“- EDUCO Krnov
EDUCO Krnov s.r.o. realizoval v prostorách Střechy ve spolupráci s úřadem práce projekt
určený dlouhodobě nezaměstnaným z našeho města a okolí. Zahájení 30. a 31.8.2007 –
pracovní diagnostika /cca 60 osob/, od 19.9. do 24.10. kurzy práce s PC. Projekt byl ukončen
v listopadu týdenním motivačním kurzem.

4. Rekvalifikační kurzy „ŠANCE“ - Republikové centrum Havlíčkův Brod
Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., Havlíčkův Brod realizovalo v prostorách Střechy ve
spolupráci s úřadem práce projekt pro dlouhodobě nezaměstnané - „Šance“. Projekt se
uskutečnil v 7 týdenních bězích. Kaţdý běh absolvovalo 12-14 nezaměstnaných.

Část IV.

Údaje o výsledcích kontrol
V roce 2007 se uskutečnila kontrola hospodaření a dodrţování hospodářské kázně ze strany
zřizovatele bez závad.
Část V.

Základní údaje o hospodaření organizace
Rozpočet
2007
VÝDAJE:
mzdové náklady
odvody z mezd
spotřeba materiálu
spotřeba energií
opravy a udržování
cestovné
ostatní služby
jiné ostatní náklady
odpisy
CELKEM
PŘÍJMY:
tržby z prodeje
služeb
úroky
jiné ostatní výnosy
CELKEM

celkem

celkem

celkem

1245000

1245000

1223150

450000

450000

449741

305000

305000

403330,90

114000

114000

209721,36

15000

15000

28165,60

2000

2000

308

403000

473000

723509,13

20000

20000

10684

0

30000

27297

2554000

2654000

3075906,99

rozpočet

skutečnost

rozdíl

300000

408738

+108738

0

39,86

+39,86

0

20543

+20543

300000

429320,86

+129320,86

FINANCOVÁNÍ 2007
Příjmy:
dotace
2654000
vlastní příjmy
429320,86
CELKEM
3083320,86
Výdaje:
ROZDÍL

Upravený Skutečnost
rozpočet
2007

3075906,99
+ 7413,87

Část VI.

ZÁVĚR
Podmínky, ve kterých organizace pracuje, nejsou stejné pro oba provozy.
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 zařízení, kterého organizace uţívá, je výpůjčka Města
Vrbna.
Prostory STŘECHY je třeba do budoucna dovybavit: červený sál - opona, piáno, ţidle, stoly,
reflektory, praktikáble; modrý sál -ţaluzie, televize, video a přehrávač DVD; kancelář zařídit
chybějícím nábytkem; pořídit plechovou skříň pro archiv, manipulační vozík pro převoz
stolů, drátěný program na propagační materiály atd.
Prostory KNIHOVNY, která má za sebou 61 let své činnosti, jsou zastaralé a nevyhovující.
/viz. zhodnocení činnosti knihovny/.

Zpracovala: Hana Janků, ředitelka SKaV

