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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 2016 byly 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
526
Obecní knihovna Blšany
Město Blšany
2303/2002
970
Obecní knihovna Čeradice
Obec Čeradice
1350/2002
299
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
1 175
Pobočka knihovna Ležky
Obec Lubenec
1343/2002
109
Obecní knihovna Nové Sedlo
Obec Nové Sedlo
1344/2002
535
Obecní knihovna Sedčice
Obec Nové Sedlo
1345/2002
124
Obecní knihovna Staňkovice
Obec Staňkovice
1346/2002
908
Obecní knihovna Vroutek
Město Vroutek
1347/2002
1 856
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.

3

Citovaná smlouva byla v roce 2016 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 2016 částka 17,00 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 do 19.12.2016 nebytové prostory o celkové výměře 91,60 m2 v objektu čp. 2779
Bratří Čapků v Žatci, jehož vlastníkem je fyzická osoba. V období od 19.12.2016 do
13.1.2017 byly dokončeny stavební úpravy v objektu čp. 2777 Jižní v Žatci, jehož
vlastníkem je Město Žatec, kterými byly odděleny v Základní škole Jižní prostory školy od
nových prostor určených pro pobočku knihovny Jih a provedeno stěhování knihovny.
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 89,25 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“;
• 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 (38 hodin pro veřejnost) a úterý dle individuální dohody;
Den
Výpůjční doba
Pondělí
09.00 - 17.00
Středa
09.00 - 20.00
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, výchovné a vzdělávací akce pro školská zařízení a další;
• čtyři výpůjční dny v týdnu (25,75 hodiny pro veřejnost) a úterý dle dohody;
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.
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 a od 16.1.2017 Jižní čp. 2777;
• 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, výchovné a vzdělávací akce pro školská zařízení a další činnosti;
• činnost knihovny zajišťuje pracovník oddělení služeb pro dospělé čtenáře;
• tři výpůjční dny v týdnu (22 hodiny pro veřejnost), úterý a čtvrtek akce (besedy,
vzdělávání) pro školská zařízení;
• pobočka knihovny Jih byla v období od 22.11.2016 do 13.1.2017 uzavřena pro
veřejnost z provozních a technických důvodů; během uzavírky probíhaly stavební
práce na úpravě nových prostor v ZŠ Jižní v objektu čp. 2777 Jižní v Žatci, které
financovalo Město Žatec, na vybavení vlastních prostor pobočky Jih se finančně
podílela Městská knihovna Žatec; zahájení nového provozu proběhlo 16.1.2017
Den
Pondělí
Středa
Pátek

Výpůjční doba v roce 2016
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
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/ lichý týden

Článek 6.
Knihovní řád
Knihovní řád Městské knihovny Žatec upravuje práva a povinnosti knihovny a jejích
uživatelů, včetně cen za poskytované služby. Příjmy z poplatků za služby uživatelům
knihovny dle knihovního řádu představují za účetní období roku 2016 částku v celkové výši
402125,00 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 31.12.2016:
stav knihovního fondu k datu 31.12.2015
přírůstek knihovních jednotek za období celkem
úbytek knihovních jednotek za období celkem
stav knihovního fondu k datu 31.12.2016

107917
4100
10731
101286

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 2016 činil 4100 svazků knih.
Za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 bylo nakoupeno celkem 3922 svazků
knih v celkové hodnotě 790143,66 Kč, průměrná cena knihy činí 201,50 Kč. Z provozních
prostředků zřizovatele bylo pořízeno celkem 3586 svazků nových knih v celkové hodnotě
697077,02 Kč, průměrná cena knihy činí 194,40 Kč. Z finančních prostředků účelové dotace
Ústeckého kraje na zajištění ragionálních funkcí byl zakoupen 241 svazek knihy celkovým
nákladem 49588,94 Kč a ze sdružených finančních prostředků obcí bylo zakoupeno 219
svazků knih v celkové hodnotě 43477,70 Kč. Pro účel příspěvkové organizace Městská
knihovna Žatec bylo za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 přijato 178 svazků knih
formou věcných darů v hodnotě 25762,00 Kč.
Úbytkem knihovního fondu se rozumí veškeré knihovní jednotky, které byly během
vykazovaného období (kalendářní pololetí, 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
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zaměření za zůstatkovou cenu, prodej prostřednictvím výprodeje knih občanům za
zůstatkové ceny a likvidace knih (knihy velmi poškozené, dále neupotřebitelné a
neprodejné).
7.2

Stav knihovního fondu dle tematických skupin k datu 31.12.2016:
Naučná literatura pro dospělé
Naučná literatura pro děti
Beletrie pro dospělé
Beletrie pro děti
Knihovní fond celkem:

29484
6263
48492
17047
101286

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 31.12.2016
představuje číslo 9, z toho 9 zaměstnanců v pracovním poměru na dobu neurčitou;

8.2

Organizační struktura
zahrnuje 9 zaměstnanců, z toho 2 zaměstnanci na zkrácený pracovní úvazek (0,75):

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.4,75)
1
1 (úv.0,75)
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.
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8.3.2 Oddělení služeb pro dospělé čtenáře (OD) centrální knihovny, náměstí Svobody
Oddělení zajišťuje výpůjční službu pro dospělé čtenáře knihovny a odborné související
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 (3,75 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,
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•
•
•

9.2

výprodej vyřazených knih, periodických publikací a ostatních nosičů informací,
zajišťování kulturně informačních služeb, zejména výchovných a vzdělávacích akcí
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 1.1.2016 do 31.12.2016:
Čtenáři knihovny

dospělí

děti

celkem

Počet registrovaných čtenářů
Počet návštěvníků fyzicky
Počet výpůjček celkem
• z toho naučná literatura
• z toho beletrie
• z toho periodika
Počet výchovných a vzdělávacích akcí
Počet účastníků akcí

1880
26517
86411
16325
64942
5144
26
253

727
14789
11142
1578
8309
1255
148
4036

2607
41306
97553
17903
73251
6399
174
4289

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 2016 byly
realizovány celkem 174 akce pro celkový počet 4289 účastníků, které probíhaly zejména
v měsících březen až červen a září až prosinec v oddělení služeb knihovny pro děti.
Městská knihovna Žatec 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 několik kulturních a
informačních akcí, 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,
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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.
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.
9.5.1 Leden 2016
• 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, realizuje
se průběžně během celého období;
• 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,
realizuje se průběžně během celého období;
• Čtení pro MŠ
realizace celoročního projektu na podporu čtení vybraných titulů knih pro děti v mateřských
školách, spolupráce navázána se žateckými školskými zařízení, realizuje se průběžně během
celého období;
• Pohádková babička
pravidelná středeční odpoledne pro děti zaměřená na čtení dětem, realizuje se průběžně
během celého období, jedná se o 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;
• Už se znáte s EFT?
Setkáním s odborníkem zahájila Městská knihovna Žatec v novém kalendářním roce sérii
přednášek pro veřejnost. Ve středu 27. ledna seznámila Iveta Fischerová, terapeutka
energetické psychologie a EFT, posluchače s metodou EFT, která je spojením prvků klasické
čínské medicíny a psychologie. Přednášející přiblížila návštěvníkům, jak metoda funguje,
pro koho je terapie vhodná, jak probíhá a jaké problémy může vyřešit. Přidala také svůj
osobní příběh a zkušenosti z praxe. Část přednášky probíhala formou dialogu s posluchači.
9.5.2 Únor 2016
• Jižní Pacifik
Ostrovy jižního Pacifiku „navštívili“ zprostředkovaně posluchači první letošní cestopisné
přednášky, která se konala v přednáškovém sálku žatecké knihovny ve středu 10. února.
Karel Starý provedl návštěvníky rozmanitým tropickým rájem ostrovů a ostrůvků mezi
rovníkem a obratníkem Kozoroha. Přednášející se zmínil také o historii ostrovů, způsobu
života a přátelské povaze zdejších obyvatel, dále např. o obřadu pití omamné kávy,
kanibalských tradicích nebo o autentické domorodé vesnici s keramickou dílnou. Mnoho
zajímavých informací a osobních postřehů bylo jako obvykle doplněno promítanými
fotografiemi, ukázkami předmětů z cest a odpověďmi na dotazy posluchačů.
• 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 ve dnech 11. až 13. 2. do Městské knihovny
Žatec a do Rodinného centra Sedmikráska. Část darovaných knih jsme doručili do Dětského
domova a dětského oddělení nemocnice. Ostatní knihy se prodaly v dobročinném Knižním
bazaru, který se uskutečnil ve dnech 17. až 19. 3. 2016. Část výtěžku z akce byla určena
neziskové organizaci Rodinné centrum Sedmikráska.
• Karnevalové tvoření
Městská knihovna Žatec připravila v oddělení pro děti centrální knihovny ve středu 17.
února další Tvořivé dílny, kde si mohly děti vytvořit veselé karnevalové masky a papírové
čepice. Měly možnost vyzdobit si škrabošku z nabízených šablon a vybarvit barvami na sklo.
Z barevných papírů a čtvrtek si vystříhaly, vytvořily a vyzdobily papírovou čepici.
• Léčivé energie REIKI
Městská knihovna Žatec pozvala své čtenáře a návštěvníky zajímající se o věci mezi nebem
a zemí na třetí přednášku Marty Filipi, tentokrát zaměřenou na léčivou energii Reiki.
Lektorka v rámci přednášky mimo jiné podrobně popsala sedm čaker, pohovořila o jejich
harmonizaci, vztahu k přírodě a jejím vlivu na člověka, o mužském a ženském principu nebo
o lásce a jejím významu, zejména v počátcích života. Opět nechyběly odpovědi na dotazy a
vzájemná komunikace s posluchači tak obohatila zajímavou a poučnou přednášku, která
proběhla ve středu 24. února v přednáškovém sálku knihovny.
• Jarní prázdniny pro děti v knihovně
Ve dnech od 29. 2. do 4. 3. byl připraven doprovodný program pro registrované i
neregistrované uživatele knihovny během prodloužené provozní doby oddělení služeb pro
děti centrální knihovny: 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
zajištěna 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 2016
• Březen měsíc čtenářů
ve dnech od 1. do 31. 3. připraven všestranný program pro všechny věkové kategorie
uživatelů knihovny a širokou veřejnost, zejména:
• Večerní knihovna pro dospělé
Prodlouženou výpůjční dobu nabídla stávajícím i novým čtenářům a ostatním zájemcům
Městská knihovna Žatec v rámci měsíce března, který je v knihovně tradičně věnován
čtenářům. Středa 9. března byla plná akcí pro širokou veřejnost, při kterém měli návštěvníci
možnost využít služeb knihovny až do 22:00 hodin a občerstvit se kávou, čajem a sladkými
či slanými dobrotami, které pro ně knihovnice připravily. Od 18:00 hodin probíhaly tvůrčí
dílny pro dospělé zaměřené na výrobu různých dekorací pomocí techniky decoupage, které
se setkaly s velmi pozitivními ohlasy. Byli vyhlášeni a odměněni Čtenáři roku 2015, kteří
nejvíce využívali služeb naší knihovny v daném roce. Stali se jimi za oddělení pro dospělé
Radek Šafárik a za oddělení pro děti Nikola Šibravová. Na závěr večera byl promítnut film z
festivalu Jeden svět Na stupních vítězů: citlivé, formálně vytříbené a místy úsměvné portréty
pěti atletů ve věku od 82 do 100 let, kteří se připravují na seniorské mistrovství světa.
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• Sleva registračního poplatku
během týdne knihovny od 7. do 12. 3. získal každý nový čtenář knihovny jednorázovou
slevu registračního poplatku ve výši 50%;
• Čtenářská amnestie
zapomnětliví čtenáři knihovny mohli během celého března využít amnestii na veškeré
upomínky a vrátit vypůjčené knihy bez sankčního poplatku;
• Zdeněk Svěrák
informační lekce pro žáky 4. až 9. tříd základních škol věnované tvorbě Zdeňka Svěráka (v
odděleních pro děti od 7. 3.), výstava knih a vědomostní soutěže pro 1. a 2. stupeň
základních škol věnované životu a tvorbě autora (v odděleních pro děti od 2. do 31. 3.);
• William Shakespeare
informační lekce pro žáky 7. až 9. tříd základních škol a studenty středních škol věnované
životu a tvorbě autora (v odděleních pro děti od 7. 3.), výstava knih a materiálů věnována
životu a tvorbě autora (v odděleních pro dospělé v době od 2. do 31. 3.);
• Král a císař Karel IV.
výstava knih a materiálů věnována osobnosti Karla IV. (oddělení služeb knihovny pro
dospělé v době od 2. do 31. 3.);
• Oslavy svátků jara
informační lekce pro 1. až 2. třídy základních škol s jarní tematikou zaměřené na velikonoční
tradice (od 7. do 23. 3.);
• Cestopisná přednáška o Peru
Ve středu 9. března od 16 hodin připravila knihovna multimediální cestopisnou přednášku
Pavla Svobody o Peru. Její návštěvníci zprostředkovaně vyrazili na dva dlouhé treky
nejvyššími peruánskými velehorami a „navštívili“ např. prameny největší řeky světa
Amazonky, horké termální prameny, incké památky, bájné jezero Titicaca a mystické Machu
Picchu.
• Velikonoční tvořivé dílny
velikonoční tvoření a vyrábění v oddělení pro děti centrální knihovny ve středu 16. března od
15,30 do 17,30 hodin a v sobotu 19. března od 9 do 12 hodin;
• Dobročinný knižní bazar
ve dnech 17. až 19. března probíhal v oddělení pro děti centrální knihovny Knižní bazar
z knih darovaných čtenáři v rámci knižního Valentýna;
• Biologické hodiny – tajemství zdraví
Biologické hodiny jako tajemství zdraví byly tématem akce pro veřejnost v rámci dalšího
Setkání s odborníkem v Městské knihovně Žatec ve středu 23. března. Přednášející byla Ing.
Jarmila Mandžuková, známá odbornice na gastronomii a zdravou výživu. V knihovně
pohovořila o tom, co ovlivňuje náš zdravotní stav, zmínila roční biologický cyklus a
rozebrala denní „jízdní řád“ našeho organismu – biologické hodiny. Příjemná a
bezprostřední lektorka během přednášky odpověděla na dotazy posluchačů a také společně
s nimi předvedla praktické ukázky jednoduchých cvičení na rozproudění energie nebo
zlepšení zraku.
9.5.4 Duben 2016
• Pohádková noc v knihovně
V pátek 1. dubna prožilo v knihovně 22 dětí ve věku od 6 do 15 let v doprovodu 3 knihovnic
Pohádkovou noc. Program celého nocování byl věnován tvorbě Zdeňka Svěráka, jeho
pohádkovým příběhům a písničkám. Pro děti byla připravena soutěž a ony na několika
stanovištích rozmístěných po celé knihovně řešily kvízy, křížovky a další úkoly.
Vyvrcholením soutěže bylo písničkové klání jednotlivých týmů. Během večera však do
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budovy knihovny nečekaně vniklo několik malých indiánů, kteří zde hledali poklad. Po
smírném rokování byl poklad skutečně nalezen a před odchodem indiánů zpět do svého
Rodinného centra Sedmikráska rozdán a sněden. Zbytek večera patřil čtení, povídání a
vyhodnocení soutěže s vyhlášením výsledků. Nejúspěšnější soutěžící i všichni další byli po
zásluze odměněni. Na dobrou noc nechybělo samozřejmě čtení pohádky. Druhý den po
snídani děti ještě měly čas prohlížet si, číst a listovat knihami, ale také si je vypůjčit.
• Turecko a divoký Kurdistán
Neúnavný cestovatel, dobrodruh a vystudovaný etnograf Libor Drahoňovský byl hostem
dubnové cestopisné přednášky v Městské knihovně Žatec. Formou cestovatelských besed
spojených s promítáním seznamuje zájemce s historií, kulturními reáliemi a všedním i
nevšedním životem obyvatel zemí východní Evropy, severní Asie, Předního a Středního
Východu. Návštěvníci besedy v žatecké knihovně jeho prostřednictvím poznali Turecko a
divoký Kurdistán, převážně hornatou zemi s bohatou historií a četnými pamětihodnostmi.
Cestovatel mimo jiné pohovořil o genocidě původních arménských obyvatel nebo ukázal
unikátní skalní klášter Sumela či horu Ararat. Zajímavou besedu, která proběhla
v přednáškovém sálku knihovny 6. dubna, doprovodily ukázky tradiční hudby a prostor
dostaly také četné dotazy diváků.
• Cestopisné přednášky pro školy
Na měsíc duben připravila Městská knihovna Žatec další vzdělávací přednášky, které byly
tentokrát určeny pro studenty Gymnázia Žatec. V pondělí 18. dubna se v aule gymnázia
konaly přednášky fotografa, novináře a cestovatele Tomáše Kubeše. V první přednášce
posluchačům přiblížil Barmu, zemi tisíců pagod, zlatých chrámů, milionů soch Buddhy,
úsměvů, ale také tradic, které se už jinde v Asii nenajdou. Tématem druhé přednášky se stala
země divokých hor a šamanů, zapomenutá republika Tuva, která je pravým rájem pro
dobrodruhy. Na závěr přednášek se také dotkl situace na Balkáně a uprchlické krize a
zodpověděl dotazy studentů. Prostřednictvím fotografií, krátkých videí a autentických
zážitků tak zajímavou formou obohatil znalosti studentů o spoustu nových informací.
• O spolužití se psy bez vady
Zajímavé téma nabídla zájemcům z řad veřejnosti i svým čtenářům Městská knihovna Žatec
v rámci dalšího Setkání s odborníkem ve středu 20. dubna. O své zkušenosti z každodenního
spolužití se psy se přišel podělit pan Pavel Prager. Životem se psy se zabývá většinu života.
Průběžně navštěvoval cvičiště, poslouchal různé názory a pracoval jako profesionální
psovod. V přednášce pohovořil o tom, jak nastavit soužití se psy bez vady, aby došlo
k nastolení pohody a komfortu ve vzájemném vztahu. Cílem jeho práce se psy je spokojený
majitel spokojeného psa. Při besedě přidal rady na odstranění psích zlozvyků, praktické
příklady řešení nevhodného psího chování a nastavení pravidel a také odpověděl na dotazy
návštěvníků.
• Z pohádky do pohádky
Ve čtvrtek 28. dubna připravila Městská knihovna Žatec pro děti mateřských škol další
loutkové divadelní představení. Knihovnice Anna Kloboučníková společně se svou dcerou
Annou Pasekovou nastudovaly pohádku „O nevděčném vodníkovi“. Odměnou jim byl
dětský úsměv a veliký potlesk.
9.5.5 Květen 2016
• Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela
Netradiční cestopisná přednáška čekala návštěvníky přednáškového sálku Městské knihovny
Žatec ve středu 4. května. O své zážitky a poznatky z cesty do Santiaga de Compostela se
přišel podělit osobitý cestovatel Patrik Kotrba. Na cestu do španělského Santiaga de
Compostela, které je již od vrcholného středověku jedním z nejvýznamnějších poutních míst
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Evropy, se každoročně vydává asi 150 tisíc lidí z celého světa. Mladý Jihočech, který
vystudoval dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně, šel do Santiaga již pětkrát.
Poslední cesta mu trvala přes rok a vyrážel z rodného domu své matky v Kloužovicích u
Chýnova na Táborsku. Šel sám, pěšky, jen s kytarou, batohem a sluncem v zádech. V rámci
promítání fotografií a vyprávění zážitků o cestě z Čech přes Salcburk a Innsbruck,
francouzské azurové pobřeží a italskou riviéru až do samotného Santiaga zaznělo i několik
autorských písní. Cestou se totiž hraním na kytaru živil, skládal písničky a zpíval v češtině,
angličtině i španělštině.
• Savování v knihovně
V úterý 17. května se sešla v Městské knihovně v Žatci skupinka dam, aby se pod vedením
naší čtenářky paní Neubauerové během tvořivé dílny naučila techniku savování textilu.
Vyzkoušeli jsme si, jak pomocí této techniky oživit fádní triko, jak si připravit látku na
originální tašku nebo vytvořit obraz podle vlastní fantazie či předlohy. Slíbili jsme si, že se
do začátku prázdnin určitě ještě setkáme a vzájemně si předáme další zkušenosti s touto
technikou nebo jinou výtvarnou technikou.
• Snídaně a svačiny zdravěji
Květnovým povídáním o zdravějším stravování pokračoval cyklus Setkání s odborníkem
v Městské knihovně Žatec. Výživová poradkyně a trenérka Power Plate Ing. Petra
Šmeráková vedla seminář na téma Snídaně a svačiny prakticky a zdravěji. Lektorka mimo
jiné pohovořila o rozmanitých způsobech, možnostech, pestrosti a vyváženosti zdravých
snídaní a svačin. Mluvilo se o nových trendech ve stravování, funkčních potravinách, Raw
stravě, smoothie či smart foodu a také o konkrétních ingrediencích. Návštěvnice si mohly
většinu představených produktů prohlédnout a některé také ochutnat a zároveň si odnesly
tipy a recepty na zdravé snídaně a svačiny, které pro ně lektorka připravila. Zajímavá a
zdařilá akce proběhla v knihovně ve středu 18. května.
• Knihovnicko-muzejní noc v knihovně
Bojovníci kmene „Booksů“ obsadili v pátek 20. května ve večerních hodinách Městskou
knihovnu Žatec. Konala se totiž Indiánská noc. Udatné bojovníky čekal pestrý program.
Nejprve se vydali na výzvědnou výpravu do Regionálního muzea K. A. Polánka, kde se
seznámili s indiány spřáteleného kmene a jejich zvyky, zasoutěžili si po indiánsku s
Junákem, prohlédli výstavu "Na Mayovky nejen v máji" a zhlédli apačský ďábelský tanec.
Po návratu do knihovny je čekala hlavní část noci, a to "Indiánská stezka", která prověřila
jejich smysly. Za každý úspěšně splněný úkol získali část mapy, jejíž složení jim napovědělo
cestu k pokladu, který všechny indiánské skupiny úspěšně nalezly. Všichni společně pak
vytvořili totem kmene „Booksů“. Druhý den byli všichni malí indiáni za svou bystrost, snahu
a ukázněnost odměněni diplomem, amuletem bojovníka kmene a také sladkým indiánkem.
Indiánská noc v knihovně se zkrátka povedla. Howgh!
• 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 2016
• Dětský den
Dětský den s knihovnou nabídla v sobotu 4. června Městská knihovna Žatec všem, kdo se
rádi baví u knížek nebo nejrůznějších stolních a deskových her. V oddělení pro děti centrální
knihovny se od 9 do 14 hodin hrály hry, například Duch, Krycí jména, Tučňáci, Levá a
pravá, Chodil pešek okolo, skládal se Příběh z kostek a mnoho dalších. Během dopoledne
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byli vyhlášeni výherci soutěže „Vymysli si svůj Příběh z kostek“, kterou knihovna vyhlásila
ve spolupráci s firmou Mindok, jejichž zástupci byli přítomni a pomohli dětem při hraní her.
Zájemci si mohli také přímo na místě zakoupit hry za zvýhodněné ceny a noví dětští čtenáři
se mohli přihlásit do knihovny a využít slevu registračního poplatku. Všechny děti si mohly
vybrat z "kouzelného" košíku malý dárek na památku.
• Pasování prvňáčků na čtenáře
Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského uspořádala Městská knihovna
Žatec dne 7. června 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 245 prvňáčků.
• Konverzační klub v němčině
Ve středu 8. června se konalo od 16 hodin první setkání Konverzačního klubu v němčině.
Sešlo se prvních pět odvážných dam, které strávily téměř dvě hodiny konverzací v němčině.
Po krátkém úvodu v češtině o tom, co by mělo být náplní konverzačního klubu a jak si
představují jeho další činnost, probíhalo setkání dále téměř plynule v němčině v příjemné
atmosféře, dobré náladě a bez zábran. Mluvíme každý podle svých schopností a možností,
vzájemně si poradíme, vše v klidu a bez stresu.
• Léčivé energie REIKI
Poslední přednáška před letními prázdninami, na kterou pozvala Městská knihovna Žatec své
čtenáře a veřejnost, proběhla v přednáškovém sálku knihovny ve středu 15. června. Přilákala
zejména návštěvníky zajímající se o věci mezi nebem a zemí, protože zprostředkovala další
setkání s paní Martou Filipi. Mezi témata, kterými se lektorka zabývala, patřily například
duchovní a materiální svět, komunikace, láska, aura nebo sedm základních čaker. Mluvilo se
také o vesmírné léčivé energii Reiki nebo o vyšší energii Šambale, Atlantidě, ale i o
významu zdravé stravy a zejména živé stravě. V rámci přednášky probíhala diskuse s
posluchači a obohacením byla i vzájemná komunikace návštěvníků mezi sebou.
• Konverzační klub v němčině
Ve středu 15. června se konalo od 16 hodin již druhé setkání Konverzačního klubu
v němčině, kterého se nově zúčastnili i dva studenti. Napříč třemi generacemi jsme
konverzovali téměř plynule v němčině v klubovém prostředí, příjemné atmosféře a dobré
náladě. Setkávat se budeme i nadále každou středu od 16 hodin v centrální Městské knihovně
Žatec (náměstí Svobody 52).
• Bibliotour aneb šlapeme s knihovnou
Na víkend od 17. do 19. června 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 19. června jsme
ujeli cykloetapu ze Žatce do Kadaně.
• Savování II v knihovně
Ve středu 29. června se opět sešla v Městské knihovně Žatec skupinka dam, aby se pod
vedením naší čtenářky paní Neubauerové během tvořivé dílny naučila techniku savování
textilu. Vyzkoušeli jsme si, jak si pomocí této techniky vytvořit originální tašku nebo obraz
podle vlastní fantazie či předlohy.
• Konverzační klub v němčině
Ve středu 29. června se konalo od 16 hodin již třetí setkání Konverzačního klubu v němčině.
Mluvíme každý podle svých schopností a možností, vzájemně si poradíme, vše v klidu a bez
stresu.
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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 2016
• Tvořivé dílny v knihovně
První prázdninovou akcí v rámci Léta s knihovnou byly Tvořivé dílny, které se konaly
v úterý 12. července 2016. V devět hodin se v knihovně sešlo 11 dětí a 1 dospělý účastník.
Společně s knihovnicemi a dvěma dobrovolnicemi paní Neubauerovou a slečnou
Valachovou se věnovali tvůrčímu tvoření. Vyráběly se dekorace a šperky z drátků a korálků,
zdobily se rámečky, krabičky a svícny technikou decoupage a pomocí techniky savování
textilu si děti vytvořily podle své fantazie originální tašky. Čas při tvoření rychle ubíhal, ale
zůstal také k nahlédnutí do knih a jejich výběr na prázdninové čtení.
• Výlet s knihovnou do Techmanie Plzeň
Již tradiční Léto s knihovnou, které nabízí každé prázdninové úterý zajímavý program nejen
pro děti a čtenáře knihovny, pokračovalo 19. července prvním velkým výletem. Cílem byla
Plzeň a její Science Center Techmania. Zábavní centrum Techmania nabízí stálé i putovní
interaktivní expozice zaměřené nejen na fyziku, astronomii, chemii nebo biologii, ale nově i
na problematiku výživy, svět filmu nebo tematiku špionáže a tajných služeb. S vtipem
představuje základní přírodní jevy a zákony, seznamuje se světem vědy a techniky a láká
k experimentování, čehož s chutí a nadšením využili žatečtí výletníci. Navštívili také 3D
planetárium, kde zábavnou formou získali informace například o sluneční soustavě, složení
země, fázích měsíce nebo mohli vyzkoušet, jak vzniká tornádo. Všechny také pobavila a
nadchla půlhodinová show, kde na vlastní oči a uši viděli a slyšeli, co dokáže tekutý dusík.
Pak už jen nakoupit pár drobností na památku a vydat vlakem domů.
9.5.8 Srpen 2016
• Výlet s knihovnou po Dračí cestě za březeneckým drakem
Dne 2. srpna se konal další z výletů pořádaných Městskou knihovnou Žatec. V tento
podmračený den tři dospělí a pět dětí dojeli autobusem do Března u Chomutova a vydali se
malebnou obcí po upravených cestách k vrátnici Severočeských dolů, kde si vyzvedli plánek
s trasou a variantami možných odpovědí na otázky, jež nacházeli cestou na soutěžních
tabulích. Postupně plnili jednotlivé úkoly, které měly blízko k obci Březno nebo k hornictví.
Na více jak pětikilometrové trase se setkali např. s vodní vílou Energií, permoníkem
Uhelníčkem či ohnivcem Plamínkem a nakonec v informačním centru obce dostali
zaslouženou odměnu. Ve zbývajícím čase si v parku prohlédli nové, velmi pěkné, dřevěné
sochy, občerstvili se v cukrárně a déšť naštěstí začal až před cestou zpět do Žatce.
• Fantastická cesta kolem světa s knihovnou
Další prázdninový výlet v rámci projektu Městské knihovny Žatec Léto s knihovnou
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 stylové stavby a hudba odpovídající
místním tradicím. Museli jsme v rámci golfové soutěže zdolat 18 jamek, například v
japonské zahradě, na pirátském škuneru v Karibiku, v egyptské pyramidě, v Mexiku nebo
mezi arizonskými indiány. Během hry jsme si také prohlédli zvířecí obyvatele areálu – tygry,
lvy, rysy, klokany, surikaty, lemury, sovy, papoušky a v neposlední řadě všetečné opice.
V průběhu golfové hry bylo pro děti připraveno dobrodružné hledání pokladu. Na
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jednotlivých stanovištích pro ně místní pirát skryl otázky a po jejich zodpovězení získaly
důležité indicie pro nalezení pokladu. Truhlu se zlaťáky a sladkou odměnou až v
Transylvánii objevila statečná Kristýna Dvořáková, 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 odvezl zpět do Žatce. Výlet se konal dne 9.8.2016 a i
přes občasné přeháňky se velmi vydařil a byl příjemným zpestřením prázdninových dnů pro
všech 26 výletníků.
• Výlet s knihovnou na Schillerovu rozhlednu
V úterý 16. srpna se vydaly žatecké knihovnice s dětmi i dospělými na další z letních výletů,
tentokrát po letech opět do výšin Schillerovy rozhledny v Kryrech. Cestovalo se autobusem a
samotná návštěva obce s rozhlednou se velmi vydařila. Komorní skupina výletníků zamířila
z autobusu přes můstek nad Zlatým potokem kolem pomníčku k výročí velké povodně
v těchto místech a kolem kostela Narození Panny Marie k rozhledně. Protože panovalo
příjemné počasí, ocitli se výletníci zanedlouho na vrcholu Kostelního vrchu u úpatí
Schillerovy rozhledny. Zde již čekala skvělá paní průvodkyně s povídáním o rozhledně, o
důvodu jejího pojmenování a s dalšími zajímavými historickými údaji, která výpravu pustila
na rozhlednu. Z rozhledny bylo nejen pěkné pozorovat daleké okolí, ale rovněž její interiér
zaujal dobovými fotografiemi místa vedle současných. Po dostatečném pobytu na rozhledně
a na vrchu u Havraního kamene se výletníci vydali dolů po Křížové cestě sedmi bolestí
Panny Marie zpět do obce k odjezdu autobusu.
• Výlet s knihovnou do Muzea kostek LEGA
Lákavým a atraktivním cílem posledního prázdninového výletu v úterý 23. srpna s Městskou
knihovnou Žatec v rámci Léta s knihovnou bylo Muzeum kostek v Praze. Cestovalo se
autobusem a poté metrem na Národní třídu, kde se nachází obchod LEGO stavebnic a v jeho
suterénu i Muzeum kostek. Početná skupina výletníků zde na poměrně nevelkém prostoru
nalezla největší soukromou sbírku LEGO modelů na světě. Obsahuje přes tři tisíce exponátů
složených ze dvou milionů kostiček, například modely vyráběné už v roce 1955, ohromnou
sbírku modelů Star Wars, unikátní modely Karlova mostu, Národního muzea, Eiffelovy věže
nebo Taj Mahalu. V muzeu jsou také dva dětské koutky pro malé i velké, kde si nejen žatečtí
s nadšením sestrojili stavby podle své vlastní fantazie.
• Prázdninová noc v knihovně
Oblíbená Prázdninová noc tradičně zakončila prázdninový program knihovny Léto
s knihovnou. Pro nocležníky jsme opět připravili pestrý a zajímavý program. Večer děti
zahájily střelbou z kuše a luku, kterou jim zprostředkovali pan Stanislav Styblík s dcerou
Klárou. Poté se přemístily zpět do knihovny, kde pro ně byla připravena soutěž „Prázdninové
putování knižního skřítka po České republice“. Při plnění úkolů „navštívily“ všechny naše
kraje, dozvěděly se mnoho zajímavostí a získaly tipy na rodinné výlety. Před spaním
nevynechaly tradiční stezku odvahy a usínaly příjemně znaveny. Druhý den ráno je čekala
sladká snídaně, kterou pro ně knihovnice napekly a připravily. Poté jsme se společně vydali
do Bowlingového centra Moskva, kde děti čekalo bowlingové klání, při kterém dopoledne
rychle uteklo. Prázdninové noci, která proběhla z pondělí 29. na úterý 30. srpna, se
zúčastnilo 22 dětí a 3 knihovnice.
9.5.9 Září 2016
• O značkách a značkařích v knihovně
Městská knihovna Žatec pozvala veřejnost po prázdninové přestávce na další přednášku.
Bylo jí setkání s odborníkem, tentokrát s vedoucím značkařem Klubu českých turistů, RNDr.
Janem Křivancem, která se konala ve středu 21. 9. v sálku knihovny. Pan Křivanec na úvod
seznámil návštěvníky s historií značkaření u nás i ve světě. První turistické značky zde
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vznikly již před polovinou 19. století a první výlet uspořádali Sokolové v roce 1862 (pochod
z Prahy na Říp). V r. 1888 byl založen Klub českých turistů, jehož úkolem bylo i značení
tras. Pravidla značení jsou na našem území vždy jednotná, značky mají přesné rozměry
(10x10 cm) i barvy. Nejstarší značení bylo červené, později modré, zelené a žluté. V ČR je
označeno přibližně 41 000 km a pracuje zde asi 1 500 značkařů. Návštěvníci se dále
dozvěděli například i to, jaké značce se říká volavka, jak vypadají nepovedené značky nebo
že nejdelší značenou trasou na světě je Apalačská stezka, která měří 3 500 km. Poučnou
besedu doprovázelo promítání fotografií.
• Konverzační klub v němčině
Každou středu od 16 hodin se koná v sálku centrální Městské knihovně Žatec (náměstí
Svobody 52) setkávání Konverzačního klubu v němčině fungujícího na principu
dobrovolného setkávání lidí s chutí konverzovat a naučit se něčemu novému v jazyce bez
lektora a získávat dovednosti od sebe navzájem. Napříč generacemi se konverzuje téměř
plynule v němčině v klubovém prostředí, příjemné atmosféře a dobré náladě.
9.5.10 Říjen 2016
• Týden knihovny
První týden v měsíci říjnu připravila Městská knihovna Žatec pro své čtenáře a veřejnost
TÝDEN KNIHOVNY: od pondělí 3.10. do soboty 8.10. na všech odděleních a pobočkách
knihovny získal každý nově registrovaný čtenář knihovny jednorázovou slevu registračního
poplatku ve výši 50% a zapomnětliví čtenáři mohli využít amnestii na veškeré upomínky a
vrátit vypůjčené knihy bez sankčního poplatku. Od 12. října jsme připravili pro naše čtenáře
novinku, kterou jistě uvítali pracovně vytížení čtenáři, studenti a lidé dojíždějící za prací či
studiem, a to prodloužení provozní doby ve středu do 20:00 hodin.
• Křest nové knihy Jany Javorské v žatecké knihovně
Ve středu 5. 10. bylo v rámci akce Týden knihovny oddělení služeb pro dospělé čtenáře
centrální knihovny otevřeno pro veřejnost v prodloužené době do 22 hodin. Návštěvníci si
mohli odpočinout mezi knihami, občerstvit se kávou nebo čajem a ochutnat připravené
domácí sladké i slané pochoutky. Stěžejní událostí večera bylo setkání se spisovatelkou
Janou Javorskou a křest její nejnovější knihy. Autorka se narodila v Lounech, kde dodnes
žije a pracuje, s několikaletou pracovní zastávkou i v našem městě. Psaní je jejím koníčkem
a únikem z každodenního shonu. Píše především literaturu pro ženy. Dosud vydala 14 knih,
z nichž poslední s názvem Hra vyšla na konci září. Kmotrou knihy, a dalším neméně
zajímavým hostem, byla Jitka Hofmannová, trenérka sportovního aerobiku a fitness, čemuž
se věnuje již mnoho let. Závodníci z jejího klubu dosahují stabilně výborných umístění,
včetně těch nejprestižnějších. Je držitelkou významného ocenění Trenérka a cvičitelka roku
2015. Křest nové knihy a autorské čtení plynule přešlo v neformální, příjemné a zajímavé
povídání nejen o knihách a sportu, které se protáhlo do pozdních večerních hodin.
• Říjnové (po)nocování v knihovně
(Po)nocování v knihovně, letos již čtvrté, se konalo v noci z pátku 7.10. na sobotu 8.10. od
19,30 do 9 hodin. Zúčastnilo se ho 19 šikovných dětí ve věku od 6 do 14 let. Jedna skupina
dětí pomocí textilních barev zdobila batůžky, druhá plnila úkoly vědomostního kvízu, který
je provedl celou knihovnou. Později se skupiny vystřídaly, aby každý účastník měl
vlastnoručně malovaný batoh i prověřené znalosti o knihovně. Později večer si děti posilněné
svačinkou převzaly perníkové medaile za soutěž a následovala všemi velmi oblíbená stezka
odvahy. Poté si poslechly knihovnickou pohádku, během které už některé usínaly. Ráno
posnídaly knihovnicemi napečené buchty a koláče, proběhl turnaj v hádankách, četly si a
prohlížely knížky.
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• Barma – země Buddhů v knihovně
Barma, země tisíců pagod, zlatých chrámů, milionů soch Buddhy a také usměvavých a
přátelských obyvatel, byla tématem cestopisné přednášky, která se konala v Městské
knihovně Žatec ve středu 12. října. Hostem a přednášejícím byl fotograf, novinář a cestovatel
Tomáš Kubeš. Žateckým návštěvníkům již dobře známý dobrodruh procestoval Evropu, Asii
a několik let prožil cestováním po svém zamilovaném kontinentu Africe. Tentokrát
posluchači jeho prostřednictvím navštívili Barmu (dnes Myanmar). Přednáška probíhala
formou promítání fotografií a videí s bezprostředním a autentickým komentářem.
Návštěvníci poznali například města Yangon, Bagan, Mandalaj, jezero Inle, 8 km dlouhou
pláž Coco Beach nebo svaté místo Shwedagon Paya. Viděli také i dříve uzavřené oblasti
národů Chin a Padung (žirafích žen), pavoučí ženy nebo nejdelší teakový most světa,
zvláštní lov ryb či dobrodružnou cestu vlakem.
• Povídání o čaji v knihovně
Jak si čajem vylepšit zdraví se dozvěděli návštěvníci Městské knihovny Žatec v pondělí
24.10.2016 na další přednášce z cyklu Setkání s odborníkem. Tím byl teatender, importér
čajů a bylin a certifikovaný školitel a komisař CBA Ing. Zdeněk Nepustil. Žateckým
posluchačům se nepředstavil poprvé. Tentokrát se jeho přednáška, tradičně spojená
s degustací, zaměřila na účinky čaje na lidské zdraví. O čaji lze prohlásit, že je nejlevnějším,
nejdostupnějším a nejefektivnějším lékem i preventivním prostředkem lidského zdraví
v současnosti. V rámci besedy doprovázené promítáním fotografií získali účastníci degustace
také základní informace o pěstování a zpracování čaje, produkci čajů ve světě, literatuře o
čaji nebo jeho přípravě. Tu mohli návštěvníci zdařilé a zajímavé akce zažít všemi smysly.
• Knihobudky v Kapucínské zahradě
Městská knihovna Žatec ve spolupráci s Chrámem chmele a piva, jako správcem a
provozovatelem Kapucínské zahrady, zahájily ve středu 26.10.2016 provoz KNIHOBUDEK.
Princip fungování je velice jednoduchý: půjč si knihu – přečti si ji – vrať knihu nebo vyměň
za jinou, ideální jednu dej a jednu si vezmi. Jedná se o bezplatné půjčování a výměnu knih
mezi veřejností bez registrace nebo jiné evidence. Na obdobném principu jsou založeny i tři
předcházející projekty knihovny, které realizovala po veřejnost na podporu knih a čtení.
Projekty Čtenáři čtenářům, Kniha do vlaku a před prázdninami zahájená Plážová knihovna
pro návštěvníky koupaliště a sauny zdárně pokračují a plní svůj účel. Věříme, že i
knihobudky si najdou své příznivce a budou veřejnosti sloužit dlouhou dobu.
• Konverzační klub v němčině
Každou středu od 16 hodin se koná v sálku centrální Městské knihovně Žatec (náměstí
Svobody 52) setkávání Konverzačního klubu v němčině fungujícího na principu
dobrovolného setkávání lidí s chutí konverzovat a naučit se něčemu novému v jazyce bez
lektora a získávat dovednosti od sebe navzájem. Napříč generacemi se konverzuje téměř
plynule v němčině v klubovém prostředí, příjemné atmosféře a dobré náladě.
9.5.11 Listopad 2016
• Jak sestavit vyvážený a pestrý jídelníček
Městská knihovna Žatec pozvala své čtenáře a veřejnost na další Setkání s odborníkem,
kterým byla v letošním roce již podruhé Ing. Petra Šmeráková. Výživová poradkyně a
trenérka Power Plate připravila přednášku na téma „Jak sestavit vyvážený a pestrý
jídelníček“. Vhodný a racionální jídelníček by měl být zdravý, vyvážený a pestrý. Hlavním
živinám, kterými jsou bílkoviny, sacharidy a tuky, lektorka věnovala podstatnou část
semináře. Posluchači se podrobně seznámili s jejich dělením, potřebným množstvím, jaké
potraviny je obsahují a jaké jsou důsledky jejich nedostatku. V rámci přednášky se hovořilo
také například o makroživinách a mikroživinách, glykemickém indexu, superpotravinách
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nebo důležitosti technologie přípravy pokrmů. Posluchači získali i praktické návody, rady a
názorné příklady různých druhů zdravých potravin a ingrediencí. Během přednášky lektorka
také odpovídala na četné dotazy posluchačů a připravila recepty na snídaňové dezerty s chia
semínky. Velmi zajímavá beseda proběhla ve středu 9.11.2016 v přednáškovém sálku
knihovny.
• Léčivé kuželové pyramidy
Cyklus přednášek Setkání s odborníkem nabídl návštěvníkům Městské knihovny Žatec další
nové a zajímavé téma - léčivé kuželové pyramidy. Lektorka Soňa Záhorková žije
v Litvínově a již osm let se věnuje výrobě a prodeji léčivých kuželových pyramid, které
začala pro ostatní zájemce vytvářet až po osobní zkušenosti s léčivou pyramidální energií.
Pyramida je tvarový zářič, jehož energie roztáčí čakry, odstraňuje energetické bloky,
vitalizuje a harmonizuje a v poli svého působení vytěsňuje nepříznivé vlivy geopatogenních
zón. Vysokofrekvenční pyramidální energie je schopná zasahovat do samoléčebných procesů
a urychlovat je, blahodárně působí na člověka a jeho prostředí, má velmi uklidňující účinek
na stresované a nervózní lidi. Pyramidální energie může také posilovat organismus, imunitu,
léčit lidi, zvířata a rostliny, zmírňovat bolesti, urychlovat hojení ran, eliminovat negativní
záření televize, mobilu a počítače, energizovat potraviny a nápoje. Návštěvníci přednášky,
která proběhla v sálku Městské knihovny Žatec 23.11.2016, si mohli vyzkoušet na vlastní
kůži osvědčenou uzdravující sílu kuželových pyramid. Přednášející se s nimi také podělila o
své osobní zkušenosti z praxe a ochotně odpověděla na četné dotazy posluchačů.
• Konverzační klub v němčině
Každou středu od 16 hodin se koná v sálku centrální Městské knihovně Žatec (náměstí
Svobody 52) setkávání Konverzačního klubu v němčině fungujícího na principu
dobrovolného setkávání lidí s chutí konverzovat a naučit se něčemu novému v jazyce bez
lektora a získávat dovednosti od sebe navzájem. Napříč generacemi se konverzuje téměř
plynule v němčině v klubovém prostředí, příjemné atmosféře a dobré náladě.
9.5.12 Prosinec 2016
• Den pro dětskou knihu v knihovně
V sobotu 3. 12. 2016 se v oddělení pro děti centrální Městské knihovny Žatec konal Den pro
dětskou knihu, v rámci kterého byl připraven pestrý program pro děti i dospělé. Děti si
společně s rodiči mohly vyrobit vánoční hvězdu z korálků, zahrát si deskové hry, číst a
prohlížet si knihy nebo zhlédnout loutkové divadelní představení v podání knihovnice Anny
Hášové, pohádkové babičky Ilony Nejmanové a její vnučky Nely Chlupové. Pohádka se
jmenovala „Jak se nemohli dopočítat“ aneb tak trochu jiná pohádka o Budulínkovi a
lištičkách. Akce se velice vydařila, zúčastnilo se přes 40 dětí, většina v doprovodu
dospělých, a šest dětských čtenářů se nově registrovalo, využili slevu registračního poplatku
ve výši 50%.
• Předvánoční noc v knihovně
Tak jako každý rok Městská knihovna Žatec uspořádala pro děti oblíbenou Předvánoční noc
v knihovně. V noci z pátku 16.12. na sobotu 17.12. se sešlo 20 dětí ve věku od 7 do 11 let v
prostorách knihovny, aby se společně vánočně naladily. Byl pro ně připraven pestrý
program. Nejprve děti čekala loutková divadelní pohádka s názvem „Jak se nemohli
dopočítat“, kterou jim zahrála knihovnice Anna Hášová s pohádkovou čtecí babičkou
Ilonkou Nejmanovou a její vnučkou Nelou. Poté vyráběly vánoční ozdoby z keramické
hmoty. Po procházce po svátečně vyzdobeném městě, nechyběl ani zpěv vánočních koled a
posezení u vánočního stromečku a rozbalení „vánočních“ dárků. Večer byl zakončen
oblíbenou stezkou odvahy a pak už děti při poslechu pohádky postupně usínaly a nechaly si
zdát o Vánocích.
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• Konverzační klub v němčině
Každou středu od 16 hodin se koná v sálku centrální Městské knihovně Žatec (náměstí
Svobody 52) setkávání Konverzačního klubu v němčině fungujícího na principu
dobrovolného setkávání lidí s chutí konverzovat a naučit se něčemu novému v jazyce bez
lektora a získávat dovednosti od sebe navzájem. Napříč generacemi se konverzuje téměř
plynule v němčině v klubovém prostředí, příjemné atmosféře a dobré náladě.
Článek 10.
Provozně organizační oblast
10.1 Dne 09.11.2015 byl zpracován organizací Městská knihovna Žatec rozpočet projektu
pro výkon regionálních funkcí na období roku 2016, na základě kterého byla podána žádost
Krajskému úřadu v Ústí nad Labem o poskytnutí dotace pro zajištění výkonu regionálních
funkcí pro rok 2016 projednávaná v lednu 2016.
10.2 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
4.113.000 Kč.
10.3 Dne 06.1.2016 byl předán zřizovateli příspěvkové organizace Městu Žatec
zastoupenému odborem vnitřních věcí Odpisový plán příspěvkové organizace Městská
knihovna Žatec na rok 2016 ve výši 20.328 Kč.
10.4 Dne 07.1.2016 předložila organizace Městská knihovna Žatec svému zřizovateli
Městu Žatec Návrh na stanovení závazných finančních ukazatelů pro rok 2016.
10.5 Dne 11.1.2016 předala organizace Městská knihovna Žatec svému zřizovateli Městu
Žatec podklady pro Informační systém o platech za rok 2015.
10.6 Dne 11.1.2016 předala organizace Městská knihovna Žatec svému zřizovateli Městu
Žatec Inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku v účetní jednotce za rok 2015,
včetně inventurních seznamů.
10.7 Dne 12.1.2016 byly zpracovány organizací Městská knihovna Žatec Vyúčtování
finančních prostředků poskytnuté dotace a Závěrečná zpráva o realizovaném projektu
Obnova technického a programového vybavení za účelem zkvalitnění a rozšíření služeb
knihovny a předloženy poskytovateli dotace Ministerstvu kultury, oddělení literatury a
knihoven v Praze a zřizovateli příspěvkové organizace Městu Žatec na vědomí.
10.8 Dne 12.1.2016 byly zpracovány organizací Městská knihovna Žatec Vyúčtování
finančních prostředků poskytnuté dotace a Závěrečná zpráva o realizovaném projektu
Přechod na formát MARC21 a SQL verzi knihovního systému Clavius a pořízení WWW
katalogu Opac 2.0 Carmen a předloženy poskytovateli dotace Ministerstvu kultury, oddělení
literatury a knihoven v Praze a zřizovateli příspěvkové organizace Městu Žatec na vědomí.
10.9 Dne 18.1.2016 Zatupitelstvo města Žatce svým usnesením č. 27/16 schválilo závazné
ukazatele pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Žatec na rok 2016, to je příspěvek
na provoz ve výši 1.923.000 Kč a příspěvek na platy ve výši 2.190.000 Kč.
10.10 Dne 20.1.2016 byla zpracována a odeslána prostřednictvím modulu ročních zpráv IS
FKVS Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2015.
10.11 Dne 21.1.2016 předložila organizace Městská knihovna Žatec svému zřizovateli
Městu Žatec Rozbor hospodaření příspěvkové organizace za účetní období roku 2015, včetně
povinných příloh a účetních výkazů.
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10.12 Dne 26.1.2016 byla zpracována organizací Městská knihovna Žatec Závěrečná
zpráva o použití poskytnuté účelové neinvestiční dotace k zajištění výkonu regionálních
funkcí za rok 2015 a předložena poskytovateli dotace Krajskému úřadu Ústeckého kraje,
Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem a zřizovateli příspěvkové organizace
Městu Žatec na vědomí.
10.13 Dne 27.1.2016 byla předložena zřizovatelům obecních knihoven Finanční zpráva o
hospodaření se sdruženými finančními prostředky sdružených obcí za rok 2015.
10.14 Dne 27.1.2016 byly předloženy zřizovatelům obecních knihoven sdružených obcí
návrhy dodatků Smlouvy o sdružených finančních prostředcích pro rok 2016.
10.15 Dne 28.1.2016 byl podepsán dodatek Smlouvy o poskytování knihovnických služeb a
sdružení finančních prostředků Obcí Lubenec pro rok 2016.
10.16 Dne 28.1.2016 byl podepsán dodatek Smlouvy o poskytování knihovnických služeb a
sdružení finančních prostředků Obcí Čeradice pro rok 2016.
10.17 Dne 29.1.2016 předložila organizace Městská knihovna Žatec svému zřizovateli
Městu Žatec Výroční zprávu organizace za rok 2015.
10.18 Dne 04.2.2016 Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schválilo dle návrhu svým
usnesením č. 56/16 odpisový plán příspěvkové organizace Městská knihovna Žatec na rok
2016, a to v celkové výši 20.238 Kč.
10.19 Dne 15.2.2016 byl organizací Městská knihovna Žatec zpracován roční statistický
výkaz o knihovně za rok 2015 prostřednictvím elektronického systému NIPOS a soubory se
statistickými údaji byly zaslány příslušným institucím.
10.20 Dne 22.2.2016 Zastupitelstvo města Žatec svým usnesením č. 114/16 vzalo na
vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městská knihovna Žatec za období od
01.01.2015 do 31.12.2015.
10.21 Dne 26.2.2016 byl podepsán dodatek Smlouvy o poskytování knihovnických služeb a
sdružení finančních prostředků Obcí Nové Sedlo pro rok 2016.
10.22 Dne 08.3.2016 byl zpracován a předán Městskou knihovnou Žatec Českému
statistickému úřadu v Brně Roční výkaz vybraných vládních institucí, příspěvkových
organizací za rok 2015.
10.23 Dne 16.3.2016 byl podepsán dodatek Smlouvy o poskytování knihovnických služeb a
sdružení finančních prostředků Městem Vroutek pro rok 2016.
10.24 Dne 17.3.2016 Zastupitelstvo města Žatce svým usnesením č. 176/16 schválilo
Organizační opatření k provedení inventarizace majetku a závazků Města Žatce pro rok
2016.
10.25 Dne 30.3.2016 bylo zasláno Ministerstvem kultury ČR v Praze pro Městskou
knihovnu Žatec Rozhodnutí č.j. 279/MK-S 4159/2016 OULK o poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu ČR na rok 2016 na projekt Zahájení automatizace knihovnických činnosti
v obecních knihovnách žateckého regionu. Dotace byla poskytnuta transferem přes krajský
úřad do rozpočtu obce (zřizovatele) pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Žatec ve
výši 58.000 Kč.
10.26 Dne 31.03.2016 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 firmy Dobrovský s.r.o., Praha 4, IČ
26432668 v celkovém počtu 100 kusů v celkové hodnotě 19.750 Kč.
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10.27 Dne 04.4.2016 byl podepsán dodatek Smlouvy o poskytování knihovnických služeb a
sdružení finančních prostředků Obcí Blatno pro rok 2016.
10.28 Dne 04.4.2016 obdržela organizace Městská knihovna Žatec metodický pokyn
k evidenci majetku na rok 2016, v souladu s kterým bylo zpracováno vlastní Organizační
opatření příspěvkové organizace k provedení inventarizace majetku a závazků v roce 2016.
10.29 Dne 07.4.2016 předložila organizace Městská knihovna Žatec svému zřizovateli
Městu Žatec Rozbor hospodaření příspěvkové organizace za účetní období 1. čtvrtletí roku
2016, včetně povinných příloh a výkazů účetní závěrky k datu 31.3.2016.
10.30 Dne 07.4.2016 předložila organizace Městská knihovna Žatec svému zřizovateli
Městu Žatec Žádost o převedení hospodářského výsledku za rok 2015 do fondu odměn a
rezervního fondu příspěvkové organizace.
10.31 Dne 11.4.2016 byl zaslán Městskou knihovnou Žatec Českému statistickému úřadu
v Praze Čtvrtletní výkaz o práci za 1. čtvrtletí 2016.
10.32 Dne 12.04.2016 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 41 kus dle seznamu v celkové hodnotě 1335 Kč.
10.33 Dne 21.4.2016 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 2016.
10.34 Dne 25.4.2016 Zastupitelstvo města Žatce svým usnesením č. 297/16 schválilo přijetí
věcných darů od anonymních dárců pro účel příspěvkové organizace Městská knihovna
Žatec, a to knih v celkovém počtu 41 kus v celkové hodnotě 1.335 Kč .
10.35 Dne 25.4.2016 Zastupitelstvo města Žatce svým usnesením č. 298/16 schválilo přijetí
věcných darů od firmy Dobrovský s.r.o., Praha 4, IČ 26432668 pro účel příspěvkové
organizace Městská knihovna Žatec, a to knih v celkovém počtu 100 kusů v celkové hodnotě
19.750 Kč .
10.36 Dne 25.4.2016 Zastupitelstvo města Žatce svým usnesením č. 286/16 projednalo a
schválilo rozpočtovou změnu ve výši 330000 Kč, a to zapojení účelové dotace do rozpočtu
města. Účelová neinvestiční dotace z Krajského úřadu Ústeckého kraje na zajištění výkonu
regionálních funkcí Městské knihovny Žatec v roce 2016 byla schválena rozhodnutím
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 83/28Z/2016 ze dne 29.2.2016.
10.37 Dne 26.04.2016 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 2016 od Moravské zemské knihovny,
České knihovny, Kounicova 65a, 604 87 Brno. Knihy v počtu 29 svazků v předpokládané
celkové hodnotě 6296,00 Kč budou přijímány průběžně v období od 1.6. do 31.12.2016
v závislosti na datu vydání knih.
10.38 Dne 28.4.2016 bylo zpracováno a předáno organizací Městská knihovna Žatec
vyhodnocení projektu Už jsem čtenář – Kniha pro prvňáčka Národní knihovně v Praze.
10.39 Dne 29.4.2016 byla připsána na účet organizace Městská knihovna Žatec částka ve
výši 330.000 Kč k zajištění regionálních funkcí knihovny dle uzavřené smlouvy na základě
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 83/28Z/2016 ze dne 29.2.2016 o poskytnutí
neinvestiční dotace k zajištění výkonu regionálních funkcí Městské knihovny Žatec v roce

24

2016 zaslaná Krajským úřadem v Ústí nad Labem prostřednictvím zřizovatele příspěvkové
organizace Města Žatec.
10.40 Dne 09.5.2016 Rada Města Žatec svým usnesením č. 21/16 schválila přijetí věcného
daru pro účel příspěvkové organizace Městská knihovna Žatec, a to 29 kusů knih v celkové
hodnotě 6.296 Kč v rámci projektu Česká knihovna 2016 od Moravské zemské knihovny
Brno.
10.41 Dne 26.5.2016 byla provedena v organizaci Městská knihovna Žatec pravidelná
kontrola a revize hasicích přístrojů.
10.42 Dne 06.6.2016 Rada Města Žatec svým usnesením č. 92/16 schválila přerozdělení
výsledku hospodaření dosaženého za účetní období roku 2015.
10.43 Dne 08.6.2016 byl předán zřizovateli příspěvkové organizace Městu Žatec
zastoupenému finančním odborem Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2015 za
účetní jednotku Městská knihovna Žatec.
10.44 Dne 29.6.2016 předala organizace Městská knihovna Žatec svému zřizovateli Městu
Žatec Plán oprav a investic na rok 2017.
10.45 K datu 30.6.2016 byla v organizaci Městská knihovna Žatec provedena 1. etapa
inventarizace majetku a závazků v roce 2016, 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 30.6.2016 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 07.7.2016 předložila organizace Městská knihovna Žatec svému zřizovateli
Městu Žatec, zastoupenému odborem vnitřních věcí, Rozbor hospodaření příspěvkové
organizace za účetní období 1. pololetí roku 2016, včetně povinných příloh a výkazů účetní
závěrky k datu 30.6.2016.
10.48 Dne 07.7.2016 předala příspěvková organizace Městská knihovna Žatec svému
zřizovateli Městu Žatec, zastoupenému finančním odborem, výkazy účetní závěrky a Rozbor
hospodaření příspěvkové organizace k datu 30.06.2016, včetně seznamu přírůstků a úbytků
majetku k datu 30.06.2016.
10.49 Dne 14.7.2016 byl zaslán Městskou knihovnou Žatec Českému statistickému úřadu
v Praze Čtvrtletní výkaz o práci za 2. čtvrtletí 2016.
10.50 Dne 25.7.2016 předložila příspěvková organizace Městská knihovna Žatec svému
zřizovateli Městu Žatec Výroční zprávu příspěvkové organizace za období od 01.01.2016 do
30.06.2016.
10.51 Ve dnech 14.9.–15.9.2016 byla provedena kontrolním oddělením zřizovatele
plánovaná veřejnosprávní kontrola u příspěvkové organizace Městská knihovna Žatec
s výsledkem bez výhrad.
10.52 K datu 30.09.2016 byla provedena v příspěvkové organizaci Městská knihovna Žatec
2. etapa inventarizace v roce 2016, to je inventarizace hmotného a nehmotného majetku.
10.53 Dne 05.10.2016 předložila organizace Městská knihovna Žatec svému zřizovateli
Městu Žatec Rozbor hospodaření příspěvkové organizace za účetní období 3. čtvrtletí roku
2016, včetně povinných příloh a výkazů účetní závěrky k datu 30.9.2016.
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10.54 Dne 07.10.2016 byl předložen příspěvkovou organizací Městská knihovna Žatec
zřizovateli Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2017.
10.55 Dne 10.10.2016 byl zaslán Městskou knihovnou Žatec Českému statistickému úřadu
v Praze Čtvrtletní výkaz o práci za 3. čtvrtletí 2016.
10.56 Dne 24.10.2016 předala Městská knihovna Žatec svému zřizovateli Městu Žatec,
zastoupenému Kanceláří úřadu, Žádost zřizovateli o navýšení příspěvku na provoz ve výši
217.000 Kč z rozpočtové rezervy na rok 2016 pro příspěvkovou organizaci Městská
knihovna Žatec.
10.57 Dne 24.10.2016 předala Městská knihovna Žatec svému zřizovateli Městu Žatec,
zastoupenému Kanceláří úřadu, Žádost zřizovateli o souhlas s převodem finančních
prostředků v rámci příspěvku zřizovatele na činnost příspěvkové organizace Městská
knihovna Žatec na rok 2016, to je převod finančních prostředků ve výši 58.000 Kč
z příspěvku na platy do příspěvku na provoz příspěvkové organizace.
10.58 Dne 24.10.2016 předala Městská knihovna Žatec svému zřizovateli Městu Žatec,
zastoupenému Kanceláří úřadu, Žádost o povolení přijetí věcného daru knih pro
příspěvkovou organizaci Městská knihovna Žatec od autorů knih a anonymních dárců uživatelů knihovny v celkovém počtu 12 kusů dle seznamu, který tvořil nedílnou součást
žádosti, v celkové hodnotě 1.290 Kč.
10.59 Dne 24.10.2016 předala Městská knihovna Žatec svému zřizovateli Městu Žatec,
zastoupenému Kanceláří úřadu, Žádost o povolení přijetí věcného daru knih pro
příspěvkovou organizaci Městská knihovna Žatec od firmy Dobrovský s.r.o., Praha 4, IČ
26432668, a to 100 kusů knih v celkové hodnotě 19.750 Kč.
10.60 Dne 24.10.2016 předala Městská knihovna Žatec svému zřizovateli Městu Žatec,
zastoupenému Kanceláří úřadu, Informaci o přemístění pobočky Městské knihovny Žatec
z prostor soukromého vlastníka na adrese bratří Čapků č.p. 2779 v Žatci v 1. NP do prostor
Základní školy Jižní č.p. 2777 v Žatci.
10.61 Dne 07.11.2016 Rada Města Žatec svým usnesením č. 451/16 neschválila
rozpočtovou změnu ve výši 217.000 Kč, a to zapojení rezervy kap. 716 na navýšení
příspěvku.
10.62 Dne 07.11.2016 Rada Města Žatce svým usnesením č. 458/16 schválila přijetí
věcných darů od autorů a anonymních dárců pro účel příspěvkové organizace Městská
knihovna Žatec, a to 12 kusů knih v celkové hodnotě 1.290 Kč.
10.63 Dne 07.11.2016 Rada města Žatce svým usnesením č. 461/16 vzalo na vědomí
Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městská knihovna Žatec za období od 1.1.2016 do
30.6.2016.
10.64 Dne 11.11.2016 předala Městská knihovna Žatec svému zřizovateli Městu Žatec,
zastoupenému Kanceláří úřadu, Žádost zřizovateli o souhlas s převodem finančních
prostředků v rámci příspěvku zřizovatele na činnost příspěvkové organizace Městská
knihovna Žatec na rok 2016, to je převod finančních prostředků ve výši 58.000 Kč
z příspěvku na platy do příspěvku na provoz příspěvkové organizace.
10.65 Dne 11.11.2016 předala Městská knihovna Žatec svému zřizovateli Městu Žatec,
zastoupenému Kanceláří úřadu, Žádost zřizovateli o navýšení příspěvku na provoz ve výši
99.900 Kč na rok 2016 pro příspěvkou organizaci Městská knihovna Žatec z rozpočtové
rezervy kapitoly 716.
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10.66 Dne 16.11.2016 byl předán Městskou knihovnou Žatec Krajskému úřadu Ústeckého
kraje prostřednictvím Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem návrh rozpočtu na
výkon regionálních funkcí na rok 2017.
10.67 Dne 21.11.2016 Rada Města Žatec svým usnesením č. 488/16 schválila změnu
závazných ukazatelů příspěvkové organizaci Městská knihovna Žatec, a to takto: příspěvek
na provoz: 1.981.000,00 Kč a příspěvek na mzdy: 2.132.000,00 Kč.
10.68 Dne 21.11.2016 Rada Města Žatce svým usnesením č. 490/16 schválila rozpočtovou
změnu ve výši 60.000 Kč, a to zapojení části rezervy kap. 716 na navýšení příspěvku na
provoz a dále schválila změnu závazného ukazatele: Příspěvek na provoz: 2.041.000,00 Kč.
10.69 Dne 22.11.2016 bylo uskutečněno plánované školení požární ochrany preventisty a
požární hlídky příspěvkové organizace Městská knihovna Žatec.
10.70 Dne 25.11.2016 předala Městská knihovna Žatec svému zřizovateli Městu Žatec,
zastoupenému Kanceláří úřadu, Žádost o povolení přijetí věcného daru knih pro
příspěvkovou organizaci Městská knihovna Žatec od nakladatele a anonymních dárců uživatelů knihovny v celkovém počtu 7 kusů dle seznamu, který tvořil nedílnou součást
žádosti, v celkové hodnotě 320 Kč.
10.71 Dne 05.12.2016 Rada Města Žatce svým usnesením č. 530/16 schválila přijetí
věcných darů od nakladatele a anonymních dárců pro účel příspěvkové organizace Městská
knihovna Žatec, a to 7 kusů knih v celkové hodnotě 320 Kč.
10.72 Dne 06.12.2016 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 2017 – název projektu: Pokračování
automatizace knihovnických činností v obecních knihovnách žateckého regionu.
10.73 Usnesením Zastupitelstva Města Žatec č. 447/16 ze dne 19.12.2016 byl schválen
příspěvkové organizaci Městská knihovna Žatec provozní příspěvek na činnost na rok 2017
ve výši 4.600.000 Kč. Navrhovaný provozní příspěvek na rok 2017 ve výši 4.600.000 Kč byl
ponížen o 5% vázání na částku ve výši 4.370.000 Kč. 5% rezerva činí 230.000 Kč.
10.74 Dne 26.12.2016 bylo zasláno Městskou knihovnou Žatec divadelní, literární,
audiovizuální agentuře DILIA v Praze informační výkaz o skutečnostech rozhodných pro
výši náhradní odměny za všechny tiskové rozmnoženiny zhotovených poskytovatelem za
úplatu za rok 2016.
10.75 K datu 31.12.2016 byla provedena 3. etapa inventarizace majetku příspěvkové
organizace Městská knihovna Žatec v roce 2016, to je materiálových zásob, cenin, pokladny,
pohledávek a závazků, bankovních účtů, aktiv a pasiv a dodatků k inventarizacím majetku.
10.76 K datu 31.12.2016 byla provedena v organizaci Městská knihovna Žatec
inventarizace přírůstků a úbytků hmotného majetku za období od 01.10.2016 do 31.12.2016.
Celková inventarizace majetku k datu 31.12.2016 spolu s Inventarizační zprávou byla
předložena zřizovateli příspěvkové organizace Městu Žatec ve stanoveném termínu.
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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 31.12.2016 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 30.01.2017

Za organizaci:

Mgr. Radka Filková
ředitelka MěK Žatec
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