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1. Personální stabilizace 

Zaměstnanci 

Nové zaměstnanecké nástupy (na 0,75 úvazku) z konce roku 2016 (za 2 odchody do 
starobního důchodu), se bez problému zaškolily a osvědčily v knihovnické praxi a jejich 
prvotní pracovní smlouvy na dobu určitou byly během roku pozměněny na dobu neurčitou. 

Nástup, který byl přijat do studovny, je od měsíce května na plný pracovní úvazek. Z toho 
¾ úvazku má ve studovně jako knihovnice a ¼ úvazku má vedenou jako asistentka 
ředitelky MK z důvodu navýšení administrativní činnosti, tak jak to bylo plánováno a 
uvedeno ve Výroční zprávě 2016. 

2.  Dokumentové změny 

Od 1. 1. 2017 je účinná smlouva s novým dodavatelem elektřiny (vítězem v rámci 
centrálního nákupu v Karlovarském kraji) AMPER Market, a.s.. 

Na podzim 2016 se začalo vyjednávat o nové zřizovací listině knihovny (stávající byla již 
14 let stará), která byla na prosincovém zastupitelstvu MÚ ML odsouhlasena s účinností 
od 1. 1. 2017. Zásadní změnou je, že veškerá vzdělávací činnost (i pro dospělé) spadá do 
hlavní činnosti MK ML, už se nerozděluje na vzdělávání pro školy a dospělé, a tedy na 
hlavní a doplňkovou činnost. Dále byla nově široce vymezena (nikoliv taxativně 
stanovena) doplňková činnost, což je pro knihovnu perspektivní záležitost do budoucna. 
Doplňková činnost se řídí živnostenským zákonem a spadá pod ní také pronájem 
nebytových prostor, jak tomu bylo i doposud. 

Nově byla podepsána servisní smlouva na knihovnický systém Clavius s MK Ostrov, která 
nahrazuje dosavadní servis firmy Lanius, která má působiště až v Táboře, čímž se docílilo 
úspory na servisní zásahy přímo v knihovně z důvodu kratší dojezdové vzdálenosti nového 
servisního bodu. 

Z důvodu nevyhovujícího starého kopírovacího stroje (přes 20 let v evidenci majetku) 
využívaného pro reprografické služby byla uzavřena smlouva s firmou INVEKO na 
pronájem a servis kvalitního kopírovacího stroje a tiskárny v jednom až do formátu A3. 
Pronájem kvalitních kopírovacích strojů je obecně doporučován knihovnám jako 
výhodnější forma využívání těchto strojů než samotný nákup. Návštěvníci zvýšenou 
kvalitu kopií (v novém provedení i barevných) i tisku rozhodně oceňují. 

Knihovna se v roce 2017 zapojila do výběrového řízení na pronájem učebny pro večerní 
kurzy ČJ pro cizince, které pořádá Správa uprchlických zařízení. Knihovna výběrové řízení 
vyhrála, pořídila tak dostatek školních lavic pro dospělé a od srpna 2017 pravidelně 
probíhají večerní kurzy ČJ v knihovně v této době v nevyužité přednáškové místnosti. 
Smlouva o pronájmu se Správou uprchlických zařízení se dokonce na základě velkého 
zájmu o kurzy rozšířila z dvou hodin na šest hodin v týdnu. 
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Dále byla uzavřena rámcová objednávka (smlouva) s Kosmasem, s naším hlavním 
dodavatelem knih kvůli naplnění povinnosti vůči Registru smluv. Všechny smlouvy, 
kterých se Registr smluv týká, byly v něm během roku 2017 zveřejněny.  

Dále byly na jaře uzavřeny dodatky k základní smlouvě o vedení bankovního účtu v 
Komerční bance s ohledem na nařízení zřizovatele zavést transparentní účty. 

 

3. Realizace vzdělávacích a kulturních aktivit 

Dětské akce 

Ve vzdělávací činnosti pro děti se pokračovalo jako doposud, tj. dětské oddělení 
pravidelně pořádalo literární programy pro MŠ a ZŠ. Kromě těchto programů jsme 
každoročně zapojeni do akce Noc s Andersenem a soutěže Hry bez hranic aneb 
Knihovnice dětem. Pravidelným rituálem je i pasování prvňáčků na čtenáře na konci 
školního roku. Pro veřejnost se pravidelně jednou měsíčně od října do května organizuje 
Dětská čítárnička – pokaždé na jiné téma. Sjednocené dětské čítárničky pro 
předškoláky, prvňáky a druháky ZŠ se knihovně skutečně vyplatili. Dochází na ně nyní 
dostatečný počet dětí - cca 10. Mezi naše nejzajímavější akce pro děti roku 2017 patří: 

 Každoroční Noc s Andersenem pořádána pro cca 25 žáků ZŚ Úšovice, která se 
konala z 31. 3. na 1. 4. tentokrát na téma: Čtyřlístek a výročí pohádky Císařovy 
nové šaty. 

 Hry bez hranic v Nejdku – 20. 5. 2017, téma: Setkání národů. Od roku 2007 
pořádají knihovny Karlovarského kraje Hry bez hranic – soutěž mezi dětmi 
z různých knihoven Karlovarského kraje. Letošní hry pořádala MK Nejdek spolu 
s městem. Trasa, na které děti plnily více než 12 úkolů týkající se zúčastněných 
zemí Her bez hranic, vedla Nejdeckým okruhem Křížové cesty. Státem, který 
zastupovala MK ML, byla Havaj, ke které neodmyslitelně patří havajské květiny, 
věnce a sukně, které měli mariánskolázeňské soutěžící děti oblečeny. 

 3 autorská čtení Petry Braunové, oblíbené dětské autorky pro 4. a 5. třídy ZŠ Jih 

Dále knihovna spolupracuje se ZŠ Úšovice i na poli výchovném, kde poskytla pro žáky 7. 
a 8. tříd prostor pro společně strávený čas včetně přenocování v rámci projektu na zlepšení 
vztahů ve třídě. 

Od září 2017 běží v knihovně pravidelně jednou týdně dětský kroužek Angličtina v 
pohybu pro menší děti.  

Celkem se 88 dětských vzdělávacích akcí v roce 2017 zúčastnilo 1282 dětí a 87 
dospělých jako doprovod. 
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Akce pro dospělé - zejména: 

 Pravidelné cestovatelské přednášky Ing. Petra Bořila (9 x ročně), které jsou plné 
nádherných autentických fotografií (cca 600 fotek je promítnuto na jedné 
přednášce). 

 Pravidelná (měsíční) debatní skupina Máme jiné dítě – pro rodiče a příbuzné 
hyperaktivních, autistických dětí či dětí s jinou poruchou. V rámci pravidelné 
Debatní skupiny Máme jiné dítě jsme realizovali následující přednášky či besedy: 
Strava autistů a hyperaktivních jedinců (Ing. Kristína Trollerová), Vizualizace na 
uvolnění (Mgr. Miluše Pešková), Beseda s dětským psychiatrem MUDr. Jiřím 
Podlipným, Ph. D., Relaxace a hledání síly (Mgr. Miluše Pešková) 

 Beseda: Prevence rakoviny prsu, nadace Mamma Help 

 Přednáška: Chebská pátračka zasahuje, badatel a spisovatel PhDr. Vladimír 
Bružeňák 

 Přednáška Českoslovenští letci RAF k příležitosti ukončení 2. světové války od 
PhDr. Daniela Švece 

 Výchovné přednášky pro rodiče a příbuzné dětí pana Ing. Zdeňka Okleštěka: 
Rodičovská autorita, Sebevědomí dětí 

 Umožnění besedy pro spolek na podporu autismu Adventor v rámci jejich Putování 
– osvěta autismu 

 Kurz Jak napsat knihu ve spolupráci s Mariánskolázeňskem, s.d.o. 

 Autorská čtení: Grmelová – Jak se žije v Bruselu, Klára Samková - O islámu, 
Radek Míka – Zápisník mého pohárku, Oskar Siebert – Jendou cizincem, provždy 
cizincem, Eva Hajdinová – Z cesty své nesejdeme 

 Novinka: zavedení ezoterických večerů (v červnu a v srpnu) na téma: Strach a 
zabijáci zdraví 

 Oblíbené výchovné přednášky pro rodiče vyústily do realizace 2 úspěšných kurzů 
lektora p. Okleštěka – Jak se domluvit s dětmi a dosáhnout spolupráce, Jak 
pomáhat dětem zvládat jejich emoce 

 Od srpna 2017 běží pravidelné kurzy ČJ pro cizince 

Celkem se v roce 2017 uskutečnilo 65 vzdělávacích akcí pro dospělé, kterých se 
zúčastnilo téměř 1000 osob (cca 350 účastníků jazykových kurzů a cca 650 účastníků 
jiných výše uvedených akcí) 
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4. Pravidelné festivaly 

Tradičně se uspořádal 2 x ročně ezoterický festival Cesty ke zdraví, který nabízí k výběru 
10 přednášek či workshopů, které běží paralelně v 5 blocích během celého dne (sobota) 
v prostorách knihovny. Festival proběhl 25.2.2017 a 11.11. 2017 se standardní průměrnou 
účastí 40 osob. 

5. Výstavy a soutěže 

Během roku 2017 bylo v prostorách u studovny (v suterénu) zrealizováno 9 výstav: 

 Obrázky místního kreslíře Jindřicha Mottla. 

 Obrázky Karla IV – práce dětí ze ZŠ Úšovice a jejich německé partnerská školy 

 Výstava modelů dětí z modelářského kroužku pana Kaplana u DDM Dráček 
(letadla, tanky aj.) 

 Výstava perokreseb budov Mariánských Lázní paní Ludmily Míkové 

 Výstava aut Hotwheels jednoho kluka 

 Výstava obrazů nevidomé malířky Lei 

 Výstava z výtvarné soutěže Lesy kolem nás 

 Obrázky dětí ze ZŠ Čtyřlístek  

 Výtvarné práce dětí ze ZUŠ F. Chopina na téma Zima 

Knihovnice se zúčastnily s dětmi z místních ZŠ již výše zmiňované soutěže Hry bez 
hranic aneb Knihovnice dětem. 

MK ML se zapojila do celokrajské čtenářské soutěže Nekoktám, čtu pro 4. a 5. ročníky 
ZŠ, v místním kole se zúčastnilo 17 čtvrťáků a 14 páťáků ze ZŠ Úšovice a Jih. Soutěžící 
byli vybráni svými pedagogy. V místním kole se vítězem 4. ročníků se stal Josef Koreis a 
mezi 5. ročníky triumfovala Julie Tušlová. V krajském kole se Julie umístila na pěkném 6. 
místě a Josef byl absolutním vítězem celokrajské soutěže v Karlových Varech ve své 
kategorii. 

Dále pro dětské čtenáře se knihovna zapojila do soutěže Poznávejte přírodu a za odměnu 
přijeďte do ZOO. Jedná se o soutěž, která podporuje čtenářskou gramotnost a všichni 
soutěžící, kteří splní minimální limit návštěv knihovny společně s výpůjčkami knih o 
zvířatech získají volnou vstupenku do ZOO Plzeň. Soutěž dotáhlo do konce 9 dětí cca z 25 
zúčastněných. 

Lesy kolem nás je výtvarná soutěž, kterou zorganizovala naše knihovna pro okolní MŠ a 
ZŠ, které se v hojné míře zapojili i z okolních obcí. V knihovně hlasovala v létě o vítězích 
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veřejnost a vítězné obrázky z jednotlivých měst vytvořily výstavu na podzim v krajské 
knihovně Karlovy Vary. Speciální cenu dostala ZŠ Drmoul. 

6. Dotace 

MK ML požádala v dotačním titulu Česká knihovna 2017 a byla úspěšná, tudíž jsme 
odebrali nové knihy z Moravské zemské knihovny v hodnotě  cca 6800 Kč za rok 2017. 

V roce 2017 byl knihovně schválen projekt k podpoře s názvem "Podpora vzdělávacích 
akcí knihovny technologickým vybavením". Cílem projektu bylo zlepšit podmínky 
knihovny jako centra celoživotního vzdělávání pro veřejnost, a to pořízením výkonného 
dataprojektoru a notebooku se SW pro kvalitní promítání v rámci pravidelných 
vzdělávacích akcí, což se uskutečnilo. 

Knihovna tedy získala požadovanou dotaci ve výši 19.000 Kč z programu VISK 3 2017, 
celkové náklady projektu činily 29.184,28 Kč a byly řádně vyúčtovány vůči MK ČR. 

Knihovna se také zapojila do dotačního programu společnosti Tesco se svým projektem 
„Podpora rodin s autismem a poruchami pozornosti“ v návaznosti na pravidelnou debatní 
skupinu Máme jiné dítě. Zákazníci Tesca ovšem upřednostnili svým hlasováním projekt 
Dětského domova. 

7. Realizované opravy  

Z rozpočtu MK ML: Mimo pravidelné údržby a nevyhnutelných oprav elektro, PC a 
výměníkové stanice, bylo vymalováno v technickém zázemí přednáškové místnosti včetně 
výměny koberce. vymalovány byly i toalety a byly opraveny nátěry balkonů. Dále byla 
provedena generální oprava oken v celé budově dle potřeb (těsnění, opravy parapetů aj.). 
Proběhly opravy výměnou - odtokových žlabů před vstupem do knihovny a dále izolace na 3 
balkónech, kde protékala voda. 

Z financí vyhrazených pro MK ML z odboru dotací a investic MÚ byly provedeny opravy 
výměnou u nevyhovujícího zábradlí vedoucího do studovny, dále u balkonových zábradlí i 
podlah. A byl nově vymalován společný prostor knihovny od vstupu k jednotlivým 
oddělením podél celého schodiště. 

8.  Propagace knihovny 

Aktivity a činnost knihovny jsou propagovány elektronicky: na webových stránkách 
www.knihovnaml.cz, na FB knihovny a také prostřednictvím Kalendáře akcí KIS s 
celokrajským dopadem. Dále probíhá také emailing pro všechny klienty knihovny, kteří si 
přejí být informování emailem o blížících se akcích. Aktivně využíváme naše logo, které 
vzešlo ze soutěže v roce 2016. 
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Byla upravena mapa webových stránek, aby vedla k větší přehlednosti a také, aby poskytla 
prostor pro splnění požadavků dle zákona č. 250 Sb. a také požadavek transparentnosti. 
Webové stránky i FB jsou pravidelně aktualizovány a jsou důležitým propagačním nástrojem. 

Klasickou a neméně účinnou propagací je propagace na našich nástěnkách jak uvnitř, tak i 
zvenčí budovy a prostřednictvím letáčků, které jsou klientům k dispozici. Každý měsíc 
knihovna připravuje svůj letákový program během školního roku. Knihovna pravidelně 
využívá i místní tisk: Zpravodaj ML a ML noviny. 

V oblasti propagace kromě škol a školek dále spolupracujeme s KIS Mariánské Lázně s.r.o., 
Speciálním pedagogickým centrem, Domovem pro seniory, CupVitalem, s.r.o. a také 
s Biovegetkou s.r.o., zde všude informujeme o našich relevantních akcích. Příležitostně 
využíváme k propagaci i hotely a jiné podnikatelské subjekty v Mariánských Lázních. A 
samozřejmě při větších akcích oslovujeme i další knihovny v kraji, kde je spolupráce v oblasti 
propagace vzájemná. 

9. Novinky v provozu 

Po mnoha letech knihovna uspořádala ve dnech 21.- 24.3. 2017 Antikvariát (v měsíci čtenářů 
a ke světovému dni básní 21.3.) s poměrně značným úspěchem. Bylo prodáno 1108 kusů 
knížek  nebo CD. 

Kávomat nám sloužil celý rok 2017, jeho vytíženost měla vzrůstající tendenci. 

Zavedli jsme letní čítárnu – otevření balkónku u studovny, posezení s výhledem do parku. 

Knihovna rozjela projekt mobilních knihovniček, které najdete v RC Domeček ve 
Vrbičkách, v hotelu Hvězda a v Lesní mateřské školce Čtyřlístek. Další zájemci budou do 
projektu připojeni v roce 2018. 

Od 1. 9. 2017 jsme upravily ceník pro registrace, upomínky a internet směrem nahoru s 
ohledem na dosavadní nízkou úroveň v porovnání s jinými knihovnami. 

Díky značné likvidaci nepotřebného majetku jsme otevřeli na podzim ve 2. patře klubovnu 
(místo skladu) - místnost upravenou pro pravidelná cvičení (AJ v pohybu, Infinity) a debatní 
skupiny. 

Také jsme poprvé zrealizovali Týden otevřených dveří v Balneologické knihovně včetně 
malé výstavy, který budeme opakovat v březnu 2018. 

10. Spolupráce s ostatními knihovnami a dalšími organizacemi a osobami 

Ředitelka MK ML se pravidelně setkává 2 x ročně s knihovnicemi z Karlovarského kraje 
(tzv. profi setkání), kde si navzájem vyměňujeme zkušenosti z našich knihoven a jsme 
informováni o změnách a novinkách v oblasti knihovnictví popř. možných dotačních titulech 
či potřebných školeních. 
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MK ML navázala spolupráci s REVISem (Regionálním vzdělávacím střediskem v Tachově) a 
v rámci této spolupráce jsme zrealizovaly kurz anglického jazyka pro začátečníky na jaře 
2017. Pomáháme si také navzájem s propagací našich akcí. 

Prostřednictvím výuky českého jazyka pro cizince aktivně komunikujeme se Správou 
uprchlických zařízení, která kurzy organizuje. 

Již několik let v knihovně funguje Škola hudby pana Alexandra Smutného. 

Velmi oblíbenými se staly rodičovské kurzy Ing. Zdenka Okleštěka, se kterým plánujeme i 
další spolupráci pro rok 2018. 

Od podzimu v klubovně běží pravidelný kroužek Angličtina v pohybu pro nejmenší, který 
vede zkušená lektorka Barbara Mikysková a také cvičení Infinity pro dospělé pod vedením 
paní Věry Cikové. 

Spolupráce s dalšími organizacemi je uvedena v kapitolách Realizace vzdělávacích a 
kulturních aktivit a Propagace knihovny. 

11.  Statistické údaje z knihovnictví – k 31. 12. 2017 

Kategorie 2016 2017 

Registrovaní uživatelé 2.480 osob 2.709 osob 

Návštěvníci půjčoven a 
studovny – počet návštěv 

38.468 osob 34.055 osob 

Návštěvníci kulturních a 
vzdělávacích akcí 

1.875 osob z toho 1.332 dětí 
2.242 osob z toho 1.282 
dětí 

Počet kulturních a vzdělávacích 
akcí celkem 

118 akcí 162 akcí 

Přírůstky knihovního fondu  1.513 kusů 1.288 kusů 

Celkový stav knihovního fondu 69.386 svazků 58.700 

Výpůjčky celkem 105.943 87.498 

Počet zaměstnanců – pracovní 
smlouva 

7 7 

 

Velmi nás těší narůstající počet registrovaných uživatelů knihovny, který oproti minulému 
roku vzrostl o 229 osob, což při klesajícím počtu obyvatelstva ve městě je hezké číslo. Navíc 
téměř 100 nových čtenářů se zaevidovalo do dětského oddělení. Nicméně návštěvy 
výpůjčních oddělení rok od roku klesají potažmo i výpůjčky knih, je to celosvětový trend, 
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na který se snaží všechny rozumné knihovny reagovat rozšířením portfolia svých služeb, a 
to zejména do oblasti vzdělávání a kultury. Proto nás těší, že naše vzdělávací a kulturní 
akce navštěvuje čím dál více lidí (o 367 osob více než minulý rok), což se odráží pozitivně i 
na výnosech (vstupné za akce), které si knihovna zajišťuje vlastní činností. 

Pokles knihovního fondu je zapříčiněn větším vyřazováním svazků, které se dlouhá léta 
neprovádělo. Podle metodiky MK ČR pro knihovny je ideální až 10%-ní roční obměna 
knihovního fondu ve volném výběru. 

Pozn. Během léta jsme zrealizovali revizi celého knihovního fondu ve všech odděleních 
(povinnost podle knihovnického zákona), tudíž byl omezen na několik týdnů letní provoz. 
Nezvěstné dokumenty nepřekročily únosnou mez, jsou srovnatelné s výsledky předešlých 
revizí. 

12. Hospodaření organizace 

Městská knihovna ML v roce 2017 hospodařila s kladným hospodářským výsledkem, a to 
ve výši 14.960,32 Kč, z toho HV hlavní činnosti představoval -39.955,68 Kč a HV 
hospodářské (doplňkové) činnosti byl na úrovni 54.916 Kč. Doplňková činnost knihovny 
představuje zejména: 

 reprografické služby (kopírování a tisk), kde se dosáhlo HV cca 15 tis. Kč, 

 poskytování internetu pro osoby, které nejsou registrovány jako čtenáři naší knihovny 
(HV cca 12 tis. Kč), 

 největší HV má knihovna z pronájmů (kurzy ČJ, Hudební škola pana Alexandra 
Smutného a další příležitostní pronájmy) na úrovni cca 25 tis. Kč. 

Provozní příspěvek od zřizovatele na rok 2017 byl celkem ve výši 3.686.500 Kč, dvakrát 
bylo požádáno o zvýšení příspěvku z důvodu novelizace (zvýšení) stupnice platových tarifů, 
kterému bylo vyhověno. Ze státního rozpočtu získala knihovna dotaci 19 tis. Kč na schválený 
projekt. Do drobných oprav bylo investováno přes 147 tis. Kč, čímž byl vyčerpán příspěvek 
na opravy ve výši 140 tis. Kč. Z rezervního fondu z důvodu prominuté daně bylo čerpáno 
9.120 Kč na nákup knih do knihovního fondu. 

V roce 2017 byl vyřazen nefunkční, nekompatibilní a morálně zastaralý majetek v hodnotě 
cca 569 tis. Kč.  

Byl pořízen drobný hmotný majetek v hodnotě cca 54 tis. Kč, a to zejména v IT oblasti (NB, 
dataprojektor, pak výměna vysavače, nákup školních lavic pro kurzy aj.). Konečný stav 
majetku k 31. 12. 2017 dle rozvahy je 2.213.333,15 Kč. Stav majetku na podrozvahových 
účtech je na úrovni cca 244 tis.Kč. 

Kladný HV je znakem stability hospodaření organizace, budou z něj doplněny fondy: rezervní 
fond a fond odměn. 
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13. Závěr 

V knihovně byla stabilizována situace v personální oblasti. Vzrostla aktivita v pořádání počtu 
vzdělávacích a kulturních aktivit. Knihovna vyhrála výběrové řízení na pronájem učebny pro 
kurzy ČJ pro cizince v Mariánských Lázních s konáním až do 30. 6. 2019, což zvýšilo její 
příjmy z doplňkové činnosti. Knihovna hospodařila s kladným HV. Odsouhlasené výroční 
zprávy MÚ knihovna hodlá pravidelně zveřejňovat na svých webových stránkách jako znak 
transparentnosti své činnosti. 

 

 

 


