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„Život se podobá knize.  
Blázen v ni letmo listuje, moudrý při čtení přemýšlí,  

poněvadž ví, že ji může číst jen jednou.“ 
Jean Paul 
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ÚVOD 

Rok 2022 byl pro naši knihovnu ve znamení velkých výzev, udržitelnosti a především 

solidarity. Po rozednění 24. února se naše životy a práce začaly ubírat jinou cestou. Ze všech 

stran se hrnuly šokující informace z Ukrajiny, kterou napadlo Rusko. Do České republiky 

utíkaly tisíce uprchlíků, kteří dorazili i do našeho malého města. Nemohli jsme jen tak 

nečinně stát a přihlížet. Mezi zaměstnanci a jejich příbuznými se vybrala nemalá částka, která 

byla prostřednictvím Člověka v tísni zaslána na pomoc Ukrajině. Na webových stránkách 

knihovny vznikla sekce „Knihovna pomáhá - Pomoc Ukrajině“, která obsahuje důležité 

informace, kontakty, odkazy na slovníky, pracovní listy, omalovánky či pohádky ke stažení,  

e-knihy apod. Ve spolupráci se všemi základními školami v Lipníku nad Bečvou jsme pro 

ukrajinské žáky vytvořili balíčky, které obsahovaly 

ukrajinské knihy, omalovánky, informace o knihovně 

a poukázku na registraci zdarma. Díky místní 

koordinátorce paní Olze Andělové jsme získali do 

našeho fondu přes 100 knih v ukrajinštině, které se 

dlouhou a pracnou cestou podařilo z této země získat. 

 

Od roku 2022 je knihovna pověřena vedením kroniky 

města Lipník nad Bečvou. Kronikářem byl dne 11. 1. 2022 jmenován Mgr. Ondřej Vlček. 

 

Náš tým se rozrostl o nového člena. Od dubna 2022 mohou čtenáři v dospělém oddělení 

potkávat dvě šikovné knihovnice, které se pravidelně střídají. Natašu Maňákovou doplnila 

Lucie Miková.  

Po delší odmlce probíhaly na hradě Helfštýnské 

ateliéry s knižními trhy a naše knihovna u toho 

nemohla chybět. Náš stánek byl neustále 

v obležení zájemců. Tvořilo se, skládalo  

a návštěvníci dávali knihám nový život. Knihy 

osazovali živými květinami, z čehož měli velkou 

radost. Navíc si desítky dětí odneslo do svých 



  Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace 

 

www.knihovnalipnik.cz    4 

 

oblíbených knih vlastnoručně vyrobené záložky.  

 

A tvořilo se i v dětském oddělení se skřítkem 

Knihovníčkem. Při tomto tvoření si děti  

i dospělí mohou vyzkoušet svou zručnost. Pod jejich 

rukama pak vznikají krásné dekorace, na které jsou patřičně 

pyšní.  Mnohaletá akce Pohádkové úterý v letošním roce 

získala na ještě větší oblibě než v minulých letech. 

Návštěvnost tvoří stál více mladší děti, což nás těší. Tato 

skutečnost je jistě i díky projektu BOOKSTART, který je 

určen těm nejmladším dětem. Aby se u nás tito malý 

čtenáři cítili dobře, dostal koberec v dětském oddělení zcela nový kabát. 

 

UDRŽITELNOST v knihovnách pro nás není nic neznámého. V březnu jsme znovuzahájili 

SEMÍNKOVNU, kterou jsme v květnu povýšili na ROSTLINKOVNU. Veřejnost si může zdarma 

vyměňovat nejrůznější druhy rostlin, od pokojových, 

akvarijních, trvalek, přísad zeleniny atd. 

Rostlinkovnu jsme umístili do krásného prostředí 

rozkvetlého nádvoří knihovny, které jsme nově 

otevřeli pro veřejnost. Nachází se zde posezení i 

s KNIHOBUDKOU. 

 

Téma udržitelnosti se prolínalo celým rokem. Nejen 

čtenáři, ale i široká veřejnost se mohla zapojit do 

výměny hrnečků, receptů i plyšových hraček, které 

navíc vykouzlily úsměv na tvářích dětí z Dětského domova v Lipníku nad Bečvou.  

 

Opět jsme se zapojili do celostátních sbírek Český den proti rakovině a Den válečných 

veteránů. Sbírali jsme staré mobilní telefony pro neziskovou organizaci JSME TADY, o.p.s. 

(sbírka pokračuje i v roce 2023) a společně s veřejností jsme se účastnili dobrovolnické akce 

Ukliďme Česko pod názvem Ukliďme Lipník s knihovnou.  
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Od září 2022 jsme postupně začali používat NOVÉ LOGO. Jde  

v podstatě o návrat k původnímu logu knihovny, které jsme 

mírně pozměnili a vylepšili. Další novinkou je změna domény  

a e-mailových adres. Naše webové stránky mají novou, jednodušší a zapamatovatelnější 

adresu www.knihovnalipnik.cz. Díky této změně máme upraveny i emailové adresy ve tvaru 

…@knihovnalipnik.cz.  

 

 

„Uprostřed problémů leží příležitost.“   

Albert Einstein 

 

 

kolektiv Městské knihovny Lipník nad Bečvou 

http://www.knihovnalipnik.cz/
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PŮSOBNOST KNIHOVNY 

Městská knihovna Lipník nad Bečvou je příspěvkovou organizací města Lipníku nad Bečvou. 

Hlavním účelem knihovny je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. 

Organizace je profesionální knihovnou, koordinačním a integračním střediskem 

knihovnických, bibliografických a informačních služeb a metodické činnosti pro základní 

knihovny v rámci regionu Lipník nad Bečvou. Pro zvyšování kulturní úrovně obyvatel města 

zajišťuje organizace také kulturní, vzdělávací a společenské akce pro různé cílové skupiny  

a odborné akce pro pracovníky knihoven. Akce jsou pořádány zejména na podporu čtenářství 

a propagaci regionálních tradic.  

Knihovna má své pobočky v místních částech – Loučka, Nové Dvory a Podhoří. 

V rámci výkonu regionálních funkcí má knihovna uzavřeny smlouvy o zajišťování odborných 

knihovnických služeb a metodické pomoci s knihovnami v okolních obcích Bezuchov, 

Bohuslávky, Hlinsko, Jezernice, Kladníky, Lhota, Radotín, Týn nad Bečvou a Veselíčko. 

 

Od 1. ledna 2006 je oddělením knihovny také TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM, které 

poskytuje turistické a komunální informace, zajišťuje prodej suvenýrů, map a regionálních 

produktů. Nabízí průvodcovskou činnost, zapůjčení trekingových holí, úschovnu zavazadel  

a zajišťuje služby cykloturistům. 
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VEŘEJNÉ KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY 

Poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS) patří k základním  

a nejdůležitějším službám veřejné knihovny. Parametry jsou dány knihovním zákonem  

č. 257/2001 Sb., standardy služeb vymezuje metodický pokyn Ministerstva kultury ČR. Cílem  

standardů je dosažení požadované  kvality VKIS  a zajištění rovného přístupu občanů k těmto 

službám. Stále více návštěvníků užívá prostory knihovny k pobytu – relaxaci, studiu, účasti na 

programech apod.  

Registrovaní čtenáři 

786 je počet registrovaných čtenářů v roce 2022. V tomto roce došlo k  nárůstu počtu 

dětských  i dospělých čtenářů. U dětských čtenářů se jedná převážně o věkovou kategorii do 

5 let. Nové čtenáře jsme získali díky akci Pohádkové úterý, která se těší stále větší oblibě. 

Výsledkem propagačních akcí v rámci Týdne knihoven, Bookstartu a Pasování prvňáčků, 

s možností registrace zdarma do konce roku, bylo získání téměř 50 nových čtenářů. 

Služeb knihovny využívá široké spektrum uživatelů od malých dětí po seniory. Zároveň je 

knihovna komunitním místem umožňujícím setkávání různých věkových i sociálních skupin. 

Registrovaní čtenáři  2018 – 2022 

Rok Lipník 
Pobočky 

celkem % z obyv. 
z toho děti 

Loučka N.Dvory Podhoří Lipník Loučka N.Dvory Podhoří děti celkem 

2018 837 12 13 18 880 11 320 0 3 8 331 

2019 831 13 16 15 875 10,9 296 0 5 7 308 

2020 770 12 14 18 814 9,8 284 0 3 9 296 

2021 709 13 15 10 747 10,1 221 1 4 3 230 

2022 749 12 16 9 786 10,7 236 1 5 3 245 

 

 

Výpůjčky 

26 271 je celkový počet všech výpůjček, prezenčních i absenčních. Knihovna nabízí rozsáhlý 

výběr krásné a naučné literatury, novin, časopisů a audioknih v dospělém i dětském 

oddělení. Půjčujeme také deskové hry, deštníky, čtecí brýle, plátěné tašky a e-knihy ve 

spolupráci s Městskou knihovnou v Praze. 
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Výpůjčky  2018 – 2022 

rok ústředí 
pobočky počet výpůjček 

celkem Loučka N. Dvory Podhoří 

2018 33 632 601 992 845 36 070 

2019 33 605 566 584 680 35 435 

2020 22 039 381 353 481 23 254 

2021 23 295 585 430 311 24 621 

2022 24 883 547 583 258 26 271 
 

Složení výpůjček podle tematického zaměření literatury 

druh 
rok 2021 rok 2022 

počet v % počet v % 

knihy pro dospělé 16 908 68,67 17 454 66,44 

knihy pro děti 2 642 10,73 3 209 12,21 

periodika 4 647 18,88 4 949 18,84 

audio knihy 418 1,70 658 2,50 

jiné 6 0,02 1 0,01 

celkem 24 621 100,00 26 271 100,00 

 

NEJPŮČOVANĚJŠÍ TITULY 

 

Knihy pro dospělé  

1. Alena Mornštajnová       Listopád (28x) 

2. Karin Lednická                 Šikmý kostel (25x) 

3. Jennifer Robson              Měsíční svit nad Paříži (18x) 

 

 

 

Knihy pro děti 

1. Rúčková  M. Člověk a příroda  (33x)  

2. Pechová  L. Česká republika  (15x)  

3. Rowling J. K.   Harry Potter a kámen mudrců  (12x) 
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Periodika – oddělení pro dospělé a studovna  Periodika – oddělení pro děti 

1. Vlasta (327x)      1. Simpsonovi - Bart Simpson (97x) 

2. TÉMA (299x)      2. Časostroj  (60x) 

3. Ona Dnes (235x)      3. Ledové království  (8x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audioknihy – oddělení pro dospělé  

1. Marek Eben  Myšlenky za volantem (6x) 

2. Stefan Ahnhem  Oběť bez tváře (6x) 

3. C. D. Payne   Nestydaté plavky (6x) 

     

 

Audioknihy – oddělení pro děti 

1. Hudský P. Příhody telátka poplety (4x) 

2. Čapek J.  Povídání o pejskovi a kočičce (4x)  

3. Burešová J. Bylinkové pohádky (3x)  

 

 

Deskové hry      

1.  Dobble (75x)  

2. IQ Twist/ IQ Puzzle ( 42x)  

3. Jožin z bažin (39x)  
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NÁVŠTĚVNOST 

37 927 je celkový počet fyzických i virtuálních návštěv. Statistické vykazování zahrnuje 

fyzické a virtuální návštěvy za účelem výpůjčky dokumentů, účast na kulturních  

a vzdělávacích akcích, přístup do katalogu, výpůjčního protokolu a na webové stránky. 

 

knihovna Lipník a pobočky 

knihovna 

fyzické návštěvy virtuální návštěvy celkem 
ostatní 
služby 

půjčov-
ny 

kultur. 
akce 

vzděl. 
akce 

inter-
net 

ostat. 
akce 

web 
el. 

katalog 
el. výpůjč. 
protokol 

fyzické 
i 

virtuální 
BIS MVS 

MK Loučka 105 0 0 0 0 36 53 7 201 0 0 

MK N. Dvory 163 0 0 0 0 43 68 21 295 0 0 

MK Podhoří 69 0 0 0 0 45 26 8 148 0 0 

Lipník 10 049 7 566 322 1 186 0 9 391 7 062 1 707 37 283 9 93 

celkem 10 386 7 566 322  1 186 0 9 515 7 209 1 743 37 927 9 93 

 

BIS - Bibliografické informační služby (dotazy) 
MVS - Meziknihovní výpůjční služba 

 

Knihovna Lipník – srovnání návštěvnosti 2018 – 2022 

  fyzické návštěvy virtuální návštěvy celkem ostatní služby 

rok 
půjčov

ny 
kultur. 
akce 

vzděl. 
akce 

internet 
ostat. 
akce 

web 
el. 

katalog 

el. 
výpůjč. 

protokol 

fyzické i 
virtuální 

BIS 
MVS 

realizo
vané 

2018 12 455 8 244 392 1 884 0 9 300 4 566 888 37 729 21 23 

2019 11 929 8 875 384 2 024 173 13 960 4 885 1 051 43 108 20 35 

2020 8 954 2 653 218 494 7 10 668 4 511 1 037 28 542 10 251 

2021 9 462 8 061 193 555 0 10 271 6 553 1 442 36 537 6 130 

2022 10 386 7 566 322 1186 0 9 515 7 209 1 743 37 927 9 93 

 

 

KNIHOVNÍ FOND 

44 084 - přesně tolik bylo k 31. 12. 2022 evidováno v knihovně knihovních jednotek (KJ), 

z toho k 20 145 KJ měli čtenáři a uživatelé okamžitý přístup ve volném výběru Městské 

knihovny Lipník n. B. Zbývající KJ patří pobočkám, obsluhovaným knihovnám a výměnnému 

fondu. 
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1 235 KJ bylo zapsáno do přírůstkového seznamu. Čtenáři si mohli vybírat ze 74 titulů 

periodik.  

 Doplňování knihovního fondu 2022 

zdroj financování knihy a audioknihy  časopisy 

 (ks) (Kč) (Kč) 

zřizovatel 526 102 652,60 30 004,43 

dary 390 47 542,00 0 

Česká knihovna 15 3 559,00 --- 

výměnný fond (regionální funkce Lipník) 304 52 521,00  0 

celkem 1 235 206 274, 60 30 004,43 

 

Přepočet nákladů na čtenáře/obyvatele (bez VF) 

rok 
počet 

čtenářů 
počet 

obyvatel 
přírůstek 

KJ 
 celkem Kč 
knihy + čas. 

Kč/1 čtenář 
Kč/1 

obyvatel 

2018 880 8 007 1 082 267 854,00 304,38 33,45 

2019 875 7 970 699 187 507,50 214,29 23,53 

2020 814 7 965 474 125 027,70 153,60 15,70 

2021 747 7 774 770 192 646,62 257,89 24,78 

2022 786 7 363 931 180 199,03 229,26 24,47 

VF – výměnný fond, KJ - knihovní jednotky 

 

 

Revize a aktualizace knihovního fondu 

V Lipníku i na pobočkách proběhla aktualizace fondu, vyřazeno 

bylo celkem 1 348 kniha zastaralá a opotřebená periodika. 

Vyřazené dokumenty byly nabídnuty k odkoupení 

prostřednictvím elektronické konference „Akvizice“ a následně 

veřejnosti. Část vyřazeného fondu je využívána v rámci projektu 

Kniha do vlaku, Helfštýnské knižní ateliéry, periodika na akci 

Knihovna mezi vámi a do knihobudky na nádvoří knihovny. 
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KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 

115  je počet kulturních a vzdělávacích akcí, které jsme pro vás připravili během tohoto roku.  

I v letošním roce jsme pociťovali na návštěvnosti akcí dopad pandemie Covid-19. Strach  

a obavy z nákazy v uzavřeném prostoru, stály za nízkou návštěvností do té doby oblíbených 

přednášejících. V druhé polovině roku začal počet účastníků stoupat.  

Kulturní a vzdělávací činnost zahrnuje široké spektrum forem určených všem věkovým 

kategoriím. Pořádané akce pro věkovou kategorii děti a mládež jsou zaměřené zejména na 

podporu čtenářství a četby. K jejich propagaci je každoročně připraven souborný informační 

a propagační materiál, který seznamuje s nabídkou literárních besed, přednášek, obsahem 

lekcí informační výchovy a významnými akcemi zejména pro děti a mládež. 

Přednášky a besedy pro veřejnost jsou zaměřeny také především na podporu čtenářství, dále 

na rozšíření vzdělání v oblasti regionální kultury, historie, hudby, poznávání jiných zemí, 

kultur a nejrůznějších oborů.  

Kulturní a vzdělávací činnost 2018 – 2022    (počet akcí/počet účastníků) 

 
kulturní akce vzdělávací akce 

rok 
pro 

veřejnost 
mládež 
15 -19 

děti výstavy soutěže celkem exkurze školení 
inform.

lekce 
celkem 

2018 36/603 20/354 79/1660 9/4637 10/990 154/8244 3/48 9/110 12/234 24/392 

2019 23/382 18/327 78/1684 11/5550 7/932 137/8875 3/47 8/87 14/250 25/384 

2020 17/300 16/269 39/756 4/938 10/390 86/2653 1/11 0/0 9/207 10/218 

2021 5/290 0/0 43/2312 4/5293 7/166 59/8061 5/32 0/0 9/161 14/193 

2022 24/1302 2/39 48/1205 7/4138 21/856 102/7566 3/113 1/6 9/203 13/322 

 

 

Akce  pro děti do 15 let 

 

LITERÁRNÍ BESEDY – jsou doplňkem probíhající výuky v hodinách českého jazyka a dalších 

všeobecných předmětů. Cílem besed je zaujmout žáky a učitele poutavými tématy, 

informacemi i zábavou. Témata jsou zpracovávána podle požadavků pedagogů, ale také 

s využitím databází, které jsou zaměřeny na doporučování kvalitní četby, jako např. 
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Čítárny.cz – Dobré knihy, ČteSyRád 

– Čtenářův sympatický rádce, Čtení 

pomáhá, Nejlepší knihy dětem  

a Nabídka knížek pro společné čtení 

(určeno pro projekt Bookstart – 

S knížkou do života). Další podněty 

pro literární besedy byly získány od 

lektorů při seminářích pro dětské knihovníky. 

 

SOUTĚŽE 

 Všímálek - pravidelný soutěžní kvíz (8 kvízů, 417 soutěžících) 

 výtvarná soutěž:   O nejhezčí velikonoční košíček  (13 účastníků) 

    Přání ke Dni matek (22 účastníků) 

    O nejhezčí záložku do knihy (32 účastníků) 

 stezky a šifrovačky: např. Stezka 17. listopadu a Hallowenská šifrovačka (5 akcí, 146 

soutěžících) 

 hádanky Vánočního skřítka (zapojilo se 48 čtenářů) 

 Lovci perel aneb Co kniha to perla - nejúspěšnější čtenářská soutěž (31 aktivních 

příznivců nasbíralo 268 perel) 

 O nejlepšího čtenáře šk. roku 2021/2022 (do tradiční soutěže se zapojilo 97 čtenářů) 

 Za jedničkami čtenářským expresem - soutěž určená pouze pro žáky prvních tříd (zapojilo 

se 50 čtenářů, kteří nasbírali celkem 795 vagonků) 

 

OSTATNÍ AKCE 

 Pohádkové úterý – společné čtení dětí, 

rodičů a prarodičů každé první úterý 

v měsíci. 

 Pasování prvňáčků na čtenáře - slavnostní 

akce pro žáky prvních tříd.  

 Knížka pro prvňáčka – celostátní projekt,  
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v rámci něhož získávají nejlepší čtenáři z prvních tříd knižní odměnu. 

 Prázdniny v knihovně aneb Námořníci, vyplouváme! – příměstský tábor 25. až  29. 

července. Pro děti byl připraven celotýdenní zábavný 

program, částečně věnovaný výročí G. J. Mendela, kterého 

se zúčastnili nejen registrovaní čtenáři. Nejvíce času jsme 

trávili mimo knihovnu,  

např. v okolí řeky 

Bečvy. Oblíbené jsou  

i výtvarné dílny pod 

vedením odborných 

lektorů.  

 

 Tvoření skřítka Knihovníčka – součást projektu „Přijďte do knihovny“ - tvůrčí dílny, 

seznámení se s novými výtvarnými pomůckami a technikami (celkem 5 akcí, zapojilo se 

147 účastníků) 

 

 

 

 

 

 

 Příběhy z knihovny – v době uzavření knihovny jsme pro malé čtenáře připravili série 

krátkých pohádek, které pro děti na videu čte 

sama knihovnice dětského oddělení. Vzhledem 

ke stálému zájmu malých posluchačů v této 

aktivitě pokračujeme. Letos byly natočeny 4 

nové příběhy, které shlédlo 574 malých diváků. 

Při natáčení je využívána řada rekvizit. Příběhů 

je celkem 20 a na konci roku 2022 měly téměř 

2 600 zhlédnutí. Všechna videa jsou uložena na YouTube kanále knihovny. 
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Akce pro mládež 15 – 19 let 

 

LEKCE INFORMAČNÍ VÝUKY – v rámci Týdne 

knihoven jsme přivítali 135 studentů z prvních 

ročníků SPŠS a SŠE v Lipníku nad Bečvou a studentů 

ze ZŠ a SŠ Osecká 301. Každý student obdržel 

poukaz na registraci do knihovny ZDARMA do konce 

kalendářního roku. Této možnosti využilo téměř 30 

studentů.  

 

Akce pro veřejnost 

 

BOOKSTART – S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA - pokračování projektu na podporu čtenářství, který je 

určen pro rodiče a děti předškolního věku. V rámci projektu 

byly v březnu, červnu a listopadu předány čtenářské sety pro 

nově narozené děti při příležitosti Vítání občánků.  

Celkem bylo předáno 51 

setů. V květnu proběhla 

beseda s oblíbenou 

logopedkou, tetou Mluvkou, 

Editou Beerovou.  

 

 

PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH – během roku se uskutečnil 2x (leden a srpen). Prodalo se 1 045 

knih a 246 časopisů a brožur. 

 

KNIHA DO VLAKU – projekt na podporu čtenářství, mobilní knihovna umístěná na vlakovém 

nádraží v Lipníku n. Bečvou. 

 

LITERÁRNÍ KLUB – v tomto roce se uskutečnilo celkem 8 literárních besed v Domě 

s pečovatelskou službou. Nově se do našeho týmu přidala Vlasta Kulíšková. 
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HOST V KNIHOVNĚ 

Vzdělávací projekt Host v knihovně, který je součástí 

projektu „Přijďte do knihovny“, se skládal celkem z devíti 

přednášek a besed, které se uskutečnily v průběhu roku 

2022, z nichž byly dvě pro děti. Přednášek se zúčastnilo 

celkem 286 návštěvníků z řad čtenářů, ale i široké veřejnosti.  

 

 Host v knihovně I – Imunita – Romana Jansová 

 Host v knihovně II – Beseda a autorské čtení – Jan Bauer 

 Host v knihovně III – Chirurgem v Kazachstánu – Martin Ondrášek 

 Host v knihovně IV – Módní poradna, aneb setkání se stylistkou – Dana Beranová 

 Host v knihovně V -  Jednadvacetkrát v NASA – astrofotograf Petr Horálek 

 Host v knihovně VI – 365 + jeden případ strážníka v Přerově – Miroslav Komínek 

 Host v knihovně VII – Island – Saša Ryvolová 

 Host v knihovně pro děti I – spisovatel Pavel Brycz – autorské čtení 

 Host v knihovně pro děti II – spisovatel Petr Hugo Šlik – autorské čtení  

 

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ – motto „Udržitelnost v knihovnách“ 

Během tohoto měsíce jsme veřejnosti nabídli celou 

řadu zajímavých akcí: Hrnečková burza,  Knihovna 

mezi vámi či Literární procházky Lipníkem, kterých se 

zúčastnilo přes 70 zájemců. Přivítali jsme 2 Hosty  

v knihovně z řad spisovatelů, znovuzahájili 

SEMÍNKOVKOVNU a zpřístupnili nádvoří knihovny  

s KNIHOBUDKOU a posezením. 
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ROSTLINKOVNA - Semínkovnu jsme povýšili o stupeň výš. 

Veřejnost si může ZDARMA vyměňovat nejrůznější druhy rostlin, 

od pokojových, akvarijních, trvalek, přísad zeleniny a jiné. 

Rostlinkovna je otevřena od jara do podzimu a nachází se 

v krásném prostředí rozkvetlého nádvoří knihovny. 

 

 

 

TÝDEN KNIHOVEN 2022 - motto „Udržitelnost v knihovnách“  

V rámci Týdne knihoven se včetně již tradičních akcí, jakými jsou 

registrace čtenářů zdarma a čtenářská amnestie, konal  i DEN 

OTEVŘEÝCH DVEŘÍ, výměna plyšáků, beseda s Hostem 

v knihovně /viz výše/, tvoření se skřítkem Knihovníčkem. 

 

 

SETKÁNÍ S DLOUHOLETÝMI ČTENÁŘI  

Poděkovali jsme téměř 40 věrným, 

dlouholetým čtenářům za jejich 

důvěru a věrnost, kterou do nás tolik 

let vkládají. Čekalo na ně výborné 

občerstvení doplněné krásným 

zpěvem Mgr. Veroniky Lívové. 
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VÝSTAVY 

Další součástí projektu „Přijďte do 

knihovny“, který je realizován za významné 

dotační podpory města, jsou výstavy ve 

výstavním sále Domeček. V roce 2022 

proběhlo 7 expozic.  

Nejnavštěvovanějšími výstavami nadále 

zůstávají Velikonoční a Vánoční výstava, 

které navštíví vždy více než 1000 

návštěvníků, a to nejen z Lipníka. 

 

Realizované výstavy v roce 2022: 

- Velikonoce z proutí a perníku (28. 3 – 13. 4.), 1.015 návštěvníků 

- Kouzlo starých časů (13. 6. –8. 7.), 811 návštěvníků 

- Válka na Ukrajině – (22. – 26. 9.), 128 návštěvníků 

- Stopa – vyřeš zločin  (1. - 30. 9.), 337 návštěvníků 

- výstava 100 let knihovny v rámci Dne otevřených dveří  

(3. – 7. 10.), 78 návštěvníků 

- Podoby přírody (7. – 11. 11.), 411 návštěvníků 

- Vánoční výstava (27. 11. – 20. 12.), 1.358 návštěvníků 
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VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ 

Městská knihovna Lipník nad Bečvou (dále jen MěK) vykonávala regionální funkce (dále jen 

RF) v roce 2022 na základě smlouvy o přenesení RF, uzavřené s Vědeckou knihovnou 

v Olomouci. MěK zajišťuje výkon RF od roku 2005. Smlouva o poskytnutí účelových 

finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje byla uzavřena dne 18. 1. 2022. 

 

V rámci výkonu RF byly zabezpečovány tyto činnosti: metodická, konzultační a poradenská 

činnost pro neprofesionální knihovníky a obce; metodická a konzultační činnost pro 

profesionální knihovny v Brodku u Přerova a v Hustopečích nad Bečvou; nákup a zpracování 

knihovního fondu z účelových prostředků Olomouckého kraje na RF a z prostředků obcí; 

aktualizace a revize knihovního fondu; tvorba výměnných souborů a jejich distribuce, 

cirkulace, správa a aktualizace; vzdělávání knihovníků, semináře a porady; statistika 

knihovnických činností; metodická podpora vzdělávacích, kulturních  

a komunitních aktivit; nákup licencí a dodavatelský servis knihovnického systému Clavius  

a Tritius.     

 

MěK vykonává RF pro obce Bezuchov, Bohuslávky, Jezernice, Hlinsko, Kladníky, Lhota, 

Radotín, Týn nad Bečvou, Veselíčko a také pro své pobočky Loučka, Nové Dvory a Podhoří. 

Odborné knihovnické služby v rámci výkonu RF zajišťují Masarykova knihovna v Brodku u 

Přerova pro obce Císařov, Citov, Čelechovice, Kokory, Luková, Nelešovice, Rokytnice, 

Věrovany; Místní knihovna Hustopeče nad Bečvou pro obce Bělotín, Kunčice, Milotice nad 

Bečvou, Nejdek, Polom, Poruba, Potštát, Špičky, Vysoká.  

 

V letošním roce získala Masarykova knihovna v Brodku dotaci na pořízení automatizovaného 

knihovního systému Tritius. Po rekonstrukci se v Radotíně znovu otevřela budova obecního 

úřadu s novým prostorem pro obecní knihovnu. Rekonstrukcí také stále prochází obecní 

knihovna v Bělotíně. MěK uspořádala pro pracovníky knihoven školení ke grafickému 

programu Canva. Školení probíhalo formou individuální lekce a proběhly dvě vzdělávací akce.  
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Oddělení regionálních funkcí (RF) v roce 2022 

Počet pracovníků zajišťujících RF 1,15 

Počet obsluhovaných knihoven 32 

Poradenská a konzultační činnost 
 

počet poskytnutých konzultací 95 

počet metodických návštěv 31 

Porady a vzdělávání pro knihovníky 
 

počet akcí 6 

počet účastníků 32 

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu 
 

počet obsloužených knihoven 7 

počet revidovaných knihovních jednotek 10 686 

Nákup knihovního fondu z prostředků obcí 
 

počet obsloužených knihoven 24 

počet nakoupených knihovních jednotek 442 

Výměnný fond - VF (v knihovních jednotkách) 
 

stav VF k 31.12. 2022 17 851 

roční přírůstek VF 837 

roční úbytek VF 427 

Cirkulace VF 
 

počet obsloužených knihoven 29 

počet expedovaných souborů 396 

počet svazků v souborech 10 040 

Doprava v rámci výkonu RF 
 

počet obsloužených knihoven 29 

počet ujetých km 804 

Financování RF knihoven (v Kč) 
 

spotřeba materiálu a nákup knihovního fondu 230 338,00 

knihovnické služby 193 440,00 

mzdové náklady 229 338,00 

Provozní náklady celkem (v Kč) 653 166,00 

Finanční prostředky obcí na nákup knihovního fondu a jeho zpracování (v Kč) 145 030,00 
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (TIC) 

Letošní rok byl v Lipníku nad Bečvou spjat  

s  výročím 200 let od narození jednoho 

z nejvýznamnějších vědců 19. století, Gregora 

Johanna Mendela, který je považován za 

zakladatele genetiky. Tuto osobnost, která 

navštěvovala ve školním roce 1833 – 1834 také 

školu v Piaristické koleji v Lipníku, jsme si během celého 

roku připomínali řadou akcí, které si připravilo Město 

Lipník nad Bečvou a Městská knihovna Lipník nad 

Bečvou.   

V TIC byla od 1. července do 7. srpna instalována 

panelová výstava věnovaná zakladateli moderní 

genetiky, kterou navštívilo 1 545 lidí.  V sobotu 17. září 

jsme se připojili s programem, který zábavnou a zajímavou a formou seznámil návštěvníky 

s genetikou, ke Dnům Evropského dědictví (EHD). Program měl dvě části: dětský denní 

program propojil lipenské památky tématicky zaměřenou hrou, na níž děti plnily úkoly 

spojené se zakladatelem genetiky a druhou částí byla slavnostní noční prohlídka 

s průvodcem „Po stopách genetiky“. Součástí prohlídky bylo hudební vystoupení na náměstí, 

divadelní představení na nádvoří knihovny (scénka ze studentských let G. J. Mendela 

v Lipníku) a ohňová show v klášterní zahradě. Hry se zúčastnilo 72 dětí a prohlídky 37 

návštěvníků.  

 

Již 16. rokem provázela zájemce  

o památky města průvodcovská 

služba. Prohlídky města s průvodcem 

probíhaly denně v 10:00 a ve 14:00 

hodin (mimo pondělí). Kromě klasické 

prohlídky města mohli návštěvníci 
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absolvovat i speciální prohlídky židovských památek, církevních památek, lipenských parků 

a zahrad, kovářské prohlídky a po stopách hrdinů.   

 

Během roku 2022 se uskutečnilo 89 prohlídek s průvodcem s celkovým počtem 1.519  

účastníků. Převažoval zájem o klasickou  prohlídku města.  Jedna prohlídka byla židovská  

a dvě v anglickém jazyce. TIC navštívilo 16.659 návštěvníků, z toho 20 cizinců (7 z Polska,    

6 z Německa, 3 ze Slovenska, 2 z Anglie a 2 z Belgie). Návštěvnost, která byla vyšší jak  

u návštěvníků informačního centra, tak u zájemců o prohlídky města s průvodcem, ukázala, 

že rok 2022, který se po dvouleté pauze obešel bez covidových opatření, lákal k poznávání 

České republiky. 

Věž kostela sv. Jakuba, byla návštěvníkům přístupná po předchozí objednávce v TIC, denně 

mimo pondělí. Tuto možnost využilo během turistické sezóny 86 osob.  

 

V roce 2022 přispěl Olomoucký kraj částkou 16.000 Kč na 

projekt „Video-propagace městské památkové 

rezervace Lipník nad Bečvou a zajištění průvodcovské 

služby v turistické sezóně 2022“. V rámci dotace bylo 

natočeno 8 video-upoutávek na významné památky 

v našem městě, a to ve dvou verzích. První verze s mluveným slovem je prezentována na 

webových stránkách TIC a je určena k propagaci městské památkové rezervace na veletrzích 

nebo v médiích. Druhá verze je opatřena titulky a přehrává se ve smyčce přímo ve vnitřcích 

prostorech TIC.  

 

Velmi významně byla rozšířena nabídka regionálních produktů a sběratelských suvenýrů. 

V roce 2022 si zájemci mohli nově v TIC zakoupit keramiku z chráněné dílny sdružení MOST K 

ŽIVOTU, z.s. Přerov. Vonné kamínky, vosky či oleje Od Janky, s.r.o. - rodinné firmy z Oseku 

nad Bečvou, která  vyrábí tyto produkty již od roku 2011. Pivní sklenice  

o objemu 0,3l a 0,5l z oseckého pivovaru Helf.  Gravírované dřevěné podtácky se znakem 

města nebo s obrázkem kované plastiky Tilia. Prstové maňásky od lipenské firmy Noe s.r.o. 
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Sběratelé si mohli své sbírky doplnit o vizitku řeky Bečvy, absolventskou vizitku Lipníku nad 

Bečvou Kov ve městě či dřevěnou turistickou známku Pramen řeky Odry. 

  

Kulturní program KDY, KDE, CO - informační leták o společenských, kulturních a sportovních 

akcích byl zpracováván a distribuován každý měsíc.  

Pravidelnou aktualizaci a propagaci akcí provádí TIC na svých stránkách https://info.mesto-

lipnik.cz a facebooku www.facebook.com/tic.meklipniknb, dále na stránkách Olomouckého 

kraje www.ok-tourism.cz a v roce 2022 nově také na portálu Datový sklad akcí Střední 

Morava a v systému Munipolis – mobilní rozhlas. 

 

TIC obhájilo certifikát agentury Czech Tourism a A.T.I.C. pro TIC kategorie C. 

Od října 2012 je na webových stránkách v provozu virtuální mapa, kterou navštívilo v české 

verzi 930, v anglické verzi 2 a v německé verzi 4 návštěvníků. Od listopadu 2013 lze do 

chytrého telefonu stáhnout bezplatnou aplikaci Mobilní průvodce městem Lipníkem nad 

Bečvou. Tuto možnost využilo v roce 2022 celkem 215 návštěvníků města. 

https://www.facebook.com/tic.meklipniknb
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V souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině bylo TIC 

sběrným místem potravinové a materiální sbírky 

pro obyvatele válkou postižené Ukrajiny, kterou 

vyhlásilo město Lipník nad Bečvou ve spolupráci se 

střediskem Charity v Lipníku nad Bečvou (březen – 

duben). 

Akce pro veřejnost 

 

- Pohádkové město – pohádkové prohlídky se konaly v sobotu 4. června (307 účastníků) 

- celoroční hra Lipenský okruh, která je koncipována tak, aby zábavnou formou provedla 

všechny účastníky po významných památkách našeho města (21 hráčů) 

- hledačka Po stopách lipenských židů, která seznámí hráče s židovskou historií  

a památkami (103 hráčů) 

- tradiční hlasování o nejoblíbenější exponát výstavy Kov ve městě – s počtem 72 hlasů 

letos vyhrála MALÁ MOŘSKÁ VÍLA (Marián Volentier, Daniel Klucha - Slovensko) 

Další služby TIC 

- sběr plakátů – sběrové místo pro firmu RENGL zajišťující ve městě výlep plakátů  

- prodej suvenýrů a propagačních materiálů  

- předprodej vstupenek do KD Echo a Moravského divadla Olomouc 

- přístup k internetu pro občany a návštěvníky města, kopírování pro veřejnost 

- měsíčník Moravský senior zdarma pro veřejnost 

- půjčovna trekingových holí, úschovna zavazadel, přebalovací pult k dispozici 

- informace o dopravě, firmách, telefonních číslech atd. 

Návštěvnost prohlídek 
 

Návštěvnost TIC 

rok počet prohlídek počet návštěvníků 
 

rok 
počet 

návštěvníků ČR 
počet cizinců celkem 

2018 118 2 596 
 

2018 9 311 115 9 426 

2019 91 1 756 
 

2019 9 856 166 10 022 

2020 69 889 
 

2020 8 092 22 8 114 

2021 105 1 177  2021 8 128 16 8 144 

2022 89 1 519  2022 16 659 20 16 679 
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

Hospodaření organizace s příspěvkem zřizovatele se řídí závaznými ukazateli. Na základě 

schváleného rozpočtu dne 19. 12. 2022 usn. č. 93/2022 - RM 4 je vypracován plán 

předpokládaných nákladů a výnosů. Plnění ukazatelů je sledováno průběžně. Všechny 

závazné ukazatele byly dodrženy.  

HLAVNÍ ČINNOST 

Hlavní činností organizace je poskytování knihovnických a informačních potřeb dle zřizovací 

listiny. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 76.552,74 Kč. 

 

Hlavní činnost (Kč) 

 
plán skutečnost % plnění 

Náklady celkem 4 329 100,00 5 488 959,66 126,79 

Výnosy celkem 4 329 100,00 5 565 512,40 128,56 

Hospodářský výsledek 0,00 76 552,74 --- 

 

 

VEDLEJŠÍ ČINNOST 

V rámci vedlejší činnosti knihovna pronajímá výstavní sál Domeček - objekt ve dvorním 

traktu budovy. V prostoru tohoto sálu, který má knihovna svěřen do výpůjčky (smlouva ze 

dne 10. 6. 2008) se konají výstavy, semináře a školení, besedy pro školy i veřejnost, prodej 

vyřazených knih, příměstský tábor. Hospodářský výsledek z vedlejší činnosti je 1.480,00 Kč.  

 

Vedlejší činnost (Kč) 

 
plán skutečnost % plnění 

Náklady celkem 8 000,00 20,00 0,25 

Výnosy celkem 10 000,00 1 500,00 15,00 

Hospodářský výsledek 2 000,00 1 480,00 --- 
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NÁKLADY A VÝNOSY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v tis. Kč) 

 
 
 

název účtu 
 
 

PLÁN SKUTEČNOST 

hlavní 
činnost 

doplň. 
činnost 

hlavní 
činnost 

doplň. 
činnost 

RF 

CELKEM 
MěK                    

(bez RF)                    
vč. dotací 

CELKEM 
MěK                    

(vč. RF, 
obcí a 
dotací) 

501 spotřeba materiálu 286,30 1,00 350,58 0,02 181,88 350,60 532,47 

502 spotřeba energie 200,00 4,00 172,15   172,15 172,15 

504 prodané zboží 129,00   104,53   104,53 104,53 

511 opravy a udržování 40,00 0,80 127,28   127,28 127,28 

512 cestovné 10,00   12,22  1,99 12,22 14,21 

513 náklady na reprezentaci 2,00        

518 ostatní služby 350,00 1,50 390,84  226,94 390,84 617,78 

521 mzdové náklady - platy 2212,30   2 438,21  172,33 2 438,21 2 610,54 

521 OON 144,00   179,12   179,12 179,12 

524 zákonné sociální pojištění 700,00   818,69  57,01 818,69 875,69 

525 jiné sociální pojištění  10,00   10,17  0,71 10,17 10,88 

527 
zákonné sociální náklady 
(FKSP + stravné) 

105,00   104,00  12,31 104,00 116,3 

549 
ostatní náklady z činností 
(pojištění) 

31,00 0,70 31,49   31,49 31,49 

551 odpisy z vlastního majetku 89,60   92,61   92,61 92,61 

557 
náklady z vyřazených 
pohledávek 

   0,16   0,16 0,16 

558 náklady z drobného DHM 20,00  3,76   3,76 3,76 

NÁKLADY CELKEM 4 329,10 8,00 4 835,79 0,02 653,17 4 835,81 5 488,98 

602 výnosy z prodeje služeb 150,00  208,57   208,57 208,57 

603 Výnosy z pronájmů 0,00 10,00  1,5  1,5 1,5 

604 výnosy za prodané zboží 140,00  137,67   137,67 137,67 

648 zúčtování fondů 60,00  230,29   230,29 230,29 

649 ostatní výnosy z činností 0,50  40,39   40,39 40,39 

672 výnosy z transferů   4 295,43  653,17 4 295,43 4 948,60 

691 Příspěvek zřizovatele 3 978,60       

VÝNOSY CELKEM 4 329,10 10,00 4 912,35 1,5 653,17 4 913,85 5 567,01 

ZISK (+), ZTRÁTA (-) 0,00  2,0 76,55 1,48 0,00 78,03 78,03 
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Plnění závazných ukazatelů, rozpočtové změny 

Závazné ukazatele byly schváleny dne 10. 1. 2022 usn. č. 1612/2022 - RM 55. Během roku 

2022 proběhly tyto změny závazných ukazatelů: 

- navýšení příspěvku na provoz  o 30 000 Kč na vedení kroniky (z toho 24 000 Kč na OON) 
- navýšení příspěvku na dotace o 60 000 Kč 
- navýšení objemu prostředků na platy o 51 500 Kč (zvýšení osobních příplatků) 
- navýšení příspěvku na provoz  o 57 000 Kč na energie (vráceno zpět v lednu 2023)  
- navýšení platových tarifů od 1. 9. 2022 o 83 400 Kč 
 

ukazatel plán skutečnost 

neinvestiční příspěvek (Kč) 3 978 630,00 4 143 530,00 

odpisy (Kč) 89 608,00 89 608,00 

objem prostředků na platy  (Kč) 2 212 300,00 2 312 099,00 

objem prostředků na OON (Kč) 144 000,00 168 000,00 

stav pracovníků přepočtený (osoba) 6,41 6,41 

dotace města - individ. vyúčtování (Kč) 128 600,00 60 000,00 

 

Dary a dotace 

Dotace 

název účel poskytovatel částka v Kč 

PŘIJĎTE DO KNIHOVNY podpora kulturní a vzdělávací činnosti Město Lipník n. B. 40 000,00 

Po stopách genetiky při EHD 
projekt TIC a OŠK – oslavy výročí 200 let od 
narození G. J. Mendela při EHD 

Město Lipník n. B. 10 000,00 

Pohádkové město propagace města a jeho historie  Město Lipník n. B. 10 000,00 

Zkvalitnění služeb TIC a 
průvodcovská služba 

video-propagace městské památkové 
rezervace a zajištění průvodcovské služby 

Olomoucký kraj 16 000,00 

Plnění REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ 
knihoven v roce 2022 

zajištění výkonu RF pro knihovny v regionu Olomoucký kraj 653 166,00 

Česká knihovna - projekt dotace ve formě knih 
Moravská zemská 
knihovna 

11 096,00 

CELKEM získáno   729 166,00 

 

Věcné a peněžní dary 

název účel poskytovatel částka v Kč 

Knižní dary (usn. č. 1629/2022 – RM56) doplnění knihov. fondu Individ. dárci, organizace 7 565,00 

Knižní dary (usn. č. 1706/2022 - RM58) doplnění knihov. fondu Individ. dárci, organizace 6 619,00 

Knižní dary (usn. č. 1900/2022 – RM62) doplnění knihov. fondu Individ. dárci, organizace 15 305,00 

Knižní dary (usn. č. 13/2022-RM 2) doplnění knihov. fondu Individ. dárci, organizace 3 458,00 

Knižní dary (usn.č. 88/2022 - RM 4) doplnění knihov. fondu Individ. dárci, organizace 4 595,00 

Celkem   37 542,00 
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Hospodaření s fondy organizace 

Tvorba fondů: RF byl navýšen rozdělením hospodářského výsledku z předchozího roku 

(245.384,07 Kč), FI byl tvořen odpisy a FKSP odvody z mezd 

 

Čerpání fondů:  FO byl čerpán na odměny pro zaměstnance, FKSP na příspěvky na stravování 

a vitamínové doplňky pro zaměstnance, RF by z velké části čerpán na pořízení koberce do 

dětského oddělení, z RF (414) byla vyčerpána odměna za akci „Odlož mobil v knihovně“ 

v hodnotě 10.000 Kč na nákup knihovního fondu. 

 

účet   název fondu   stav k 01.01.   tvorba    čerpání   stav k 31.12. 

411 Fond odměn (FO) 157 310,00 0,00 65 000,00 92 310,00 

412 FKSP 8 381,79 50 910,82 51 596,00 7 696,61 

413 Rezervní fond (RF) 91 920,71 245 384,07 155 288,81 182 015,97 

414 Rezervní fond 10 000,00 0,00  10 000,00 0,00 

416 Fond investic (FI) 77 036,00 89 608,00 0,00 166 644,00 

  Fondy celkem   448 666,58 

 

KONTROLY 

V roce 2022 proběhly v knihovně a informačním centru tyto kontroly:  

 

- 12. 1. 2022 - Státní zemědělská a potravinářská inspekce - kontrola TIC 

- 1. 2. 2022 - Město Lipník nad Bečvou – veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými 

prostředky 

- 30. 5. 2022 - Město Lipník nad Bečvou (kontrolní výbor) - kontrola ekonomiky provozu 

TIC za roky 2020 a 2021 

- 6. 6. 2022 - Město Lipník nad Bečvou – veřejnosprávní kontrola dodržení smlouvy  

o poskytnutí dotace K-17 

- 8. 7. 2022 – Asociace turistických informačních center ČR - kontrola TIC 

- 28. 7. 2022 - Česká obchodní inspekce - kontrola TIC 
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Kontaktní údaje 

 

 

Název:  Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace 

Adresa: náměstí T. G. Masaryka 11, 751 31 Lipník nad Bečvou 

IČO:  70866341 

Zřizovatel: Město Lipník nad Bečvou 

Pobočky: Místní knihovny Loučka, Nové Dvory a Podhoří 

 

Kontakty: www.knihovnalipnik.cz  

    

ředitelka: Ing. Pavlína PAPEŽOVÁ  

e-mail: knihovna@knihovnalipnik.cz, tel.: 581 771 157 

 

studovna s čítárnou:  Mgr. Eva VINCKEROVÁ 

e-mail: studovna@knihovnalipnik.cz, tel.: 581 772 177 

 

dospělé oddělení:  Nataša MAŇÁKOVÁ 

Mgr. Lucie MIKOVÁ 

e-mail: dospele@knihovnalipnik.cz, tel.: 581 772 173 

 

dětské oddělení:  Simona RYŠAVÁ 

e-mail: detske@knihovnalipnik.cz, tel.: 581 772 185 

 

regionální funkce:  Mgr. Lucie SVOBODNÍKOVÁ  

e-mail: stredisko@knihovnalipnik.cz, tel.: 580 582 978 

 

 

TIC (turistické informační centrum):  

Jana BŘEZOVSKÁ, DiS. 

email: tic@knihovnalipnik.cz, tel.: 581 773 763 

https://info.mesto-lipnik.cz/ 

 

 

 

Výroční zpráva - Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2022 

Zpracovala Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, únor 2023 
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