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Článek 1.
Zřízení organizace
Příspěvková organizace Městská knihovna Žatec byla zřízena Městem Žatec k datu
1.1.1994 v souladu s ustanovením § 31, odst. 5 zákona č. 576/1990 Sb. o pravidlech
hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice na dobu
neurčitou. Zřízení příspěvkové organizace Městská knihovna Žatec schválilo Zastupitelstvo
Města Žatce dne 8.7.1993. Identifikační číslo příspěvkové organizace je 491 23 742.
V souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a
v souladu s ustanovením § 23, odst. 1, písm. b) a ustanovením § 27, odst. 2 zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zastupitelstvo Města Žatce
svým usnesením č. 385/01 ze dne 13.12.2001 změnilo původní zřizovací listinu PO ze dne
22.12.1993 a vydalo zřizovací listinu, která nabyla účinnosti dnem 1.1.2002.
Na základě pověření Městské knihovny Žatec výkonem regionálních funkcí vydaného
Ministerstvem kultury České republiky Zastupitelstvo Města Žatce svým usnesením č.
190/02 ze dne 30.5.2002 vydalo dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ze
dne 14.1.2002, který nabyl účinnosti dnem 1.6.2002. Město Žatec vydalo s účinností od
1.11.2009 v souladu s usnesením Zatupitelstva Města Žatce č. 214/09 ze dne 22.10.2009
dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace.
Na základě Osvědčení o zápisu do evidence knihoven vydaného Ministerstvem kultury
ČR bylo Městské knihovně Žatec přiděleno evidenční číslo 1370/2002 podle zákona č.
257/2001 Sb. o knihovnách.
Městská knihovna Žatec vystupuje v právních vztazích jako právnická osoba a má
odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Vymezení majetku, k němuž má Městská knihovna
Žatec právo hospodaření, upravuje delimitační protokol.
Článek 2.
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace
Hlavní účel a předmět činnosti organizace Městská knihovna Žatec jsou vymezeny
zřizovací listinou a statutem organizace. Zahrnují poskytování univerzálních knihovnických,
bibliografických a informačních služeb a rozvoj činností ke všeobecné vzdělanosti, kulturní
a odborné úrovně obyvatelstva včetně výběru poplatků za poskytované služby, dále
zajišťování správních a hospodářských činností k veškerému movitému majetku a při
hospodaření s nebytovými prostory.
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace Městská
knihovna Žatec představuje nákup, zpracování, ochranu, půjčování, revizi a vyřazování
knihovního fondu, zajišťování meziknihovní výpůjční služby, individuální služby zdravotně
postiženým občanům a seniorům formou donášky, reprografických služeb, prodej knih,
periodických publikací a ostatních nosičů informací, poskytování informačních služeb a
provozování studovny s internetem, zajišťování výchovně vzdělávacích a kulturně
informačních činností formou kulturních a vzdělávacích akcí, přednášek, besed, výstav a
formou vydávání informačních materiálů, metodickou a odbornou pomoc obecním
knihovnám regionu a další odborné a související činnosti.
Článek III. zřizovací listiny příspěvkové organizace týkající se vymezení hlavního
účelu a tomu odpovídajícímu předmětu činnosti byl doplněn na základě dodatku č.1 ke
zřizovací listině příspěvkové organizace ze dne 31.5.2002 o zajišťování výkonu regionálních
funkcí v základních knihovnách regionu, a to zejména v následujících oblastech - tvorba
výměnných knihovních fondů, jejich oběh a distribuce, aktualizace a revize knihovních
fondů, poradenská, konzultační a statistická činnost.
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Článek 3.
Pověření výkonem regionálních funkcí
Na základě Smlouvy o přenesení regionálních funkcí z krajské knihovny na základní
knihovnu ze dne 28.1.2002 uzavřené mezi Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad
Labem a Městskou knihovnou Žatec, včetně dodatků, se Městská knihovna Žatec stala
knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí ve 12 základních knihovnách regionu.
Odborné knihovnické služby v rámci výkonu regionálních funkcí jsou základním
knihovnám poskytovány na základě Smlouvy o zajištění výkonu regionálních funkcí
uzavřené mezi provozovateli základních knihoven jako příjemci služeb v rámci výkonu
regionálních funkcí a základní knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí Městskou
knihovnou Žatec jako poskytovatelem regionálních služeb.
V roce 2015 jsou služby k zajištění regionálních funkcí poskytovány na základě
smluvních vztahů základním knihovnám uvedeným níže v přehledu v pořadí název knihovny
a zřizovatel knihovny, evidenční číslo knihovny a počet obyvatel obce:
Obecní knihovna Blatno
Obec Blatno
1349/2002
514
Obecní knihovna Blšany
Město Blšany
2303/2002
970
Obecní knihovna Čeradice
Obec Čeradice
1350/2002
298
Obecní knihovna Krásný Dvůr
Obec Krásný Dvůr 1421/2002
677
Obecní knihovna Libočany
Obec Libočany
1422/2002
516
Obecní knihovna Lubenec
Obec Lubenec
1343/2002
1 410
Pobočka knihovna Ležky
Obec Lubenec
1343/2002
92
Obecní knihovna Nové Sedlo
Obec Nové Sedlo
1344/2002
518
Obecní knihovna Sedčice
Obec Nové Sedlo
1345/2002
123
Obecní knihovna Staňkovice
Obec Staňkovice
1346/2002
917
Obecní knihovna Vroutek
Město Vroutek
1347/2002
1 840
Obecní knihovna Žiželice
Obec Žiželice
1348/2002
400
Pověření výkonem regionálních funkcí představuje výkon odborných knihovnických a
metodických činností k zajištění knihovnických, bibliografických a informačních služeb
v základních knihovnách regionu. Zahrnuje zejména tvorbu výměnných knihovních souborů,
jejich oběh a distribuci (kvalitní, aktuální a odborně zpracované knihovní fondy v základních
knihovnách menších měst a obcí a jejich efektivní využití; akvizice, katalogizace a technická
úprava výměnných souborů; tvorba a evidence pohybu výměnného fondu), revizi a
aktualizaci knihovních fondů (fyzická revize knihovních fondů, prověrky, aktualizace a
evidence knihovních fondů), průzkum a statistiku činnosti základních knihoven a
poradenskou a konzultační činnost určenou základním knihovnám k zajištění odpovídající
kvality knihovnických a informačních služeb v základních knihovnách. Výkon regionálních
funkcí dále zahrnuje zpracovávání koncepcí a grantů k zajištění výkonu regionálních funkcí,
dotačních programů pro rozvoj činností základních knihoven regionu, hodnotících zpráv a
rozborů regionálního rozsahu a koordinaci odborných specializovaných informačních a
knihovnických agend regionálního charakteru.
Pověřená základní knihovna Městská knihovna Žatec zajišťuje regionální funkce
nejen z finančních prostředků účelové neinvestiční dotace k zajištění regionálních funkcí
z prostředků Ústeckého kraje na základě smlouvy mezi Ústeckým krajem a Městem Žatec,
ale zároveň využívá i sdružených finančních prostředků obcí.
Služba v rámci výkonu regionálních funkcí zaměřená na tvorbu, zpracování a
distribuci knihovních fondů pořízených z finančních prostředků obcí je zajišťována na
základě Smlouvy o poskytování knihovnických služeb a sdružení finančních prostředků
uzavřené mezi provozovateli základních knihoven jako příjemci služeb v rámci výkonu
regionálních funkcí a Městskou knihovnou Žatec jako poskytovatelem regionálních služeb.
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Citovaná smlouva je v roce 2015 uzavřena pro šest základních knihoven a jednu pobočku
knihovny regionu s obcemi Blatno, Čeradice, Lubenec (knihovna Lubenec a pobočka
Ležky), Nové Sedlo (knihovny v Novém Sedle a Sedčicích) a MěstemVroutek.
Na základě citované smlouvy poskytují zřizovatelé základních knihoven pro činnost
knihoven vhodné prostory, hradí ze svého rozpočtu veškeré provozní náklady spojené
s činností knihoven a zajišťují osobu neprofesionálního knihovníka. Městská knihovna Žatec
poskytuje obecním knihovnám profesionální servis, to znamená zajišťuje knihovnické služby
prostřednictvím putovních souborů a zápůjček ze svého knihovního fondu, zpracování
knihovních titulů (nákup a zpracování knih, balení, opravy, značení knih apod.), dále pak
odbornou knihovnickou pomoc neprofesionálním knihovníkům.
Zřizovatelé základních knihoven poskytují v souladu s obsahem citované smlouvy
finanční prostředky ve sjednané výši na základě posledního známého údaje o počtu obyvatel
obce (pro rok 2015 částka 16,90 Kč na 1 obyvatele) k vytvoření sdružených finančních
prostředků. Sdružené finanční prostředky obcí jsou použity na nákup knih pro vytváření
putovních souborů pro obecní knihovny, rozšíření knihovního fondu Městské knihovny
Žatec za účelem poskytování zápůjček knih, nákup materiálu a pomůcek pro zpracování knih
(obalová fólie, etikety, tiskopisy a podobně), na úhradu cestovného a refundaci mzdy
pracovníka Městské knihovny Žatec pověřeného metodickým vedením obecních knihoven a
nákupem knihovního fondu.
Závěrečná finanční zpráva o použití poskytnuté účelové neinvestiční dotace k zajištění
výkonu regionálních funkcí za účetní období je předkládána zřizovateli příspěvkové
organizace a poskytovateli dotace do 31.1. kalendářního roku. Finanční zpráva o
hospodaření se sdruženými finančními prostředky je předkládána zřizovatelům základních
knihoven do 30ti dnů po skončení účetního období. Obě finanční zprávy tvoří nedílnou
součást ročního Rozboru hospodaření příspěvkové organizace za dané účetní období.
Článek 4.
Vymezení majetku a majetkových práv
Příspěvková organizace Městská knihovna Žatec užívá k zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti uvedených v článku 2. této zprávy nebytové prostory o celkové
výměře 573,28 m2 v objektu čp. 52 náměstí Svobody v Žatci, jehož vlastníkem je Město
Žatec, a nebytové prostory o celkové výměře 91,60 m2 v objektu čp. 2779 Bratří Čapků
v Žatci, jehož vlastníkem je od 1.7.2003 fyzická osoba.
Movitý majetek zřizovatele, s nímž má příspěvková organizace Městská knihovna
Žatec právo hospodařit, byl příspěvkové organizaci bezúplatně převeden na základě
Smlouvy o bezúplatném převodu HIM, DHIM, OTE a knihovních jednotek ze dne 6.5.1994,
včetně jejích pozdějších změn a doplňků.
Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem dle předchozího odstavce a
s movitým majetkem nabytým v průběhu její existence. Tento majetek slouží organizaci jako
majetek obslužný. Majetek musí příspěvková organizace řádně a efektivně využívat pro
účely, pro něž byla zřízena. Příspěvková organizace provádí inventarizaci svěřeného majetku
dle pokynů zřizovatele a v souladu s platnými předpisy.
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Článek 5.
Oddělení a provozní doba knihovny
Městská knihovna Žatec zajišťuje hlavní účel a předmět činnosti, uvedené v článku 2.
této zprávy, v sídle organizace, to je náměstí Svobody čp. 52 (5.1) a ve svých třech
pobočkách v městských částech Žatec Jih a Žatec Podměstí (5.2). Knihovna je otevřena pro
veřejnost denně v pracovní dny, kromě úterý, a v sobotu. Celkový počet hodin výpůjční doby
na všech odděleních a pobočkách knihovny představuje číslo 87,25 hodiny týdně.
5.1

Centrální knihovna - Městská knihovna Žatec, náměstí Svobody č.p. 52

5.1.1 Oddělení služeb pro dospělé čtenáře centrální knihovny (OD)
• půjčování knih, periodik, multimediálních nosičů a ostatních informačních materiálů,
reprografické služby (kopírování černobílé do velikosti A3 a barevné do velikosti A4,
scanování), laminování do velikosti A3, meziknihovní výpůjční služby, rezervační
služby, donášková služba a jiné;
• oddělení krásné a naučné literatury se dvěma stálými on-line katalogy pro veřejnost;
• studovna s internetem se čtyřmi počítačovými stanicemi pro uživatele, z toho jeden
počítač v rámci projektu „Senioři komunikují“ určený zejména seniorům;
• přístup k síti internet, elektronická pošta, informační systém, výstup dat na nosiče
informací, tištěné černobílé a barevné výstupy, scanování, CD-ROM, textové a
tabulkové editory, překladače, on-line katalogy Městské knihovny Žatec a katalogy
ostatních knihoven, www stránky knihovny a odkaz na instituce obdobného zaměření a
typu a další služby;
• pět výpůjčních dnů v týdnu (36 hodin pro veřejnost).
Den
Výpůjční doba
Pondělí
09.00 - 17.00
Středa
09.00 - 18.00
Čtvrtek
09.00 - 17.00
Pátek
09.00 - 17.00
Sobota
09.00 - 12.00
5.1.2 Oddělení služeb pro děti do 15 let věku centrální knihovny (OM)
• půjčování knih, periodik, CD-ROM a ostatních informačních materiálů;
• oddělení krásné a naučné literatury, dětské počítačové a internetové centrum vzdělávací a výukové programy, hry, CD-ROM, internet; 3 uživatelské stanice pro
veřejnost, včetně on-line katalogu;
• soutěže, besedy, knihovnické dílny, výchovné a vzdělávací akce a další;
• čtyři výpůjční dny v týdnu (25,75 hodiny pro veřejnost).
Den
Výpůjční doba
Pondělí
09.00 - 11.00 a 12.00 - 17.00
Středa
09.00 - 11.00 a 12.00 - 18.00
Čtvrtek
12.00 - 17.00
Pátek
12.00 - 17.00
Sobota
09.00 - 12.00
(první sobota v měsíci)
Centrální knihovna je v jednotlivých svých odděleních vždy v úterý pro veřejnost
uzavřena. Pracovníci organizace zajišťují činnosti související s aktualizací a akvizicí
knihovního fondu, ochranou a úpravou knihovního fondu, zejména balení a opravy knih,
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doplňování fondu a zařazování knihovních jednotek, aktualizaci fondu, vyřizování
meziknihovní výpůjční služby, rezervační služby, donáškové služby, vymáhání pohledávek u
čtenářů v podobě nevrácených výpůjček a další odborné knihovnické činnosti.
Zejména v uvedený den jsou organizovány výchovné a vzdělávací programy pro
školská zařízení v širším rozsahu, besedy, výstavy a ostatní multifunkční aktivity pro
veřejnost, dále pak akce v rámci prázdninového programu Léto s knihovnou, Pasování
prvňáčků a další aktivity, které nelze zajišťovat během běžné provozní doby knihovny. Dle
individuální dohody mohou být realizovány vzdělávací aktivity, např. vzdělávání základy
činnosti s výpočetní technikou a uživatelskými programy.

5.2

Pobočky knihovny – Jih a Podměstí

5.2.1 Oddělení služeb pro dospělé čtenáře a děti do 15 let věku – Pobočka Jih (PJ)
• Bratří Čapků čp. 2779;
• půjčování knih, periodik a ostatních informačních materiálů;
• oddělení krásné a naučné literatury pro dospělé a děti, donáška a další služby;
• 2 uživatelské stanice pro veřejnost s přístupem k internetu a on-line katalogu;
• soutěže, besedy, knihovnické dílny, kroužek tvořivých činností, čtení s Pohádkovou
babičkou, spolupráce s družinou, výchovné a vzdělávací akce a další činnosti;
• činnost knihovny zajišťuje pracovník oddělení služeb pro dospělé čtenáře;
• tři výpůjční dny v týdnu (22 hodiny pro veřejnost).
Den
Pondělí
Středa
Pátek

Výpůjční doba
08.00 - 11.00 a 12.00 - 17.00
08.00 - 11.00 a 12.00 - 17.00 (pro děti)
12.00 - 18.00

5.2.2 Knihovna pro seniory - Jih (PD/PJ)
• Pečovatelský dům - Písečná čp. 2820
• půjčování knih a periodik krásné a naučné literatury, donáška a další;
• činnost knihovny zajišťuje pracovník oddělení služeb pro dospělé čtenáře;
• jeden výpůjční den za dva týdny (2,5 hodiny).
Den
Pátek

Výpůjční doba
08.00 - 10.30

/ lichý týden

5.2.3 Knihovna pro seniory - Podměstí (DsPS)
• Dům s pečovatelskou službou, U hřiště čp. 2512;
• půjčování knih a periodik krásné a naučné literatury, donáška a další;
• činnost knihovny zajišťuje pracovník oddělení služeb pro dospělé čtenáře;
• jeden výpůjční den za dva týdny (4,5 hodiny).
Den
Čtvrtek

Výpůjční doba
08.00 - 12.30

/ lichý týden

Článek 6.
Knihovní řád
Knihovní řád Městské knihovny Žatec upravuje práva a povinnosti knihovny a jejích
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uživatelů, včetně cen za poskytované služby. Příjmy z poplatků za služby uživatelům
knihovny dle knihovního řádu představují za účetní období roku 2015 částku v celkové výši
371859,00 Kč.
Článek 7.
Knihovní fond
Knihovní fond (KF) představuje soubor evidovaných dokumentů, které knihovna
shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje svým uživatelům. Zahrnuje veškeré knihovní
jednotky, to je knihy, brožury, periodika a ostatní dokumenty (multimediální nosiče, to je
CD ROM a jazykové magnetofonové kazety, dále mapy, metodický materiál a další).
7.1

Celkový stav knihovního fondu k datu 31.12.2015:
stav knihovního fondu k datu 31.12.2014
přírůstek knihovních jednotek za období celkem
úbytek knihovních jednotek za období celkem
stav knihovního fondu k datu 31.12.2015

104602
4872
1557
107917

Knihovní jednotkou (KJ) se rozumí každý samostatný svazek knihy, komplet celého
ročníku nebo několika čísel periodik, samostatná mapa, grafický list, zvukový nosič,
audiovizuální dokument apod. zapsaný v přírůstkovém seznamu.
Přírůstkem knihovního fondu se rozumí veškeré knihovní jednotky, které byly během
vykazovaného období (kalendářní pololetí, rok) evidovány v přírůstkovém seznamu.
Přírůstek představují zakoupené svazky knih a informačních materiálů a případné dary, který
za období roku 2015 činil 4872 svazky knih.
Za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015 bylo nakoupeno celkem 4711 svazků
knih v celkové hodnotě 946973,38 Kč, průměrná cena knihy činí 201,00 Kč. Z provozních
prostředků zřizovatele bylo pořízeno celkem 4109 svazků nových knih v celkové hodnotě
824126,94 Kč, průměrná cena knihy činí 200,60 Kč. Z finančních prostředků účelové dotace
Krajského úřadu Ústeckého kraje byl zakoupen 391 svazek knih celkovým nákladem
79490,52 Kč a ze sdružených finančních prostředků obcí bylo zakoupeno 211 svazků knih
v celkové hodnotě 43355,92 Kč. Za uvedené účetní období roku 2015 byl přijat 161 svazek
věcných darů knih v celkové hodnotě 9825,00 Kč
Úbytkem knihovního fondu se rozumí veškeré knihovní jednotky, které byly během
vykazovaného období (kalendářní rok) evidovány v seznamu úbytku. Úbytek představují
knihy a ostatní dokumenty vyřazované z knihovního fondu na základě revizí a prověrek
knihovního fondu v souladu s obsahem zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) a vyhlášky
MK č. 88/2002 Sb. k provedení zákona č. 257/2001 Sb. Jedná se o multiplikáty a duplikáty
literatury, která byla nahrazena novými, upravenými vydáními, publikace poškozené,
opotřebované nebo zastaralé, zejména po stránce obsahové. Úbytek knihovního fondu
představují rovněž ztráty knih uživateli knihovny. S vyřazenými tituly je nakládáno
v souladu s citovaným zákonem v pořadí nabídka knih ostatním institucím podobného
zaměření za zůstatkovou cenu, prodej prostřednictvím výprodeje knih občanům za
zůstatkové ceny a likvidace knih (knihy velmi poškozené, dále neupotřebitelné a
neprodejné).
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7.2

Stav knihovního fondu dle tematických skupin k datu 31.12.2015:
Naučná literatura pro dospělé
Naučná literatura pro děti
Beletrie pro dospělé
Beletrie pro děti
Knihovní fond celkem:

31785
7199
51640
17293
107917

Naučnou literaturou se rozumí vědecká, odborná a populárně naučná literatura ze
všech vědních oborů, též z oblasti umění, sportu, díla encyklopedická aj., knihy i periodika,
určená pro dospělé nebo děti do 15 let.
Beletrií se rozumí veškerá próza, poezie, divadelní hry a filmové scénáře ve formě
knihy nebo periodika určená pro dospělé nebo děti do 15 let.
Ostatními dokumenty se rozumí všechny druhy dokumentů, vyjma knih a periodik,
které knihovna shromažďuje – v místních podmínkách se jedná zejména o CD-ROM, kazety,
samostatné mapy a další netradiční materiály.
Článek 8.
Personální oblast
Příspěvková organizace Městská knihovna Žatec delimitovala k datu svého zřízení
1.1.1994 na základě delimitačního protokolu v souladu s obsahem zákona č. 65/1965 Sb.
celkem 16 zaměstnanců ve stálém pracovním poměru.
8.1

Počet zaměstnanců organizace k datu 31.12.2015
představuje číslo 10, z toho 9 zaměstnanců v pracovním poměru na dobu neurčitou a 1
zaměstnanec v pracovním poměru na dobu určitou po dobu dlouhodobé nemoci;

8.2

Organizační struktura

zahrnuje 10 zaměstnanců, z toho 1 zaměstnanec na zkrácený pracovní úvazek (0,5) a 1
zaměstnanec na zkrácený pracovní úvazek (0,75 - zástup po dobu dlouhodobé nemoci):
statutární zástupce organizace (ředitel)
1
zástupce statutárního orgánu a ekonomické oddělení
1
oddělení služeb veřejnosti
oddělení zpracování fondu a RF provozně technický úsek
5 (úv.4,5)
1
2 (úv.1,75)
8.3

Komentář k jednotlivým oddělením

8.3.1 Ekonomické oddělení (EÚ)
Ekonomické oddělení zajišťuje komplexní účetní a mzdovou agendu příspěvkové
organizace. Činnost oddělení zajišťuje jeden odborný pracovník, který zároveň zastává
funkci zástupce statutárního orgánu.
8.3.2 Oddělení služeb pro dospělé čtenáře (OD) centrální knihovny, náměstí Svobody
Oddělení zajišťuje výpůjční službu pro dospělé čtenáře knihovny a odborné související
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činnosti, zejména úpravu, řazení a aktualizaci knihovního fondu a další odborné knihovnické
činnosti, dále činnost studovny s internetem, v rámci které poskytuje přístup k síti internet,
elektronickou poštu, vyhledávání a podávání informací, výstup dat na diskety, tištěné
černobílé a barevné výstupy dat, scanování a další činnosti související se zaměřením
studovny s internetem. Činnost oddělení zajišťují 4 odborní pracovníci (3,5 pracovního
úvazku), kteří zároveň zajišťují činnost pobočky Knihovny pro seniory v Domě
s pečovatelskou službou Podměstí (DsPS) a činnost pobočky Knihovny pro dospělé a děti do
15 let v objektu čp. 2779 Bratří Čapků v Žatci (PJ) a pobočky Knihovny pro seniory
v Pečovatelském domě čp. 2820 Písečná ulice v Žatci (PD/PJ).
8.3.3 Oddělení služeb pro děti do 15 let věku (OM) centrální knihovny, náměstí Svobody
Oddělení zajišťuje výpůjční službu pro dětské čtenáře knihovny a odborné související
činnosti, zejména úpravu, řazení a aktualizaci knihovního fondu a další odborné knihovnické
činnosti, zajišťuje výchovné a vzdělávací akce pro děti a mládež, zejména pro školská
zařízení. Činnost oddělení zajišťuje jeden odborný pracovník.
8.3.4 Oddělení zpracování fondu (OZF) centrální knihovny, náměstí Svobody
Oddělení zajišťuje odborné činnosti spojené s nákupem a zpracováním knihovních jednotek,
aktualizací, revizí a vyřazováním knihovního fondu, dále s ochranou knihovního fondu
(značení, balení, opravy apod.) a činnosti související s výkonem regionálních funkcí
pověřené knihovny. Činnost oddělení zajišťuje jeden odborný pracovník.
Článek 9.
Činnost organizace
Městská knihovna Žatec je příspěvkovou organizací Města Žatec. Zajišťuje hlavní účel
a předmět činnosti vymezené statutem a zřizovací listinou příspěvkové organizace. Jedná se
zejména o níže uvedený výčet činností.
9.1

Předmět činnosti organizace

V souladu s Knihovním řádem Městské knihovny Žatec zajišťují jednotlivá oddělení
knihovny knihovnické, bibliografické, referenční a informační služby a s nimi související
další odborné činnosti, zejména:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

půjčování knih, periodik, multimediálních nosičů, to je jazykových magnetofonových
kazet, CD-ROM a ostatních dokumentů a informačních materiálů,
rezervační (zámluvní) službu u nejvíce žádaných knižních titulů, zejména studijních
materiálů a nových knih,
meziknihovní výpůjční službu, to je objednání žádaných publikací u jiných knihoven
v případě, že je nemá Městská knihovna Žatec ve svých knihovních fondech,
reprografické služby, to je černobílé kopírování do formátu A3, barevné kopírování do
formátu A4 a scanování,
donáškovou službu pro imobilní občany a seniory,
poskytování bibliografických a informačních služeb všeobecného charakteru
s využitím odborných katalogů fondu, kartoték metodického materiálu a internetu,
přístup k síti internet a činnosti studovny s internetem s tím související,
nákup, zpracování, ochranu, aktualizaci, revizi a vyřazování knihovního fondu,
výprodej vyřazených knih, periodických publikací a ostatních nosičů informací,
zajišťování kulturně informačních služeb, zejména výchovných a vzdělávacích akcí
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•

9.2

pro školská zařízení, dále pořadů pro širokou veřejnost, výstav, přednášek, publikační
a další činnosti,
zajišťování výkonu regionálních funkcí v základních knihovnách regionu Žatecka a
Podbořanska na základě pověření Severočeskou vědeckou knihovnou, a to v oblastech
tvorby výměnných knihovních souborů, jejich oběhu a distribuce, aktualizace a revize
knihovních fondů, poradenské a konzultační činnosti.
Statistické hodnocení činnosti knihovny za období od 1.1.2015 do 31.12.2015:
Čtenáři knihovny

dospělí

děti

celkem

Počet registrovaných čtenářů
Počet návštěvníků půjčoven fyzicky
Počet výpůjček celkem
• z toho naučná literatura
• z toho beletrie
Počet výpůjček periodik z ř.3
Počet výchovných a vzdělávacích akcí
Počet účastníků akcí

1955
27276
85384
21021
64363
4962
20
286

756
19553
14363
3203
11160
1427
180
4641

2711
46829
99747
24224
75523
6389
200
4927

Registrovaným čtenářem se rozumí fyzická nebo právnická osoba zaregistrovaná
v knihovně, která je oprávněna půjčovat si dokumenty z jejích fondů absenčně nebo
prezenčně a která během vykazovaného období byla nově zaregistrována nebo její registrace
byla obnovena.
Návštěvníkem se rozumí osoba, která toho dne navštívila knihovnu a realizovala
výpůjčku nebo jí byla poskytnuta jiná knihovnická nebo bibliograficko informační služba.
Výpůjčkou se rozumí knihovnou zaregistrované a evidenčně podchycené půjčení jedné
knihovní jednotky jednomu čtenáři, ať prezenčně nebo absenčně (mimo knihovnu).
9.3

Informační a výchovně vzdělávací činnost

Městská knihovna Žatec připravuje každoročně výchovné a vzdělávací pořady a
besedy pro školská zařízení, největší měrou pro základní školství. Za období roku 2015 bylo
realizováno celkem 200 akcí pro celkový počet 4927 účastníků, které probíhaly zejména
v měsících březen až červen a říjen až prosinec v oddělení služeb knihovny pro děti. Zároveň
nabízí školským zařízením možnost návštěvy knihovny v rámci výuky jazyka a literatury,
výuku v prostorách jednotlivých oddělení s využitím knihovního fondu, dále pak přednášky
a besedy ve školách dle učebních osnov a požadavků pedagogů, které využívají zejména
základní školy. Pro širší veřejnost připravila Městská knihovna Žatec kulturní a informační
akce, jejichž bližší specifikace je obsažena v článku 9.5 této zprávy.
9.4

Výstavy a publikační činnost

Městská knihovna Žatec instaluje ve svých interiérech periodické výstavy k literárním
a kulturním výročím, k aktuálnímu dění, k významným událostem regionu a informační
přehledy o knižních novinkách, o činnosti městských a regionálních orgánů a další akce.
Publikační činnost zahrnuje pravidelné informace o činnosti Městské knihovny Žatec,
o knižních novinkách, o připravovaných akcích, změnách a podobně prostřednictvím tisku
regionálního rozsahu, webových stránek knihovny, informačních a propagačních materiálů,
informace o chystaných akcích rozesílá svým uživatelům také formou emailových zpráv.
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9.5

Kulturní a informační činnost organizace

V níže uvedeném bodu je v přehledu po jednotlivých měsících daného období uveden
výčet akcí pro veřejnost rozsáhlejšího charakteru, které knihovna připravila a organizovala
nad rámec své běžné činnosti vymezené jí statutem.
9.5.1 Leden 2015
• Čtěme dětem každý den
celoroční projekt na podporu čtení rodičů s dětmi určený zejména pro děti předškolního a
mladšího školního věku a dospělým uživatelům pro jejich domácí činnost s dětmi;
• Čtení pomáhá
realizace celoročního projektu na podporu čtení vybraných titulů knih pro děti i dospělé
spojený s charitativní činností, spolupráce navázána se žateckými školskými zařízení;
• Pohádková babička
pravidelná středeční odpoledne pro děti zaměřená na čtení dětem (celoroční projekt);
• Jarní prázdniny pro děti v knihovně
příprava programu a zajištění propagace, výroba a tisk letáků a informačních materiálů,
informace pro veřejnost prostřednictvím tisku a další související činnosti;
• Africká mozaika pro studenty
První vzdělávací cestopisné přednášky roku 2015 připravila Městská knihovna Žatec pro
studenty žateckého gymnázia. Dne 19. ledna se konaly přímo v aule Gymnázia Žatec dvě
přednášky fotografa, novináře a cestovatele Tomáše Kubeše, který studentům přiblížil
africký kontinent. Cestovatel zajímavou formou obohatil znalosti studentů o mnoho nových
informací a na závěr každé přednášky zodpověděl četné dotazy. Přednášek se zúčastnilo 140
studentů.
• Žatecký čajový mišmaš chutí, vůní a barev
Blesková degustace čajů Ing. Zdeňka Nepustila z agentury Dobré čaje pro inspiraci,
pohodu a lepší zdraví byla první lednovou přednáškou pro veřejnost Městské knihovny
Žatec. Konala se v úterý 20. ledna 2015 od 17 hodin. Přednášející se tentokrát zaměřil na
čajovou různorodost - představil čaje levné i velmi drahé, běžné i vzácné, čajové vychytávky
a zajímavosti. Návštěvníci tak měli možnost poznat a ochutnat širokou paletu čajů.Všechny
představené produkty si návštěvníci mohli na závěr také zakoupit.
• Plavba po ostrovech Karibiku
Zájem veřejnosti vzbudilo téma lednové cestopisné přednášky Městské knihovny Žatec,
která se konala ve středu 21.1.2015. Ostrovy Karibiku provedl žatecké návštěvníky Karel
Starý z cestovní kanceláře NOMÁD. Nejdříve jsme společně „navštívili“ Kubu, největší
ostrov Velkých Antil, označovaný za šperk tohoto souostroví. Dále jsme se seznámili s
překrásnými písečnými plážemi Karibiku a Atlantiku, ostrovem Haiti, Cozumel,
Kajmanskými ostrovy a zejména také místem s vůní vanilky, kávy a rumu, exotického
ovoce, bujné tropické vegetace, korálových útesů, vodopádů, rastamanů a reggae,
cestovatelovou nejoblíbenější a podmanivou Jamajkou. Zajímavé informace byly jako
obvykle doplněny fotografiemi, krátkými videi, osobními zážitky a také odpověďmi na
dotazy posluchačů.
9.5.2 Únor 2015
• Pohádková babička
pravidelná středeční odpoledne pro děti zaměřená na čtení dětem (celoroční projekt);
• Knižní Valentýn
14. únor je nejen svátkem všech zamilovaných – svatým Valentýnem, ale také knižním
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Valentýnem - Mezinárodním dnem darování knih. Cílem akce je podpořit vztah dětí ke
čtení. V tento den může každý darovat knihu příteli či někomu blízkému nebo ji věnovat na
dobročinné účely. Městská knihovna Žatec se k této akci připojila a zájemcům, kteří chtěli
knihy darovat nabídla možnost přinést knihy do Městské knihovny Žatec ve dnech 12.2. až
14.2. a do Rodinného centra Sedmikráska 12.2. a 13.2.2015. Část darovaných knih jsme
doručili do dětského domova, dětského oddělení nemocnice a čekáren dětských lékařů.
Pokud jsme našli knihu, která chyběla ve fondu knihovny, zařadili jsme ji do fondu knihovny
s označením „dárek od čtenářů“. Ostatní knihy se prodaly v dobročinném Knižním bazaru,
který se uskutečnil ve dnech 4. až 6. března 2015 v sálku Městské knihovny Žatec. Výtěžek
byl určen neziskové organizaci Rodinné centrum Sedmikráska.
• Expediční jachting
Ing. Zdeněk Kůdela, kapitán námořní jachty, vynálezce, elektronik a majitel významné
firmy v oblasti GPS technologií, telemetrie a vývoje specializovaných aplikací, byl hostem
únorové přednášky v Městské knihovně Žatec konané dne 11.02.2015. Námořním
jachtingem se neživí, moře je pouze jeho velká vášeň. Na plavby vyráží sám nebo s
posádkou, kterou zároveň zaučuje v řízení lodi. Žateckým návštěvníkům formou reportáží,
fotografií, filmů a vyprávění přiblížil např. plavbu Atlantikem na Kapverdy, měsíc na lodi s
miminkem, přeplavbu Tenerife – Madeira – Gibraltar – Mallorca, Vánoce na Jadranu, plavbu
na Sardinii nebo také kompletní prohlídku prostor a zařízení jachty.
• Jarní prázdniny pro děti v knihovně
Ve dnech od 23.2. do 27.2.2015 doprovodný program pro registrované i neregistrované
uživatele knihovny během prodloužené provozní doby oddělení služeb pro děti centrální
knihovny a pobočky Jih: čtení z knih a časopisů, poslouchání knih, společenské i počítačové
hry, soutěže, křížovky, kvízy, malování a další aktivity zaměřené na využití volného času
dětských uživatelů v knihovně.
• Březen měsíc čtenářů
příprava programu a zajištění propagace projektu Březen měsíc čtenářů, včetně
doprovodných akcí a soutěží, výroba a tisk letáků a informačních materiálů, informace pro
veřejnost prostřednictvím tisku, informačních tabulí, emailových zpráv a související činnosti;
9.5.3 Březen 2015
• Březen měsíc čtenářů
ve dnech od 2.3. do 30.3.2015 - všestranný program pro všechny věkové kategorie uživatelů
knihovny a širokou veřejnost, zejména:
• Noční knihovna aneb večer otevřených dveří pro dospělé
Neobvyklou výpůjční dobu nabídla stávajícím i novým čtenářům a ostatním zájemcům
Městská knihovna Žatec v rámci měsíce března, který je v knihovně tradičně věnován
čtenářům. Ve středu 11.3.2015 prodloužila svoji otevírací dobu v oddělení pro dospělé
čtenáře centrální knihovny až do 22 hodin. Návštěvníci si mohli odpočinout mezi knihami a
časopisy a občerstvit se kávou, čajem nebo slaným i sladkým pečivem, které pro ně
knihovnice připravily. Někteří uživatelé využili také surfování po internetu zdarma, nahlédli
do běžně nepřístupných prostor zázemí knihovny a skladu a v neposlední řadě využili 75%
slevu registračního poplatku určenou pro nově přihlášené čtenáře. Tuto výhodnou nabídku si
nenechalo ujít celkem pět čtenářů. V rámci večera otevřených dveří byl předán knižní a
květinový dar v rámci ocenění Nejaktivnější čtenář centrální knihovny roku 2014, kterou se
stala paní Jarmila Šubrtová.
• Sleva registračního poplatku
v měsíci březnu každou středu v centrální knihovně a každý pátek na pobočce Jih získal
každý nový čtenář knihovny jednorázovou slevu registračního poplatku ve výši 50%;
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• Čtenářská amnestie
zapomnětliví čtenáři knihovny mohli během celého března využít amnestii na čtvrté
upomínky a vrátit dlouhodobě vypůjčené knihy bez sankčního poplatku;
• Soutěž žateckou minulostí
zahájení vědomostní soutěže pro děti 7 – 15 let k 750 letům od udělení přivilegií (v
odděleních pro děti od 2.3. do 9.10.2015);
• Čeští pohádkáři
informační lekce pro žáky 3. – 5. tříd základních škol věnované tvorbě pohádkářů B.
Němcové a J. Drdovi ( v odděleních pro děti od 2.3. do 30.3.2015);
• Čeští pohádkáři a tvorba dětem
výstava knih a vědomostní soutěže pro první stupeň základních škol věnované životu a
tvorbě českých pohádkářů (v odděleních pro děti od 2.3. do 30.3.2015);
• Oslavy svátků jara
informační lekce pro 1. až 3. třídy základních škol s jarní tematikou zaměřené na velikonoční
tradice a velikonoční svátky (od 9.3. do 31.3.2015);
• Odkaz Karla Čapka
výstava knih a dokumentů věnovaná životu a tvorbě autora (v oddělení služeb knihovny pro
dospělé v době od 2.3. do 30.3.2015);
• Žatec v literatuře
výstava knih a literárních dokumentů o Žatci a jeho blízkém okolí (v oddělení služeb
knihovny pro dospělé v době od 2.3. do 30.3.2015);
• Dobročinný knižní bazar
ve dnech 4. až 6.3.2015 probíhal v sálku knihovny v době od 9 do 17 hodin Knižní bazar
z knih darovaných čtenáři v rámci Knižního Valentýna;
• Setkání se spisovatelkou
Setkání s paní Jarmilou Křížovou připravila Městská knihovna Žatec ve středu 4. března
2015 od 14 hodin v Domě pro seniory v Žatci. Jarmila Křížová je širší čtenářské veřejnosti
známá především jako spisovatelka. Svůj vypravěčský talent začala při psaní knih uplatňovat
až v důchodovém věku, původním povoláním je knihovnice. V současné době žije v Horním
Jiřetíně a krajina Podkrušnohoří se často objevuje v její tvorbě. Během besedy přečetla
ukázky ze svých knih, ve kterých se vrací nejen k vlastním zážitkům z uplynulých let a těží
z nich osobitý vtip a ponaučení.
• Přednáška o staré Indii
Městská knihovna Žatec připravila na středu 18. března 2015 od 17 hodin v přednáškovém
sále centrální knihovny přednášku Spiritualita, tradice a kultura staré Indie se zaměřením na
sexualitu, vědomí a energii. Přednášející Pavel Kovář od roku 1996 intenzivně studuje a
zkoumá historii, kulturu a spiritualitu starověké Indie se zvláštním zaměřením na jógu a
védantu. Po dobu tří let žil v Indii v jóga ašramech, kdy pod vedením zasvěceným mistrů
podstoupil tradiční disciplínu žáka, který obětuje své soukromí a pohodlí za účelem dosažení
vyšších hodnot lidského života. Na žádost mistrů působí v současnosti jako nezávislý lektor
a instruktor v ČR a SR.
• Autorské čtení a vyprávění
V rámci měsíce března věnovaného čtenářům připravila Městská knihovna Žatec pro žáky 5.
tříd ZŠ Komenského alej setkání se spisovatelkou Danou Šianskou. Dne 25. března 2015
ve dvou po sobě jdoucích besedách autorka dětem představila své dvě knihy Zakázané
prázdniny a Tonička a pirát Jedno Oko, ze kterých dětem přečetla poutavé ukázky a
popovídala si s nimi o hlavních hrdinech a jejich dobrodružstvích. Beseda děti zaujala, o
čemž svědčí množství dotazů, kterými děti autorku zasypaly, i zájem o samotné knihy, které
si mohly po skončení zakoupit s věnováním autorky.
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• Pohádky kouzelné babičky
čtení a vyprávění kouzelné pohádkové babičky každou středu od 14 do 15 hodin v oddělení
služeb pobočky knihovny Jih (v době od 2.3. do 30.3.2015);
• Každou lichou středu zažeň s námi nudu
Knihovnické dílny a vyrábění ve středu 11. a 25.3. 2015 od 15 do 18 hodin v oddělení pro
děti centrální knihovny a od 15 do 17 hodin na pobočce knihovny Jih;
• Pohádková noc v knihovně
V pátek 27.3.2015 prožilo v knihovně 22 dětí ve věku od 6 do 11 let v doprovodu 3
knihovnic Pohádkou noc. V úvodu večera děti navštívilo Loutkoherecké sdružení Jitřenka,
v čele s panem Bajborou, které zahrálo ukázku z pohádky Kalíf a čáp. Představili také
jednotlivé typy loutek a předvedli, jak se loutky správně vodí. Po malé noční procházce
městem se děti převlékly do maškarních kostýmů a začala přehlídka pohádkových masek. Po
společném tanečním reji následovala oblíbená Stezka odvahy a poté pozdě v noci předčítání
z knihy Ducháčkovic rodina pro sladké usínání.
9.5.4 Duben 2015
• Moderní výživa a zdravý životní styl
Ve středu 1. dubna 2015 Městská knihovna Žatec pozvala své čtenáře a veřejnost na besedu
o moderní výživě a zdravém životním stylu. Přednášejícím byl Michal Kindl, osobní trenér
a nutriční terapeut. Je jasné, že zdraví, výkon a regenerace se odvíjejí především od toho, co
jíme a jak se chováme sami k sobě. Genetika ovlivňuje naše zdraví pouze z malé části, 86%
tvoří životní styl – zejména pohyb a strava. Ve své přednášce se Michal Kindl věnoval také
laické veřejnosti dosud málo známému přírodnímu elixíru zdraví, výtažku z rostliny Noni,
která napomáhá organismu v produkci oxidu dusnatého.
• Velikonoční prázdniny v knihovně
ve dnech 2.4. a 3.4.2015 v oddělení pro dětské čtenáře centrální knihovny probíhaly
velikonoční dílny, během kterých si děti vyzkoušely malování a zdobení kraslic, výrobu
velikonočních dekorací, byly připraveny velikonoční kvízy a další zajímavé činnosti.
• Cestopisná přednáška Kanárské ostrovy
Posluchačům v žatecké knihovně ve středu 15.4.2015 geograf, fotograf a cestovatel Pavel
Svoboda přiblížil Kanárské ostrovy úplně jinak. Západní část souostroví se naprosto vymyká
všeobecné představě o „Kanárech“. Západní ostrovy jsou doslova protkány značenými
turistickými stezkami a místo luxusních letovisek zde najdete vysoké hory. Pavel Svoboda
své cesty směřuje převážně do horských a velehorských oblastí, pobyt a treky v horách jsou
pro něj jednou z cest k návratu k přírodě, zdrojem volnosti, lidské svobody a nekončící
inspirace. Pravidelně publikuje články a fotografie z cest, např. v časopise Koktejl. Zajímavá
přednáška byla doplněna množstvím fotografií a krátkých videí.
• Z pohádky do pohádky
Městská knihovna Žatec připravila ve spolupráci s žákyněmi ZŠ Jižní pro děti mateřských
škol další loutkové divadelní představení. Knihovnice Anna Kloboučníková a žákyně 5.
třídy Lucie Dvořáková a Kateřina Henlínová nastudovaly pohádku „O vznešené Ježibabě“.
Hlavní představitelka Ježibabka se přeměnila v krásnou princeznu, aby si mohla vzít za
muže prince. Hastrmánek a čert se jí to snažili rozmluvit, protože princ byl namyšlený a
zbabělý. Nakonec se opět přeměnila v Ježibabku a za muže si vzala čerta. A jak to
v pohádkách bývá, konec dobrý - všechno dobré, konala se svatba. Ani koláčky (i ty
skutečné pro děti) nechyběly a kouzelné pohádkové bytosti žijí spolu šťastně a spokojeně.
Naší odměnou byl dětský úsměv a veliký potlesk.
• Pohádková babička
pravidelná středeční odpoledne pro děti zaměřená na čtení dětem (celoroční projekt);
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• Každou lichou středu zažeň s námi nudu
tvůrčí odpoledne pro všechny děti, které rády tvoří (celoroční projekt): v měsíci dubnu
s nadšením a trpělivostí děti vyráběly veselé jarní věnečky a další velikoční dekorace – šití
zvířátek, zdobení kraslic, pletení pomlázek aj.
• EFT – techniky emoční svobody
Městská knihovna Žatec připravila na středu 29. dubna 2015 od 16 hodin v přednáškovém
sále centrální knihovny přednášku Ivety Fischerové, která představila samotnou metodu
EFT. Vysvětlila, jak metoda funguje, přidala svůj osobní příběh a zkušenosti, zodpověděla
četné dotazy a doplnila o praktickou ukázku. EFT vás může zbavit strachu, fobií, alergií,
depresí, fyzických i psychických potíží, bolestí, nízkého sebevědomí, poruch učení, nadváhy,
závislostí.
9.5.5 Květen 2015
• Napříč Afrikou
Cestopisná přednáška Napříč Afrikou byla první z akcí, které Městská knihovna Žatec
připravila pro své čtenáře a širokou veřejnost na měsíc květen. Africký kontinent přiblížili
žateckým posluchačům cestovatelé Andrea Kaucká a René Bauer. Rodačku z Karlovarska
a dobrodruha z německého Durynska svedla před několika lety dohromady stejná záliba –
cestování. Potkali se na Novém Zélandu, kde oba dlouhodobě pobývali a spojila je láska
k cestování, přírodě, jiným kulturám a poznávání. Se žateckými návštěvníky se podělili o
zážitky z dobrodružné cesty napříč Afrikou. Autem projeli 12 zemí afrického kontinentu od
Tuniska po Jihoafrickou republiku. Prostřednictvím promítaných fotografií, krátkých videí a
vylíčením autentických zážitků a dojmů tak měli návštěvníci přednášky možnost poznat
například potápění v Egyptě, trhy v Keni, procházku se lvy v Zimbabwe, zdobení hennou
v Súdanu, šimpanzí útulek v Zambii nebo krásné národní parky v JAR. Sympatičtí
cestovatelé besedovali v žatecké knihovně ve středu 13.5.2015.
• Cestopisné přednášky pro školy
Na měsíc květen Městská knihovna Žatec připravila další vzdělávací cestopisné přednášky,
které byly tentokrát určeny pro žáky druhého stupně Základní školy Komenského alej.
V pondělí 18. května se v Rodinném centru Sedmikráska konaly dvě přednášky fotografa,
novináře a cestovatele Tomáše Kubeše. V přednášce nazvané Srdce Afriky dětem přiblížil
africký kontinent, konkrétně Střední Afriku s jejími pralesy, divokou přírodou a posledními
Pygmeji. Druhá přednáška děti zavedla na Sibiř, například do města Jakutsk, buddhistického
Burjatska, za Jakuty, k řece Leně a Stolbám či na velké oslavy slunovratu Ysyakh.
Prostřednictvím fotografií, krátkých videí a autentických zážitků tak cestovatel zajímavou
formou obohatil znalosti dětí o spoustu nových informací, na závěr každé přednášky
zodpověděl zvídavé dotazy. Přednášek se zúčastnilo 120 žáků.
• Knihovnicko-muzejní noc v knihovně
Městská knihovna Žatec připravila z pátku 22.5.od 19 hodin na sobotu 23.5.2015 do 9
hodin pro 22 dětí ve věku od 11 do 14 let nocování v knihovně s bohatým programem, který
byl pojatý tak trochu v historickém duchu. Nejprve si děti vyzkoušely střelbu z luku a kuše,
poté jsme se vypravili do Křížovy vily, kde probíhala výstava pod názvem „Pojďte si zapařit
anebo počátky osobních počítačů u nás“. Děti si mohly nejen prohlédnout první počítače,
ale i si vyzkoušet hry, které hráli jejich tatínkové zamlada. Dále naše cesta vedla do muzejní
zahrady, kde jsme měli možnost shlédnout jedinečnou ohňovou show. Po jejím skončení
jsme se vydali zpět do knihovny, kde se děti nejprve posilnily svačinou. Poté se pustily do
tvoření erbů z keramické hlíny dle vlastní fantazie a z drátků a korálků si vyrobily přívěšek.
Před ulehnutím do spacáků nesměla chybět již tradiční stezka odvahy se sladkou odměnou.
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A pak už všechny zmohla únava. Po ranním probuzení na ně čekala sladká snídaně, kterou
pro ně upekly knihovnice. Domů děti odcházely plné příjemných zážitků.
Během Dne otevřených dveří 22.05.2015 v době od 9 do 19 hodin navštívilo centrální
knihovnu 157 návštěvníků, z uvedeného počtu představují číslo 135 čtenáři, kteří si vypůjčili
celkem 337 knih, slevu registračního poplatku toho dne využilo 7 nových čtenářů;
• Jak spolehlivě zabít sebevědomí svého dítěte
Mimořádně v pondělí 25.5.2015 od 17 hodin proběhla přednáška s názvem Jak spolehlivě
zabít sebevědomí svého dítěte. Přednášející paní Marcela Krejcarová, maminka tří dětí,
která se již osm let věnuje osobnímu rozvoji se zaměřením na zdravé sebevědomí,
pohovořila o tom, čemu je dobré se ve výchově dětí vyhnout. Neboť jaké vzorce chování se
dítě během dětství naučí, bude nevědomky používat i v dalším životě. V průběhu přednášky
uvedla několik příkladů ze své zkušenosti a zodpověděla četné dotazy návštěvníků.
• EFT – techniky emoční svobody
Ve středu 27.5.2015 se uskutečnila již druhá přednáška paní Ivety Fischerové, terapeuta
energetické psychologie a EFT, která představila žateckým návštěvníkům metodu EFT.
Tato metoda spojuje prvky klasické čínské medicíny a psychologie. Pracuje s emocemi a
energií a poklepáváním na zakončení některých meridiánových drah. Přednášející přiblížila,
jak metoda funguje, pro koho je terapie vhodná, jak probíhá a jaké problémy může vyřešit.
Může například zbavit strachů, fobií, alergií, depresí, fyzických i psychických potíží, bolestí,
nízkého sebevědomí, poruch učení nebo závislostí. Závěrem přidala svůj osobní příběh a
zkušenosti z praxe.
• Pohádková babička
pravidelná středeční odpoledne pro děti zaměřená na čtení dětem (celoroční projekt);
• Každou lichou středu zažeň s námi nudu
tvůrčí odpoledne pro všechny děti, které rády tvoří (celoroční projekt);
• Léto s knihovnou
příprava projektu zaměřeného na využití volného prázdninového času pro děti i dospělé
určeného nejen registrovaným uživatelům knihovny;;
• Pasování prvňáčků na čtenáře
příprava, organizace a propagace slavnostního pasování prvňáčků na čtenáře;
9.5.6 Červen 2015
• Bibliotour aneb šlapeme s knihovnou
Na víkend od 5. do 7. června 2015 připravili netradiční propagaci knihoven ředitelé
regionálních knihoven v podobě cyklomaratonu (jízdy od knihovny ke knihovně), do kterého
se přípravou i samotnou účastí zapojila i Městská knihovna Žatec. V neděli 7. června jsme
se zúčastnili cykloetapy ze Žatce do Kadaně.
• Pasování prvňáčků na čtenáře
Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského uspořádala Městská knihovna
Žatec dne 9. června 2015 v Městském divadle v Žatci za účasti rodičů a prarodičů malých
školáků. Žáci každé třídy nejprve na jevišti společně zazpívali píseň či zarecitovali báseň a
složili čtenářský slib a poté byli jednotlivě pasováni na rytíře Řádu čtenářského skutečným
rytířem. Na památku obdrželi pamětní medaili, knihu pohádkových příběhů a zároveň
možnost bezplatného přihlášení do knihovny. Slavnostního dopoledne se zúčastnily všechny
základní školy ze Žatce a celkem bylo odpasováno 238 prvňáčků.
• Pohádková babička
pravidelná středeční odpoledne pro děti zaměřená na čtení dětí (celoroční projekt);
• Každou lichou středu zažeň s námi nudu
tvůrčí odpoledne pro všechny děti, které rády tvoří (celoroční projekt);
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• Léto s knihovnou
propagace a první etapa realizace projektu na využití volného prázdninového času pro děti i
dospělé, určeno pro registrované i neregistrované uživatele knihovny.
9.5.7 Červenec 2015
• Drátkování a bowling
První prázdninovou akcí, kterou uspořádala Městská knihovna Žatec v rámci Léta s
knihovnou, bylo Drátkování a bowling. Akce se konala v úterý 7.7.2015 od devíti hodin.
Děti, které se sešly v knihovně, se nejprve seznámily s technikou práce s drátky, prohlédly si
předem vyrobené drátkované drobnosti a poté se již pustily do vlastního tvoření. Kombinací
různě silných drátků a korálků vyrobily pěkné šperky a dekorace. Po obědě se společně v
doprovodu dvou knihovnic vydaly do Bowlingového centra Moskva, kde se po krátkém
seznámení s pravidly a technikou hry již s radostí pustily do bowlingového klání.
• Výcvik psů Libočany
Další prázdninovou akcí, kterou uspořádala Městská knihovna Žatec v rámci Léta s
knihovnou, byl Výcvik psů - Libočany. Akce se konala v úterý 21.7.2015 od devíti hodin,
kdy celkem 20 lidí (14 dětí a 3 dospělí v doprovodu 3 knihovnic) vyrazilo do Libočan. Tam
nás již na výcvikovém hřišti čekala paní Maroušková, která měla pro děti připravený
zajímavý program i občerstvení. Nejprve představila své krásné psí slečny, seznámila nás s
různými možnostmi práce se psy a vše doplnila praktickými ukázkami. Dorazili i pánové,
kteří nám předvedli obranu psem, a osmiletá Natálka nás uchvátila výcvikem svého
německého ovčáka. Poté následoval test, při kterém si děti ověřily, jak pozorně poslouchaly.
Překvapením a zpestřením byla návštěva slečny Lálové, která přivedla svou klisnu a ochotně
všechny zájemce o projížďku povozila. Před vyhlášením výsledků testu a předáním odměny
si děti pochutnaly na buřtech, které si samy opekly.
• Výlet do Jirkova
Město Jirkov, konkrétně jeho Městské sklepy, věž a zámek Červený Hrádek, bylo dalším
cílem jedné z akcí, které Městská knihovna Žatec pořádala pro širokou veřejnost v rámci
Léta s knihovnou. V úterý 28.7.2015 ráno jsme se sešli na Hlavním nádraží, odkud jsme se
vlakem vydali do Jirkova. Naše kroky nejprve vedly do Informačního centra, kde jsme měli
domluvenou prohlídku Městských historických sklepů a věže. Sklepy nás udivily svou
rozlehlostí a překvapením bylo i Muzeum Jirků, které zpříjemňuje výstup na věž. Po krátké
občerstvovací přestávce jsme se vydali k zámku Červený Hrádek, který nás velice překvapil
nejen svou velikostí, ale i vstřícností a poutavým výkladem paní průvodkyně.
9.5.8 Srpen 2015
• Cesta kolem světa s knihovnou
Další prázdninový výlet Městské knihovny Žatec směřoval do západočeského městečka
Plasy, konkrétně do zábavného centra Fantasy golf Plasy. Areál je koncipován jako Cesta
kolem světa, můžete se projít devíti zeměmi všech světových kontinentů a podívat se do
několika časových období. Autenticitu jednotlivých zemí dotváří nejen odpovídající fauna a
flóra, ale také stylová hudba odpovídající místním tradicím. Celým zábavným centrem nás
provedl místní pirát, který nám ukázal jednotlivé golfové jamky umístěné například v
japonské zahradě, na pirátském škuneru v Karibiku, v egyptské pyramidě, v Mexiku nebo
mezi arizonskými indiány. Představil nám zvířecí obyvatele areálu – tygry, klokany,
surikaty, lemury, sovy a v neposlední řadě všetečné opice. Po prohlídce již následovala
golfová soutěž, ve které hráči museli zdolat 18 golfových jamek s nejmenším počtem úderů.
Pro děti bylo ještě připraveno dobrodružné hledání pokladu. Po zodpovězení otázek a získání
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důležitých indicií, truhlu se zlaťáky až v Transylvánii objevila statečná Agáta Povová, která
se o nalezený poklad rozdělila s ostatními hledači. Po pestrém programu a svačině již
nezbývalo nic jiného než se vydat na zpáteční cestu k vlaku, který skupinku výletníků odvezl
zpět do Žatce. Výlet se konal dne 11.8.2015 a i přes velmi teplé počasí se vydařil a byl
příjemným „osvěžením“ prázdninových dnů.
• Řádění v Jungle Aréně Most s knihovnou
Poslední prázdninový výlet, který uspořádala Městská knihovna Žatec v rámci Léta
s knihovnou, byla návštěva zábavního centra Jungle Aréna v Mostě. V úterý 18.8.2015 se
výletníci sešli na vlakovém nádraží v počtu 12 dětí, 2 maminky a 2 knihovnice. Vyrazili
jsme vlakem a poté pěšky za deštivého počasí do centra plného zábavy, her a atrakcí.
Všechny děti se rychle seznámily nejen s prostředím, ale i dalšími dětmi v areálu a
vyzkoušely téměř všechny atrakce - bobovou dráhu, šlapadla, horolezeckou stěnu,
kokosovou palmu jako kolotoč, závodily na elektrických autíčkách, dováděly ve skákacím
hradu, na trampolínách, využily střeleckou arénu, klouzaly se na klouzačce. Nevynechaly
ani fotbalové hřiště s umělým trávníkem. Velký úspěch nejen u dětí, ale i u dospělých, měla
stolní hra AIR HOCKEY a FOTBÁLEK.
• Prázdninová noc v knihovně
Léto s knihovnou se rozloučilo s létem oblíbenou „Prázdninovou nocí“ v knihovně. Pro
děti byl opět připraven pestrý a zajímavý program. Pozvání do knihovny přijal musher
Roman Habásko z Podbořan, milovník psích severských plemen a majitel Siberian Husky
Teamu, úspěšný účastník řady evropských i světových šampionátů psích spřežení. Děti
seznámil s podstatou musherství, svá vyprávění doplnil fotografiemi ze závodů, záběry
běžících psů a praktickými ukázkami oblečení pro psy i tažných saní. Na setkání nechyběl
ani jeden z jeho svěřenců - krásná a milá fenka Teniska. V druhé části noci se děti věnovaly
malování na kameny a podařilo se jim vytvořit moc krásné dekorace. Před spaním
nevynechaly tradiční stezku odvahy a usínaly příjemně znaveny. Druhý den ráno je čekala
sladká snídaně, kterou pro ně knihovnice vlastnoručně připravily. Poté se společně vydaly do
Bowlingového centra Moskva, kde na ně čekal pan Enders, který je seznámil se základy hry.
Při bowlingovém klání dopoledne rychle uteklo. Prázdninové noci, která proběhla z pondělí
24.8. na úterý 25.8. se zúčastnilo 22 dětí a 3 knihovnice.
9.5.9 Září 2015
• Čtenáři čtenářům aneb dejme knihám další šanci
Městská knihovna Žatec nabízí v centrální knihovně svým čtenářům od 1.9.2015 novou
službu. V prvním patře chodby vedle vstupu do oddělení pro dospělé čtenáře je umístěn regál
s označením ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM. Na zde vyhrazené místo mohou dávat knihy, které
mají přečtené a zabírají jim místo v knihovně, které dostali darem a nejsou jejich šálkem
čaje, které už nepotřebují a nechtějí je vyhodit. Mohou přijít a přinést knihy, které budou
zdarma k dispozici ostatním čtenářům. Mohou zde naopak narazit na zajímavou knihu do své
knihovničky nebo na knihy, které už dlouho a marně shání třeba proto, že od jejich vydání už
uplynula pěkná řádka let. Knihy, které čtenáře zaujmou, si mohou odnést domů. Nabídka
knih na tomto místě se díky čtenářům stále obnovuje.
• Co je mezi nebem a zemí, co nás ovlivňuje?
Městská knihovna Žatec zahájila sérii podzimních akcí pro veřejnost ve středu 9.9.2015
přednáškou Marty Filipi o tom, co je mezi nebem a zemí a co nás ovlivňuje. Mezi témata,
kterými se přednáška zabývala, patřily mimo jiné například karma, osobní rozvoj, energie,
které očišťují naše fyzické tělo a mysl, reiki, andělé, minulé životy, odpuštění nebo láska.
Nechyběly ani odpovědi na četné dotazy posluchačů. Vzájemná komunikace s lektorkou tak
obohatila zajímavou a poučnou přednášku.
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• Pohádková babička
pravidelná středeční odpoledne pro děti zaměřená na čtení dětí (celoroční projekt);
• Každou lichou středu zažeň s námi nudu
tvůrčí odpoledne pro všechny děti, které rády tvoří (celoroční projekt);
9.5.10 Říjen 2015
• Týden knihovny
ve dnech od 2.10. do 10.10.2015 - všestranný program pro všechny věkové kategorie
uživatelů knihovny a širokou veřejnost, zejména:
• Sleva registračního poplatku
v týdnu knihovny v centrální knihovně a na pobočce Jih získal každý nový čtenář knihovny
jednorázovou slevu registračního poplatku ve výši 50%;
• Čtenářská amnestie
zapomnětliví čtenáři knihovny mohli během tohoto týdne využít amnestii na čtvrté
upomínky a vrátit dlouhodobě vypůjčené knihy bez sankčního poplatku;
• Cesta do Patagonie s Pavlem Svobodou
Argentina, Chile a zejména území Patagonie byly tématem cestopisné přednášky, která se
uskutečnila v Městské knihovně Žatec ve středu 7.10.2015. Hostem a přednášejícím byl
cestovatel, geograf a fotograf Pavel Svoboda. Své cesty směřuje převážně do horských a
velehorských oblastí, které jsou pro něj zdrojem volnosti i lidské svobody, návratu k přírodě
a nekončící inspirace. Je rád, když se publikum při jeho přednáškách a projekcích něco
nového a zajímavého dozví, ale stejně důležité je, když přednáška posluchače baví, což v
Žatci platilo beze zbytku. Přednáška probíhala formou promítání fotografií a videí, včetně
časosběrných záběrů, mapek i místní hudby s bezprostředním a autentickým komentářem.
Přiblížila posluchačům sedmiměsíční putování do Chile a Argentiny, zaměřila se zejména na
rozsáhlé divoké území nikoho – Patagonii. Návštěvníci tak „prožili“ dobrodružnou cestu
stopem po 1200 kilometrů dlouhé prašné silnici Carretera Austral napříč neobjevenou
centrální Patagonií, poznali ledovce a divoké pralesy, světoznámé skalní věže Fitzroy v
Argentině, Torrres del Paine v Chile, ostrov Isla Navarino nebo chytání pstruhů v
subarktické přírodě.
• Podzimní (Po)nocování v knihovně
V noci z pátku 9.10. na sobotu 10.10. se konalo v Městské knihovně Žatec již čtvrté
(Po)nocování dětí v prostorách knihovny v roce 2015. V pátek večer se sešlo v knihovně 20
dětí ve věku od 10 do 14 let a 3 knihovnice, aby společně prožili příjemně tvořivou noc. Ta
byla tentokrát věnovaná malování keramických domovních znamení a výrobkům
z přírodních materiálů. Nejprve však proběhlo vyhlášení výsledků soutěže Žateckou
minulostí, kterou vyhlásila knihovna v březnu 2015. Vyhodnocené děti byly odměněny
drobnými upomínkovými předměty a sladkostmi. Poté se všechny děti daly do malování
svého domovního znamení. Posilněni svačinkou jsme se vydali na noční vycházku městem.
Po návratu do knihovny následovala dětmi velmi oblíbená stezka odvahy a pak už honem
vyčistit zuby a zalehnout do spacáků. Paní knihovnice nocležníkům na dobrou noc přečetla
příběh z knihy Vlkodlak a já, během které už pomalu usínali. Ráno děti posnídaly buchty a
koláče, které pro ně knihovnice napekly, a ještě vytvořily pěkné závěsy z podzimních plodů
a barevných listů stromů. Potom každý nad svojí oblíbenou četbou čekal na doprovod domů.
• Autorské čtení Dany Šianské
V rámci měsíce října věnovaného čtenářům připravila Městská knihovna Žatec pro žáky 4.
a 5. tříd ZŠ Petra Bezruče a ZŠ Jižní setkání se spisovatelkou Danou Šianskou.
Dne 14.10.2015 ve dvou po sobě jdoucích besedách autorka dětem představila své dvě
knihy Zakázané prázdniny a Tonička a pirát Jedno Oko, ze kterých dětem přečetla poutavé
19

ukázky a popovídala si s nimi o hlavních hrdinech a jejich dobrodružstvích. Beseda děti
zaujala, o čemž svědčí množství dotazů, kterými děti autorku zasypaly, i zájem o samotné
knihy, které si mohly po skončení zakoupit s věnováním autorky.
• Přednáška o bylinkách v žatecké knihovně
Zajímavá a poučná přednáška o bylinkách a jejich využití se konala ve středu 14.10.2015 v
Městské knihovně Žatec. Vedl ji Ing. Karel Štenbauer, bývalý spolupracovník bylinkáře
Pavla Váni. Návštěvníkům předal množství praktických informací o jednotlivých bylinkách
a formou besedy s posluchači zprostředkoval recepty na jejich konkrétní použití. Mimo jiné
se hovořilo například o léčivých účincích rakytníku řešetlákovitého, měsíčku lékařského,
břízy bělokoré, jitrocele, lichořeřišnice, šalvěje nebo mochny husí. Dále se účastníci besedy
dozvěděli o působení květu jírovce (kaštanu koňského) na modřiny a křečové žíly či jeho
plodů na zahlenění a rýmu a také získali praktické rady a návody, jak zmírnit a potlačit
bolesti kloubů a pohybového aparátu člověka nebo na co si při používání bylinek dát pozor a
čeho se vyvarovat.
• Kaleidoskop Jana Rejžka
Další říjnovou akcí pro veřejnost Městské knihovny Žatec byl ve středu 21.10.2015 v jejím
přednáškovém sálku poslechový pořad Kaleidoskop Jana Rejžka. Známý hudební
publicista, absolvent fakulty žurnalistiky na Univerzitě Karlově, začínal jako sportovní
novinář v Jihočeské Pravdě. Později se jeho zájem zaměřil na oblast populární hudby,
divadla a filmu. Publikoval obzvlášť v časopise Melodie, kde proslul svými
nekompromisními kritikami. Dále také např. vydal dvě sbírky básní, napsal monografii o
Marilyn Monroe a v letech 1990 – 1992 pracoval v Kanceláři prezidenta republiky. V
současné době mimo jiné pravidelně publikuje v Lidových novinách. Žateckým
posluchačům v rámci hudebního pořadu představil např. zpěvačku, textařku a hudební
skladatelku Vladivojnu La Chia, kladenskou skupinu Zrní nebo houslistu Jana Hrubého,
kterého nazývá rockovým Paganinim. Dále si návštěvníci poslechli šanson Já se vrátím Hany
Hegerové v živé nahrávce ze 70. let, hudební ukázkou si připomněli 75. narozeniny
Manfreda Manna, 65. narozeniny Luboše Pospíšila nebo letošní úmrtí Oty Petřiny a
Ladislava Kantora, červnový Respect festival zaměřený na etnickou hudbu a na závěr
vyslechli ukázku z nového alba rockového kytaristy a zakládajícího člena kapely The
Rolling Stones Keitha Richardse.
• Noční knihovna, aneb zažili jsme knihovnu jinak
Zažijte knihovnu jinak bylo podtitulem akce Městské knihovny Žatec s názvem Noční
knihovna v pátek 23.10.2015, kdy byla provozní doba oddělení knihovny pro dospělé
čtenáře prodloužena až do půlnoci. Čtenáři a návštěvníci mohli neformálně pobesedovat se
známým žateckým autorem Alešem Stroukalem a později shlédnout projekci dvou filmů z
festivalu Jeden svět: Hiphop-erace, film o novozélandském souboru seniorů a seniorek,
jehož věkový průměr se blíží devadesátce, a přesto se úspěšně zúčastnil hiphopové taneční
soutěže v Las Vegas, a film Manželka za 50 ovcí. Na závěr se podívali na studentské pojetí
klasického Evžena Oněgina ve filmu Taťánin dopis. Během večera otevřených dveří si mohli
návštěvníci prohlédnout prostory knihovny, posedět nad knihami a v neposlední řadě
ochutnat připravené sladké i slané občerstvení, kávu nebo čaj. Někteří z příchozích využili
50% slevy registračního poplatku.
• Podzimní prázdniny v knihovně
ve dnech 29.10. a 30.10.2015 byla prodloužená provozní doba v oddělení pro dětské čtenáře
centrální knihovny s doprovodných programen (hry, soutěže, papírové hrátky);
• Pohádková babička
pravidelná středeční odpoledne pro děti zaměřená na čtení dětí (celoroční projekt);
• Každou lichou středu zažeň s námi nudu
tvůrčí odpoledne pro všechny děti, které rády tvoří (celoroční projekt);
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9.5.11 Listopad 2015
• Putování po Súdánu v knihovně
Cestovatelé Andrea Kaucká a René Bauer byli již podruhé hosty Městské knihovny Žatec.
Rodačku z Karlovarska a dobrodruha z německého Durynska svedla dohromady stejná
záliba v cestování. Před několika lety se vypravili poznat Afriku a ta je uchvátila natolik, že
se každoročně za krásami černého kontinentu vracejí. Při první návštěvě žatecké knihovny se
s návštěvníky podělili o zážitky z dobrodružné cesty napříč Afrikou, tentokrát 4.11.2015 jim
představili Súdán, neklidnou zemi, kde se střetávají dva světy – arabský a černý. Saharská
země je třetí největší zemí afrického kontinentu a žije zde velké množství etnických skupin,
které hovoří asi 170 jazyky. Naši cestovatelé v ní prožili nezapomenutelné chvíle a jak sami
říkají, tato země se jim, se vším všudy, zaryla pod kůži již v prvních minutách, kdy na její
půdu vkročili. I přesto, že většinu území pokrývá nehostinná poušť, najdete zde perly jako
malebné údolí Nilu, panenské oázy a krásné památky z dob dávno minulých v podobě
pyramid, hrobek a chrámů. Těchto archeologických nalezišť je více než 200. Hosté žateckým
posluchačům zprostředkovali také např. setkání s pohostinnými obyvateli, smlouvání na
trzích, posezení u kávové lady, zdobení hennou, písečnou bouři, dobrodružný převoz auta na
strašidelném trajektu nebo kontrast tradičního bydlení v chatrčích s používáním chytrých
telefonů a internetu.
• Dny poezie v knihovně
Městská knihovna Žatec připravila v rámci Dnů poezie od 9.-23.11.2015 několik akcí.
Jednou z nich byla soutěž pro kolektivy školních družin Hrajeme si na básníky. Děti měly
společně vytvořit báseň o třech slokách na téma Ahoj školo! a použít min. 3 předem dané
rýmující se dvojice slov. Do soutěže bylo nakonec přihlášeno celkem 9 básniček, tři z nich
vytvořili jednotlivci z družin, ostatní celé kolektivy. Na 3. místě se umístila Eliška
Kalousková z družiny při ZŠ Komenského alej, na 2. místě kolektiv 2. třídy družiny při ZŠ
P. Bezruče p. vychovatelky Oberreiterové a 1. místo získal kolektiv 2. oddělení družiny při
ZŠ nám. 28. října p. vychovatelky Chrzové. Na slavnostním vyhlášení dne 18.11. v knihovně
děti své „vítězné“ básničky přednesly a získaly malou knižní i sladkou odměnu. Další
akcemi v rámci projektu Dny poezie byly Šprýmy s rýmy – výchovně vzdělávací pořad o
poezii hravou a zábavnou formou pro děti prvních až pátých tříd základních škol a Zvířátka
a loupežníci – loutkové představení ve verších pro děti mateřských škol a školních družin.
• Co je mezi nebem a zemí podruhé
I druhé setkání s Martou Filipi, které uspořádala Městská knihovna Žatec ve středu
18.11.2015, se setkalo se zájmem čtenářů i veřejnosti. Přednáška se opět zabývala otázkou,
co je mezi nebem a zemí a co nás ovlivňuje. Věnovala se duchovnímu poznání, myšlenkám,
komunikaci, vlivu znamení zvěrokruhu na zdraví nebo vztahu k přírodě a vesmíru, jehož
jsme součástí. Mezi další témata, kterým se lektorka věnovala, patřily mimo jiné například
čakry, karma, andělé, minulé životy, vztah k sobě samému a jak o sebe pečuji nebo láska.
Opět nechyběla vzájemná komunikace mezi lektorkou a posluchači, která obohatila
zajímavou a poučnou přednášku.
• Záhady a tajemno s Arnoštem Vašíčkem
Pro žáky druhého stupně základních škol připravila Městská knihovna Žatec sérii přednášek
s Arnoštem Vašíčkem. Autor řady knih o tajemnu a televizních seriálů Ďáblova lest,
Ztracená brána, Strážce duší nebo Planeta záhad dětem představil nejzajímavější objevy ze
svých cest do více než osmdesáti zemí, pohovořil o tajemné minulosti naší planety,
podivných úkazech a paranormálních jevech. Poutavé a nevšední vyprávění bylo doplněno
promítáním unikátních videozáznamů. Dne 23.11.2015 se tří přednášek Tajemný svět
legend, Planeta záhad a Utajený svět zúčastnilo více než 150 žáků.
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• Zdravější vánoční vaření a pečení
Jak zvládnout Vánoce bez zbytečných kil navíc? Aktuální téma přilákalo nejen čtenářky
Městské knihovny Žatec do jejího přednáškového sálku ve středu 25.11.2015. Na semináři o
zdravějším vánočním vaření a pečení, který vedla výživová poradkyně Ing. Petra
Šmeráková, získali tipy a nápady na zdravější a odlehčenější přípravu vánočních pokrmů a
praktické návody a recepty. Přednášející také poradila, jak odlehčit těžká vánoční jídla a
zejména čím nahradit klasické nezdravé ingredience, zvláště bílou mouku a cukr.
Návštěvnice si mohly většinu představených produktů prohlédnout, některé druhy cukroví
ochutnat a také si odnesly vánoční recepty, které pro ně lektorka připravila. Zajímavá
přednáška se proměnila v příjemné posezení a povídání u čaje a odlehčeného vánočního
pečiva a zároveň poskytla inspiraci a nápady, jak si zachovat kouzlo Vánoc v duchu tradic a
přece zdravě.
• Den dětské (audio)knihy
Dne 28.11.2015 v oddělení pro dětské čtenáře centrální knihovny probíhalo od 9-12 hodin
Dopoledne otevřených dveří a Předvánoční tvůrčí dětská dílna, při které si děti vyráběly
zimní a vánoční dekorace a ozdoby za poslechu audioknih. Během tohoto dopoledne byla
také možnost přihlášení nových dětských čtenářů se slevou 50% registračního poplatku.
• Pohádková babička
pravidelná středeční odpoledne pro děti zaměřená na čtení dětí (celoroční projekt);
• Každou lichou středu zažeň s námi nudu
tvůrčí odpoledne pro všechny děti, které rády tvoří (celoroční projekt);
9.5.11 Prosinec 2015
• Vánoční dílny
Městská knihovna Žatec připravila pro dětské čtenáře ve středu 9.12.2015 odpoledne
v dětském oddělení centrální knihovny v době od 15,30 do 17,30 Vánoční dílny, během
kterých si děti vyzkoušely výrobu sněhuláků z ponožek, malování a zdobení vánočních
dekorací a ozdob.
• Předvánoční noc v knihovně
Městská knihovna Žatec uspořádala pro děti oblíbené ponocování v knihovně, tentokrát s
vánoční tématikou. V noci z pátku 11.12. na sobotu 12.12.2015 se sešlo 21 dětí ve věku
od 7 do 11 let v prostorách knihovny, aby se společně vánočně naladily. Byl pro ně
připraven pestrý program. Nejprve se podívaly na veršovanou pohádku Františka Hrubína
Zvířátka a loupežníci, kterou jim zahrála knihovnice Anna Klouboučníková s pohádkovou
čtecí babičkou Ilonkou Nejmanovou. Poté děti vyráběly papírová přáníčka k vánocům a
ubrouskovou technikou obrázky s vánočními nebo zimními motivy. Nechyběla ani
procházka po svátečně vyzdobeném městě a vyprávění o vzniku Vánoc a vánočních
tradicích. Večer byl zakončen stezkou odvahy a pak už děti postupně usínaly a nechaly si o
Vánocích zdát. Po probuzení a sladké snídani si rozbalily „vánoční“ dárky a domů odcházely
k nejkrásnějším svátkům v roce zase o kousek blíž.
Článek 10.
Provozně organizační oblast
10.1 Dne 6.11.2014 byl zpracován organizací Městská knihovna Žatec rozpočet projektu
pro výkon regionálních funkcí na období roku 2015, na základě kterého byla podána žádost
Krajskému úřadu v Ústí nad Labem o poskytnutí dotace pro zajištění výkonu regionálních
funkcí pro rok 2015, projednávaná v lednu 2015.
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10.2 Usnesením Zastupitelstva Města Žatec č. 170/14 ze dne 17.12.2014 byl schválen
příspěvkové organizaci Městská knihovna Žatec příspěvek na činnost na rok 2015 ve výši
4120000 Kč, doručeno organizaci dne 22.12.2014.
10.3 Dne 06.1.2015 předložila organizace Městská knihovna Žatec svému zřizovateli
Městu Žatec Návrh na stanovení závazných finančních ukazatelů pro rok 2015.
10.4 Dne 08.1.2015 předala organizace Městská knihovna Žatec svému zřizovateli Městu
Žatec podklady pro Informační systém o platech za rok 2014.
10.5 Dne 08.1.2015 byl předán zřizovateli příspěvkové organizace Městu Žatec
zastoupenému odborem vnitřních věcí Odpisový plán příspěvkové organizace Městská
knihovna Žatec na rok 2015 ve výši 0 Kč.
10.6 Dne 14.1.2015 předala organizace Městská knihovna Žatec svému zřizovateli Městu
Žatec Inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku v účetní jednotce za rok 2014,
včetně inventurních seznamů.
10.7 Dne 14.1.2015 byl zaslán Městskou knihovnou Žatec Českému statistickému úřadu
v Praze Čtvrtletní výkaz o práci za 4. čtvrtletí 2014.
10.8 Dne 15.1.2015 byla zpracována a odeslána prostřednictvím modulu ročních zpráv IS
FKVS Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2014.
10.9 Dne 19.1.2015 byla předložena zřizovatelům obecních knihoven Finanční zpráva o
hospodaření se sdruženými finančními prostředky sdružených obcí za rok 2014.
10.10 Dne 19.1.2015 byly předloženy zřizovatelům obecních knihoven sdružených obcí
návrhy dodatků Smlouvy o sdružených finančních prostředcích pro rok 2015.
10.11 Dne 20.1.2015 byl podepsán dodatek Smlouvy o poskytování knihovnických služeb a
sdružení finančních prostředků Obcí Lubenec pro rok 2015.
10.12 Dne 21.1.2015 předložila organizace Městská knihovna Žatec svému zřizovateli
Městu Žatec Rozbor hospodaření příspěvkové organizace za účetní období roku 2014, včetně
povinných příloh a účetních výkazů.
10.13 Dne 21.1.2015 byl podepsán dodatek Smlouvy o poskytování knihovnických služeb a
sdružení finančních prostředků Obcí Čeradice pro rok 2015.
10.14 Dne 27.1.2015 Rada Města Žatec svým usnesením č. 66/15 vzala na vědomí protokol
o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkové
organizace Městská knihovna Žatec.
10.15 Dne 28.1.2015 byla zpracována organizací Městská knihovna Žatec Závěrečná
zpráva o použití poskytnuté účelové neinvestiční dotace k zajištění výkonu regionálních
funkcí za rok 2014 a předložena poskytovateli dotace Krajskému úřadu Ústeckého kraje,
Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem a zřizovateli příspěvkové organizace
Městu Žatec na vědomí.
10.16 Dne 28.1.2015 byl podepsán dodatek Smlouvy o poskytování knihovnických služeb a
sdružení finančních prostředků Obcí Nové Sedlo pro rok 2015.
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10.17 Dne 29.1.2015 předložila organizace Městská knihovna Žatec svému zřizovateli
Městu Žatec Výroční zprávu organizace za rok 2014.
10.18 Dne 29.1.2015 Rada Města Žatec svým usnesením č. 61/15 schválila Finanční vztahy
k příspěvkové organizaci Městská knihovna Žatec na rok 2015, to je příspěvek na provoz ve
výši 2025000 Kč a příspěvek na platy ve výši 2095000 Kč.
10.19 Dne 16.2.2015 Rada Města Žatec svým usnesením č. 130/15 vzala na vědomí Zprávu
o činnosti příspěvkové organizace Městská knihovna Žatec za rok 2014.
10.20 Dne 16.2.2015 Rada Města Žatec svým usnesením č. 129/15 schválila odpisový plán
na rok 2015 pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Žatec.
10.21 Dne 17.2.2015 byl organizací Městská knihovna Žatec zpracován roční statistický
výkaz o knihovně za rok 2014 prostřednictvím elektronického systému NIPOS a soubory se
statistickými údaji byly zaslány příslušným institucím.
10.22 Dne 09.3.2015 byl předán Městskou knihovnou Žatec Českému statistickému úřadu
v Brně Roční výkaz vybraných vládních institucí a příspěvkových organizací za rok 2014.
10.23 Dne 11.03.2015 předala Městská knihovna Žatec svému zřizovateli Městu Žatec,
zastoupenému odborem vnitřních věcí, Žádost zřizovateli o povolení přijetí věcného daru
pro příspěvkovu organizace Městská knihovna Žatec od anonymních dárců – návštěvníků a
uživatelů knihovny v celkovém počtu 38 kusů dle seznamu v celkové hodnotě 1600 Kč.
10.24 Dne 23.3.2015 Rada Města Žatec svým usnesením č. 254/15 schválila přijetí
věcných darů od anonymních dárců pro účel příspěvkové organizace Městská knihovna
Žatec, a to knih v celkovém počtu 38 kusů v celkové hodnotě 1600 Kč .
10.25 Dne 31.3.2015 bylo zasláno Ministerstvem kultury ČR v Praze pro Městskou
knihovnu Žatec Rozhodnutí č.j. 181/MK-S 3091/2015 OULK o poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu ČR na rok 2015 na projekt: Obnova technického a programového vybavení za
účelem zkvalitnění a rozšíření služeb knihovny. Dotace byla poskytnuta transferem přes
krajský úřad do rozpočtu obce (zřizovatele) pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna
Žatec ve výši 67000 Kč.
10.26 Dne 31.3.2015 bylo zasláno Ministerstvem kultury ČR v Praze pro Městskou
knihovnu Žatec Rozhodnutí č.j. 182/MK-S 3092/2015 OULK o poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu ČR na rok 2015 na projekt: Přechod na formát MARC21 a SQL verzi knihovního
systému Clavius a pořízení WWW katalogu Opac 2.0 Carmen. Dotace byla poskytnuta
transferem přes krajský úřad do rozpočtu obce (zřizovatele) pro příspěvkovou organizaci
Městská knihovna Žatec ve výši 128000 Kč.
10.27 Dne 08.4.2015 předložila organizace Městská knihovna Žatec svému zřizovateli
Městu Žatec Rozbor hospodaření příspěvkové organizace za účetní období 1. čtvrtletí roku
2015, včetně povinných příloh a výkazů účetní závěrky k datu 31.3.2015.
10.28 Dne 13.4.2015 Rada Města Žatec svým usnesením č. 312/15 projednala a schválila
rozpočtovou změnu ve výši 300000 Kč, a to zapojení účelové dotace do rozpočtu města.
Účelová neinvestiční dotace z Krajského úřadu Ústeckého kraje na zajištění výkonu
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regionálních funkcí Městské knihovny Žatec v roce 2015 byla schválena rozhodnutím
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 67/21Z/2015 ze dne 16.2.2015.
10.29 Dne 14.4.2015 předložila organizace Městská knihovna Žatec svému zřizovateli
Městu Žatec Žádost o převedení hospodářského výsledku za rok 2014 do fondu odměn a
rezervního fondu příspěvkové organizace.
10.30 Dne 16.4.2015 byla prostřednictvím Moravské zemské knihovny, České knihovny,
Brno podána Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven Ministerstva
kultury ČR v rámci projektu Ministerstva kultury ČR Česká knihovna pro rok 2015.
10.31 Dne 17.4.2015 byla připsána na účet organizace Městská knihovna Žatec částka ve
výši 300000 Kč k zajištění regionálních funkcí knihovny dle uzavřené smlouvy na základě
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 67/21Z/2015 ze dne 16.2.2015 o poskytnutí
neinvestiční dotace k zajištění výkonu regionálních funkcí Městské knihovny Žatec v roce
2015 zaslaná Krajským úřadem v Ústí nad Labem prostřednictvím zřizovatele příspěvkové
organizace Města Žatec.
10.32 Dne 20.04.2015 předala Městská knihovna Žatec svému zřizovateli Městu Žatec,
zastoupenému odborem vnitřních věcí, Žádost zřizovateli o povolení přijetí věcného daru, to
je knižních titulů v rámci projektu Česká knihovna 2015 od Moravské zemské knihovny,
České knihovny, Kounicova 65a, 604 87 Brno. Knihy v předpokládané celkové hodnotě
6280,00 Kč byly přijímány průběžně v období od 1.6. do 31.12.2015 v závislosti na datu
vydání knih.
10.33 Dne 20.04.2015 předala Městská knihovna Žatec svému zřizovateli Městu Žatec,
zastoupenému odborem vnitřních věcí, Žádost zřizovateli o povolení přijetí věcného daru
pro příspěvkovu organizace Městská knihovna Žatec od anonymních dárců – návštěvníků a
uživatelů knihovny v celkovém počtu 62 kusy dle seznamu v celkové hodnotě 467 Kč.
10.34 Dne 27.4.2015 byl podepsán dodatek Smlouvy o poskytování knihovnických služeb a
sdružení finančních prostředků Městem Vroutek pro rok 2015.
10.35 Dne 28.4.2015 bylo zpracováno a předáno organizací Městská knihovna Žatec
vyhodnocení projektu Už jsem čtenář – Kniha pro prvňáčka Národní knihovně v Praze.
10.36 Dne 11.5.2015 Rada Města Žatec svým usnesením č. 405/15 schválila přerozdělení
výsledku hospodaření dosaženého za účetní období roku 2014.
10.37 Dne 11.5.2015 Rada Města Žatec svým usnesením č. 412/15 schválila přijetí
věcného daru pro účel příspěvkové organizace Městská knihovna Žatec, a to 19 kusů knih
v celkové hodnotě 6280 Kč v rámci projektu Česká knihovna 2015 od Moravské zemské
knihovny Brno.
10.38 Dne 11.5.2015 Rada Města Žatec svým usnesením č. 413/15 schválila přijetí věcného
daru od anonymních dárců pro účel příspěvkové organizace Městská knihovna Žatec, a to 62
kusy knih v celkové hodnotě 467 Kč.
10.39 Dne 20.5.2015 byl předán zřizovateli příspěvkové organizace Městu Žatec,
zastoupenému finančním odborem, Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2014 za
účetní jednotku Městská knihovna Žatec.
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10.40 Dne 24.5.2015 byl podepsán dodatek Smlouvy o poskytování knihovnických služeb a
sdružení finančních prostředků Obcí Blatno pro rok 2015.
10.41 Dne 25.5.2015 byla provedena v organizaci Městská knihovna Žatec pravidelná
kontrola a revize hasicích přístrojů.
10.42 Dne 28.5.2015 Rada Města Žatec svým usnesením č. 474/15 schválila Organizační
opatření k provedení inventarizace majetku a závazků Města Žatce pro rok 2015.
10.43 Dne 03.6.2015 obdržela organizace Městská knihovna Žatec metodický pokyn
k evidenci majetku na rok 2015, v souladu s kterým bylo zpracováno vlastní Organizační
opatření příspěvkové organizace k provedení inventarizace majetku a závazků v roce 2015.
10.44 Dne 19.6.2015 předala organizace Městská knihovna Žatec svému zřizovateli Městu
Žatec Plán oprav a investic na rok 2016.
10.45 K datu 30.6.2015 byla v organizaci Městská knihovna Žatec provedena 1. etapa
inventarizace majetku a závazků v roce 2015, to je materiálových zásob, cenin, pokladny,
pohledávek a závazků v souladu s § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb. a výsledky
inventarizace byly k uvedenému datu zaúčtovány.
10.46 K datu 30.6.2015 byla v organizaci Městská knihovna Žatec provedena inventarizace
přírůstků a úbytků hmotného a nehmotného majetku a výsledky inventarizace byly předány
zřizovateli na vědomí ve stanoveném termínu.
10.47 Dne 03.7.2015 předložila organizace Městská knihovna Žatec svému zřizovateli
Městu Žatec, zastoupenému odborem vnitřních věcí, Rozbor hospodaření příspěvkové
organizace za účetní období 1. pololetí roku 2015, včetně povinných příloh a výkazů účetní
závěrky k datu 30.6.2015.
10.48 Dne 03.7.2015 předala příspěvková organizace Městská knihovna Žatec svému
zřizovateli Městu Žatec, zastoupenému finančním odborem, výkazy účetní závěrky a Rozbor
hospodaření příspěvkové organizace k datu 30.06.2015, včetně seznamu přírůstků a úbytků
majetku k datu 30.06.2015.
10.49 Dne 13.7.2015 předložila příspěvková organizace Městská knihovna Žatec svému
zřizovateli Městu Žatec Výroční zprávu příspěvkové organizace za období od 01.01.2015 do
30.06.2015.
10.50 Dne 02.09.2015 Zastupitelstvo Města Žatce svým usnesením č. 303/15 vzalo na
vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městská knihovna Žatec za období od
1.1.2015 do 30.6.2015.
10.51 Dne 02.09.2015 předala Městská knihovna Žatec veškeré požadované doklady ke
kontrole plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností
plátce pojistného za obodobí 1/2013 – 7/2015 klientskému pracovišti VZP ČR v Mostě.
10.52 Dne 11.09.2015 převzala Městská knihovna Žatec Zprávu o výsledku kontroly plateb
pojistného na veřejné zdravotní pojištějní a dodržování ostatních povinností plátce
pojistného včetně vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění a Závěrečný protokol
ze dne 09.09.2015 s výsledkem bez závad.
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10.53 Dne 30.09.2015 předala Městská knihovna Žatec svému zřizovateli Městu Žatec,
zastoupenému odborem vnitřních věcí, Žádost zřizovateli o souhlas s čerpáním finančních
prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace ve výši 19000 Kč za účelem
financování spoluúčasti investičních nákladů na projekt MK ČR, to je pořízení WWW
katalogu Opac 2.0 Carmen.
10.54 Dne 30.09.2015 byl předán zřizovateli příspěvkové organizace Městu Žatec,
zastoupenému odborem vnitřních věcí, dodatek č. 1 Odpisového plánu příspěvkové
organizace Městská knihovna Žatec na rok 2015 ve výši 5082 Kč.
10.55 K datu 30.09.2015 byla provedena v příspěvkové organizaci Městská knihovna Žatec
2. etapa inventarizace v roce 2015, to je inventarizace hmotného a nehmotného majetku.
10.56 Dne 07.10.2015 předložila organizace Městská knihovna Žatec svému zřizovateli
Městu Žatec Rozbor hospodaření příspěvkové organizace za účetní období 3. čtvrtletí roku
2015, včetně povinných příloh a výkazů účetní závěrky k datu 30.9.2015.
10.57 Dne 09.10.2015 byl předložen příspěvkovou organizací Městská knihovna Žatec
zřizovateli Městu Žatec Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2016.
10.58 Dne 26.10.2015 Zastupitelstvo Města Žatec svým usnesením č. 464/15 souhlasilo
s čerpáním investičního fondu organizace v celkové výši 19000 Kč za účelem financování
spoluúčasti investičních nákladů na pořízení WWW katalogu Opac 2.0 Carmen.
10.59 Dne 26.10.2015 Zastupitelstvo Města Žatec svým usnesením č. 465/15 schválilo dle
návrhu změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Městská knihovna Žatec v podobě
Dodatku č. 1 odpisového plánu na rok 2015, a to v celkové výši 5082 Kč.
10.60 Dne 09.11.2015 byl zaslán Městskou knihovnou Žatec Krajskému úřadu Ústeckého
kraje prostřednictvím Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem návrh rozpočtu na
výkon regionálních funkcí na rok 2016.
10.61 Ve dnech 04.11 a 05.11.2015 byla provedena kontrolním oddělením zřizovatele
plánovaná veřejnosprávní kontrola u příspěvkové organizace Městská knihovna Žatec
s výsledkem bez výhrad.
10.62 Dne 10.11.2015 bylo uskutečněno plánované školení požární ochrany zaměstnanců,
ředitele, preventisty a požární hlídky příspěvkové organizace Městská knihovna Žatec.
10.63 Dne 23.11.2015 Zastupitelstvo Města Žatec svým usnesením č. 549/15 schválilo
převod finančních prostředků v rámci rozpočtu PO na rok 2015 ve výši 127000 Kč z limitu
na mzdy do příspěvku na provoz příspěvkové organizace a zároveň schválilo změnu
závazných ukazatelů PO Městská knihovna Žatec na rok 2015: příspěvek na provoz ve výši
2152000 Kč a příspěvek na mzdy ve výši 1968000 Kč.
10.64 Dne 23.11.2015 Zastupitelstvo Města Žatec svým usnesením č. 550/15 schválilo
přijetí věcných darů od anonymních dárců pro účel příspěvkové organizace Městská
knihovna Žatec, a to 38 kusů knih v celkové hodnotě 1659 Kč vč. DPH.
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10.65 Usnesením Zastupitelstva Města Žatec č. 570/15 ze dne 07.12.2015 byl schválen
příspěvkové organizaci Městská knihovna Žatec příspěvek na činnost na rok 2016 ve výši
4113000 Kč.
10.66 Dne 09.12.2015 byla zaslána Městskou knihovnou Žatec Ministerstvu kultury ČR
v Praze Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven
Ministerstva kultury na podprogram Informační centra veřejných knihoven v rámci
programu Veřejné informační služby knihoven pro rok 2016 – název projektu: Zahájení
automatizace knihovnických činností v obecních knihovnách žateckého regionu.
10.67 Dne 28.12.2015 byl zaslán Městskou knihovnou Žatec agentuře DILIA Praha
informační výkaz o skutečnostech rozhodných pro výši náhradní odměny za všechny tiskové
rozmnoženiny zhotovené poskytovatelem za úplatu za rok 2015.
10.68 K datu 31.12.2015 byla provedena 3. etapa inventarizace majetku příspěvkové
organizace Městská knihovna Žatec v roce 2015, to je materiálových zásob, cenin, pokladny,
pohledávek a závazků, bankovních účtů, aktiv a pasiv a dodatků k inventarizacím majetku.
10.69 K datu 31.12.2015 byla provedena v organizaci Městská knihovna Žatec
inventarizace přírůstků a úbytků hmotného majetku za období od 01.10.2015 do 31.12.2015.
Celková inventarizace majetku k datu 31.12.2015 spolu s Inventarizační zprávou byla
předložena zřizovateli příspěvkové organizace Městu Žatec ve stanoveném termínu.

Článek 11.
Hospodaření organizace
Městská knihovna Žatec hospodaří s finančními prostředky přijatými od zřizovatele
na činnost, to je s příspěvkem k úhradě její provozní činnosti, včetně výdajů na opravy a
údržbu základních prostředků, a s prostředky na platy, dále s finančními prostředky
získanými z jiných rozpočtů (sdružené finanční prostředky na činnost obecních knihoven) a
s finančními prostředky ze státního rozpočtu (dotace na zajištění regionálních funkcí).
Finanční hospodaření organizace se řídí zákonem ČNR č. 205/1991 Sb. o hospodaření
s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a finančním hospodaření
rozpočtových a příspěvkových organizací.
Hospodaření příspěvkové organizace a čerpání finančních prostředků určených na
činnost příspěvkové organizace přijatých od zřizovatele a jiných zdrojů k datu 31.12.2015 je
obsahem Rozboru hospodaření příspěvkové organizace Městská knihovna Žatec, který byl
ve stanoveném termínu a rozsahu předložen zřizovateli Městu Žatec prostřednictvím
finančního odboru Městského úřadu v Žatci.

V Žatci dne 28.01.2016

Za organizaci:

Mgr. Radka Filková
ředitelka MěK Žatec
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