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Výroční zpráva o činnosti
a hospodaření příspěvkové organizace
Městská knihovna Nové Město nad Metují, Komenského 30, 549 01
Nové Město nad Metují, IČ: 62728 776
Základní údaje o organizaci
Právní forma:
příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000 Sb.
Zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové
Datum zápisu 10. listopadu 2012
Předmět činnosti:
Městská knihovna v Novém Městě nad Metují je základní knihovnou s univerzálním
knihovním fondem. Jejím zřizovatelem je město Nové Město nad Metují.
Městská knihovna je součástí systému veřejných knihoven a vykonává informační
a vzdělávací činnost. V současné době má dvě pobočky ve Spech a ve Vrchovinách. Vykonává
funkci střediskové knihovny pro 12 obecních knihoven, pro něž nakupuje a zpracovává fond,
který prostřednictvím výměnných souborů rozděluje.
Doplňková činnost:
Pořádání kulturních a vzdělávacích akcí pro obyvatele Nového Města nad Metují a okolí.
Doplňkovou činností knihovny je výstavní činnost, publikační činnost, přednášková činnost,
prodej vlastní produkce a produkce ostatních kulturních zařízení města.

Zřizovatel:
Město Nové Město nad Metují, Nám. Republiky 6,
549 01 Nové Město nad Metují, IČO 00272876
Ředitel organizace:
Bc. Lada Všetičková, DiS.; telefon: 491 470 247; mobilní telefon 732 243 858;
e-mail vsetickova@knihovnanm.cz; webové stránky www.knihovnanm.cz
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Personální obsazení organizace k zajištění jejího fungování, platné v roce 2020:
Ředitelka knihovny - pracovní úvazek 1, PS na dobu neurčitou, VŠ
Zástupkyně ředitelky, účetní, mzdová účetní, knihovnice - pracovní úvazek 1, PS na dobu
neurčitou, VŠ (od 6/2020)
Knihovnice - vedoucí odd. pro dospělé, práce na úseku střediskových knihoven, služby
pracovní úvazek 1, PS na dobu neurčitou, SŠ
Knihovnice - kulturní akce, web, služby - pracovní úvazek 1 na dobu neurčitou, SŠ
Knihovnice - vedoucí odd. pro děti - pracovní úvazek 1, PS na dobu neurčitou, SŠ
Knihovnice - pokladna, kulturní akce, služby - pracovní úvazek 1, PS na dobu neurčitou, SŠ
Knihovnice - propagace, služby, akce - pracovní úvazek 1 na dobu neurčitou, SŠ
Úklid – pracovní úvazek 0,7 PS na dobu neurčitou
Knihovnice v pobočce Vrchoviny – pracovní úvazek 0,08, Dohoda o PP, SŠ
Knihovnice v pobočce Spy – pracovní úvazek 0,03, Dohoda o PP, VŠ

Slovní zhodnocení činnosti za uplynulý rok 2020
Vývoj poskytovaných služeb
Také provoz naší knihovny poznamenala celostátní situace s epidemií Covid-19. Na jaře
loňského roku byla knihovna úplně uzavřena skoro dva měsíce, knihy se mohly jenom vracet
a hodně se dbalo na dezinfekci vrácených knih. V létě a na začátku podzimu jsme fungovali
relativně normálně, od října byl náš provoz opět zcela přerušen. Využili jsme aspoň
toho, že už řadu let rozvážíme každých 14 dní knihy na objednávku až do domu a zaváželi
jsme knihy i dalším čtenářům, o kterých jsme věděli, že naši uzavírku ponesou velmi těžce.
A jak jen to bylo možné, otevřeli jsme - už pro všechny zájemce bez ohledu na věk - výdejní
okénko. V prosinci jsme mohli na dva týdny úplně otevřít, ale od 17. 12. 2020 jsme opět
uzavřeni.
Důležitou spojnicí mezi knihovnou a uživateli se stal on-line prostor. Virtuální návštěvy
stouply oproti normálu o takřka o 2000 návštěv. Ukázal se velký význam sociálních sítí při
komunikaci hlavně s mladšími uživateli.
U celkového počtu návštěvníků knihovny byl zaznamenán 25 procentní pokles, u výpůjček
15 procentní pokles. Uzavírky se podepsaly i na nižších příjmech za čtenářské poplatky
a upomínky. Zřizovatel snížil náš rozpočet na rok 2020 o tři procenta, na rok 2021 máme
rozpočet snížený o 5 procent. Dopady těchto poklesů očekáváme v roce 2021 s obavami.
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Knihovní fondy
Náklady na pořízení knihovního fondu se podařilo navýšit na 455 613 Kč. Zvýšil se tedy
i počet přírůstků na 3395. Během uzavření knihovny jsme se více než kdy jindy věnovali
knižnímu fondu, provedli jsme větší množství odpisů - svazky zastaralé, poškozené. Počet
vyřízených MVS klesl - vzhledem k uzavření knihoven je to pochopitelné. Dobře se půjčují
stále audioknihy, uvažujeme o pořízení e-knih, což nám nový on-line katalog Tritia dovoluje.
Záležet bude ale hlavně na financích.

Investice
V červenci 2020 došlo z rozhodnutí ředitele Městského klubu k odstěhování této instituce
z prostor ve 4. patře budovy knihovny. Se souhlasem zřizovatele došlo k pronajmutí větší
části těchto prostor organizaci První novoměstská teplárenská s.r.o. Dvě zbývající kanceláře
by měla v dohledné době obsadit školní psycholožka Mgr. Jiřina Borůvková.
Knihovna v rámci VISK 3 získala grant na přechod z automatizovaného knihovního systému
Clavius na automatizovaný webový knihovní systém nové generace Tritius a také na nový
server. Tento přechod se uskutečnil v květnu 2020, od 8. 6. pracujeme v novém systému.
Tritius máme u sebe na vlastním servru. Připojena je i pobočka ve Vrchovinách.
Publikační činnost
1. 11. 2020 uplynulo deset let od slavnostního otevření zrekonstruované budovy
Komenského 30 jako nové budovy Městské knihovny. Realizovalo se vydání výročních
tiskovin: stolního kalendáře a aktualizované informační brožurky.
Městská knihovna Nové Město nad Metují.: 10 let na dobré adrese. 2. vydání. Nové Město
nad Metují: Městská knihovna Nové Město nad Metují, 2020. ISBN 978-80-87743-14-0.
Stolní kalendář Městská knihovna Nové Město nad Metují: 10 let na dobré adrese. Nové
Město nad Metují: Městská knihovna, 2020.

Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost
Důležitou spojnicí mezi knihovnou a uživateli byl on-line prostor. Virtuální návštěvy stouply
oproti normálu o takřka o 2000 návštěv. Dva měsíce v roce jsme nepořádali žádné akce pro
veřejnost, pět měsíců v roce pouze akce venkovní nebo výstavy, na kterých se návštěvníci
bezpečně střídali. Dvě výstavy jsme uspořádali pouze v on-line prostoru na našem webu
a facebooku.
Velkým a důležitým pomocníkem se pro knihovnu stal venkovní bibliobox, který funguje
nepřetržitě. Uživatelé této možnosti bezkontaktně vracet půjčené knihy velmi využívají.
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Z celkového počtu plánovaných vzdělávacích a kulturních akcí se nám podařilo realizovat
pouze zlomek. Povedly se tři výstavy regionálního charakteru (novoměstské tiskárny,
rybářské výročí, výročí autobusové dopravy ve městě), v únoru jsme ještě stihli výtvarnou
dílnu a saxofonový koncert.
O prázdninách proběhl tradiční letní antikvariát před budovou knihovny. V září se u nás
setkali knihovničtí senioři z celé republiky v rámci zájezdu do našeho kraje.
Předvánoční on-line výstava obrazů byla prodejní a její výtěžek věnoval majitel obrazů
na charitativní účely.
Bohužel se nepodařilo uskutečnit vzpomínkovou akci k desátému výročí působení knihovny
v nové budově - ani v jednom ze dvou plánovaných termínů.
Citelně byla zasažena spolupráce se školami, zastaveno bylo také pořádání ostatních akcí
v našich prostorách - pronájmy apod.

Středisko Městské knihovny v Novém Městě nad Metují
Městská knihovna v Novém Městě nad Metují je střediskovou knihovnou pro 12 obecních
knihoven. S obcemi Bohuslavice nad Metují, Černice, Jestřebí, Mezilesí, Nahořany (knihovny
Nahořany a Dolsko), Přibyslav, Slavoňov, Slavětín, Šonov-Provodov (2 knihovny), Vršovka
je sepsána Příkazní smlouva pro obce. Na základě znění této smlouvy jsou obcemi
poskytnuty finance na nákup knih do fondu střediskových obecních knihoven. Příspěvky jsou
obcemi poskytovány na základě zálohových faktur. Smlouvy jsou uzavřené na dobu
neurčitou.
Obecní knihovny jsou podle Knihovnického zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách
a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, zaevidovány
v registru Ministerstva kultury. Splněním této podmínky jsou oprávněny využívat státních
dotací prostřednictvím knihoven pověřených regionálními funkcemi. Tuto funkci plní
v našem regionu Městská knihovna v Náchodě. Přidělené finance pak rozděluje podle
stanoveného klíče střediskovým knihovnám, nebo přímo obecním knihovnám pokud nejsou
součástí příslušného střediska.
Pracovnice knihovny provádí ve spolupráci s MěK Náchod revizi fondů obecních knihoven,
metodicky knihovny vedou a pro knihovníky pořádají konzultace a semináře. Soustavnou
metodickou prací se daří v obcích práce s literaturou a čtenáři nacházejí ve svých knihovnách
rozmanitou nabídku v současnosti vydávané české i světové literatury.
Pro střediskové knihovny je nabízena metodická pomoc prostřednictvím naší pracovnice RŠ,
ve spolupráci s pracovnicí Městské knihovny v Náchodě.
Také obecní knihovny v tomto roce pracovaly velmi omezeně vzhledem k vládním nařízením
a epidemiologické situaci. Z financí na regionální funkce (prostřednictvím náchodské
knihovny) se podařilo 3 knihovny připojit v rámci REKSu do automatizovaného knihovního
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systému Tritius - Černčice, Bohuslavice a Slavětín.
Spolupráce s obcemi i knihovníky probíhá uspokojivě. Problémem do budoucna je zvyšující
se věk knihovníků, převážně seniorů. Nadějně vypadá zájem mladých rodin s dětmi
o knihovnu. Finance na nákup fondu jsou dostačující. Vždy je využijeme beze zbytku při
tvorbě výměnných souborů. Žádné akce pro střediskové knihovníky se v roce 2020
neuskutečnily.
V tabulce jsou uvedeny náklady, které byly v r. 2020 podle smlouvy fakturovány jednotlivým
obcím:
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Výnosy celkem
příspěvek od zřizovatele
dotace z Ministerstva kultury
výnosy z vlastní činnosti
čerpání fondů celkem
čerpání rezervního fondu

FINANČNÍ UKAZATELÉ 2020
Hlavní činnost
6 254 095 Kč
5 550 000 Kč
260 000 Kč
439 095 Kč
5 000 Kč
0 Kč

Náklady celkem
spotřeba materiálu
z toho: nákup knih
časopisy
CD/MP3
ostatní

6 152 958 Kč
771 996 Kč
455 613 Kč
51 052 Kč
33 403 Kč
244 330 Kč

spotřeba energie (voda,plyn,elektrická energie)
prodej knih z vlastní ediční činnosti
opravy a udržování
ostatní služby

0,00 Kč

297 335 Kč
19 580 Kč
117 152 Kč
588 186 Kč

mzdové náklady celkem
z toho: mzdy
dohody o provedení práce

2 878 619 Kč
2 839 020 Kč
39 599 Kč

zákonné sociální pojištění celkem
zákonné sociální náklady
sociální pojištění

1 088 292 Kč
955 659 Kč
132 633 Kč

odpisy majetku
pokuty, manka a škody, ostatní pokuty a penále

278 889 Kč
0 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2020

Ekonomické podklady připravila:

Doplňková činnost
0,00 Kč

101 767,05 Kč

0,00 Kč

Anna Lukášková, DiS.

Nové Město nad Metují

Zpracovala: Bc. Lada Všetičková, DiS.

10. 2. 2021
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Přílohy:
Přehled akcí uspořádaných Městskou knihovnou v Novém Městě nad Metují
za rok 2020
Letošní přehled je oproti minulým krátký. Plánované akce zmařila
epidemiologická situace v naší zemi v souvislosti s nákazou Covid 19, která
nedovolovala v dubnu, květnu a listopadu cokoli uspořádat. "Nejbezpečnější
kulturní akcí roku" se staly výstavy, které jsme mohly uskutečnit i on-line
na sociálních sítích.
LEDEN
Jan Toman - fotografie
Cestovatel vystavuje fotografie ze svého pobytu v jihovýchodní Asii. Navštívil
Thajsko, Laos, Vietnam, Kambodžu, Malajsii. V těchto zemích strávil v kuse 13
měsíců, kdy nízkonákladově cestoval a pracoval jako dobrovolník na mnoha
projektech. Na fotografiích zachycuje přírodu a kulturu této pro nás exotické části
světa. Výstava potrvá do konce ledna. Vstup volný.
Dopolední čtenářský klub
Další z řady setkání a povídání si o literatuře, kultuře a umění. Pojďme si společně
číst a povídat si o tom. V pondělí 6. 1. od 9 hodin dopoledne v klubovně.
Horolezecká expedice Peruánské Andy
Přednáška s promítáním horolezce Lukáše Jasenského. Ve středu 8. 1. od 18
hodin ve společenském sále. Vstupné 80,- Kč.
Šifra mistra Dientzenhofera aneb Tajemství barokních kostelů
na Broumovsku
Přednáška Zdeňka Zahradníka se světelnými obrazy, divadelními prvky a závěrečnou
hypotézou. Ve středu 15. 1. od 18 hodin ve společenském sále. Vstupné 30,Kč.
Dětský čtenářský klub pro děti od první do páté třídy ZŠ
Budeme si povídat o knížkách, hrát společenské hry, bavit se. Sejdeme se ve
čtvrtek 16. 1. v 15 hodin v klubovně naproti dětskému oddělení. Vstup je volný.
Když nemůžeš ve 3, přijď klidně o ½ 4, můžeš se zapojit kdykoli!
Historické zahrady Itálie
V Itálii je množství celosvětově významných renesančních, manýristických či
barokních zahrad, které se zapsaly do historie vývoje zahradního umění. Slovem i
obrazem tyto zahrady navštívíme. Přednáší specialistka na historické zahrady Věra
Veselovská. Pořádáme v pondělí 20. 1. od 18 hodin ve společenském sále.
Vstupné 30,- Kč.
Rusko - Bajkal - Kamčatka
Cestopisná přednáška KČT. Přednáší pan Petrilák. Ve čtvrtek 23. 1. od 17.30
ve společenském sále.
Burianosaurus a další čeští dinosauři
Přednáška popularizátora paleontologie Mgr. Vladimíra Sochy.
Ve středu 29. 1. od 18 hodin ve společenském sále. Vstupné 30,- Kč.
Dětský čtenářský klub pro děti od první do páté třídy ZŠ
Budeme si povídat o knížkách, hrát společenské hry, bavit se. Sejdeme se ve
čtvrtek 30. 1. v 15 hodin v klubovně naproti dětskému oddělení. Vstup je volný.
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ÚNOR
Dopolední čtenářský klub
Další z řady setkání a povídání si o literatuře, kultuře a umění.
V pondělí 3. 2. od 9 hodin dopoledne v klubovně.
Světelný kořen - rostlina budoucnosti
Přednáší Jarmila Habrová. Ve středu 5. 2. od 18 hodin. Vstup je volný.
Jak to tenkrát bylo
Regionálně zaměřená výstava popisuje vývoj tiskařské tradice v našem městě a okolí.
Výstavu zahájíme vernisáží ve čtvrtek 6. 2. od 17 hodin. Výstava potrvá do 27. 2.
Ve společenském sále, vstup je volný.
Plátěná taška s potiskem - výtvarná dílna
Přijďte si v sobotu 8. 2. od 9 hodin do společenského sálu ozdobit plátěnou
tašku vlastním linorytem! Vstupné 200 Kč zahrnuje veškerý materiál a tašku.
Mandalové odpoledne s Bárou Lýdií
Přijďte vyzkoušet účinky tvarů a barev. Mandaly, které jsou pro vás připravené, mají
blahodárný vliv. V úterý 11. 2. v klubovně naproti dětskému oddělení
od 15 hodin. Počet míst je omezen, vstupné lektorka stanovila na 150 Kč/osoba.
Muzikoterapie – tibetské mísy - Bára Lýdie
Zažijte neobyčejné setkání. Koná se ve společenském sále v úterý 11. 2.
od 18 hodin. Vstupenky jsou k dispozici v oddělení pro dospělé. Počet míst omezen.
Délka programu 90 minut, vstupné lektorka stanovila na 240 Kč/osoba.
Dětský čtenářský klub pro děti od první do páté třídy ZŠ
Budeme si povídat o knížkách, hrát společenské hry, bavit se. Sejdeme se ve
čtvrtek 13. 2. v 15 hodin v klubovně naproti dětskému oddělení.
Východní Turecko
Cestopisná přednáška KČT. Přednáší M. Věříš. Ve čtvrtek 13. 2. od 17.30 hodin
ve společenském sále.
Saxofon napříč žánry
Setkání saxofonu a klavíru jako splynutí přítomnosti s minulostí. Koncert saxofonisty
Romana Fojtíčka a klavíristky Laury Mikel Vlkové uvedeme ve společenském sále
v pátek 14. 2. od 19 hodin. Vstupenky v ceně 200 Kč v prodeji.
Jak to tenkrát bylo
Komentované prohlídky za účasti Josefa Pinkavy pořádáme v úterý 18. 2.
od 14 do 17 hodin ve společenském sále. Vstup je volný.
Běhat maraton
Z nejtlustšího kluka ve třídě maratonec. Dá se to zvládnout, jen chtít. O své osobní
zkušenosti se s vámi podělí Petr Pokorný. Ve středu 19. 2. od 18 hodin
ve společenském sále, vstup je volný.
MAXMILIÁN I. CÍSAŘ MEXICKÝ - "Jenom v činnosti je štěstí"
Historická přednáška oblíbeného lektora MUDr. Petra Minaříka. Ve středu 26. 2.
od 18 hodin ve společenském sále, vstupné 30 Kč.
Je možné naučit (se) dobru - dle J. A. Komenského?
Je člověk ve své podstatě dobrý nebo zlý? A co na to náš učitel národů,
J. A. Komenský? Přednáší doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. Pořádá Křesťanská akademie.
Ve čtvrtek 27. 2. od 18 hodin ve společenském sále.
BŘEZEN
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100 let od založení MO ČRS Nové Město nad Metují
Výstava fotografií, dokumentů a rybářského vybavení. Proběhne od 2. 3. do 7. 3.
ve společenském sále. Vstup je volný
Dopolední čtenářský klub
V pondělí 2. 3. od 9 hodin dopoledne v klubovně.
Dětský čtenářský klub pro děti od první do páté třídy ZŠ
Sejdeme se ve čtvrtek 5. 3. v 15 hodin v klubovně naproti dětskému oddělení.
Vstup je volný.
Příběhy Parabible - Alexandr Flek
Pořádá Křesťanská akademie Nové Město nad Metují. Ve čtvrtek 5. 3. od 18
hodin.
Dopoledne s krtkem pro nejmenší a jejich rodiče
Těšíme se na vás v pátek 6. března v 10 hodin dopoledne v oddělení pro děti.
Vstup je volný.
Setkání s bábovkou na regionální téma - novoměstské zvony
V sobotu 7. 3. od 15 hodin ve společenském sále přivítáme ředitele
novoměstského muzea Jiřího Hladíka. Vstup je volný.
Kristian Stefan, život a doba zapomenutého vlastence
Svou knihu představí Mgr. Zdeňka Kulhavá v úterý 10. 3. od 18 hodin.
Bhútán - země hřmícího draka
Cestopisná přednáška KČT. Ve čtvrtek 12. 3. od 17.30 hodin.

ČERVEN
Konec II. světové války v Novém Městě nad Metují
Pořádáme s městským muzeem. Výstavní panely plné unikátních archivních fotografií
si můžete prohlédnout v lapidáriu Městské galerie Zázvorka od 19. 5. do 29. 9.
Výstava prací Skupiny neprofesionálních výtvarníků Nové Město nad Metují
Otevřeno od 1. 6. do 27. 8. v rámci otevírací doby knihovny. Ve společenském sále,
vstup je volný.
ČERVENEC
Letní antikvariát před budovou knihovny
Proběhne v týdnu od 27. 7. do 31. 7. v obvyklých časech. Ceny knih od 5 Kč/kus.
SRPEN
Dernisáž výstavy prací Skupiny neprofesionálních výtvarníků
Nové Město nad Metují
Na závěr výstavy pořádáme společenské setkání v našem sále. Proběhne
ve čtvrtek 27. 8. od 17 hodin. Hudba a občerstvení zajištěno. Vstup je volný.
ZÁŘÍ
Dopolední čtenářský klub
Další z řady setkání a povídání si o literatuře, kultuře a umění. Pojďme si společně
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číst a povídat si o tom. V pondělí 7. 9. od 9 hodin dopoledne v klubovně. Vstup je
volný.
100 let autobusové dopravy v Novém Městě nad Metují
Výstava ve společenském sále. Vernisáž a křest knihy proběhne ve čtvrtek 10. 9.
od 17 hodin. Výstava potrvá do konce září, vstup je volný.
Dobroběžník v Africe
Cestovatel a fotograf Marek Jelínek zve na své povídání o tom, jak projel Afriku na
koloběžce. V pondělí 21. 9. od 18 hodin. Ve společenském sále, vstupné 60,Kč.
Filmová bábovka
Zajímavosti ze světa filmu nabídne filmový labužník Jiří Švanda. Společensko-literární
setkání se koná v sobotu 26. 9. od 15 hodin ve společenském sále, vstup je volný.
Lidskost není docela ztracena I. část
Přednáší doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. Akci pořádáme s CB Nové Město nad Metují
v rámci seriálu Rok s Komenským. V úterý 22. 9. od 18 hodin - z bezpečnostních
důvodů přesunuto do KINA 70.
ŘÍJEN
Barvy v paličkované krajce Krása ruční práce členek Klubu přátel paličkované
krajky při TJ Sokol Opočno. Výstava ve společenském sále knihovny potrvá
od 8. 10. do 20. 11. Vstup je volný. PROBĚHLA I ON-LINE VERZE.
Příběhy lidskosti
Výstava v rámci seriálu Rok s Komenským. V prostorách knihovny pořádá Církev
bratrská. Záštitu převzal starosta města. K vidění od října do prosince.
PROSINEC
Karel Kratochvíl - Josef Pinkava
Předvánoční prodejní výstava obrazů. Majitel výstavy věnuje získané finanční
prostředky na charitativní. Od 25. 11. do 11. 12. Výdej prodaných obrazů se
uskuteční v týdnu od 14. do 18. 12. Ve společenském sále, vstup je volný.
PROBĚHLA
I ON-LINE VERZE.
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Obrazové přílohy:
Výstava Jak to tenkrát bylo popisovala vývoj tiskařské tradice v našem městě a okolí.
Vernisáž proběhla 6. 2. 2020.

Únorové výtvarné tvoření - Plátěná taška s potiskem
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Valentýnský saxofonový koncert

Březnová výstava 100 let od založení MO ČRS Nové Město nad Metují
se uskutečnila v týdnu před celostátním lockdownem
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Letní antikvariát před budovou knihovny

13

Srpnová dernisáž výstavy Skupiny neprofesionálních výtvarníků

V září už jsme výstavu 100 let autobusové dopravy v Novém Městě nad Metují otevírali
opět v rouškách
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Listopadovou výstavu Barvy v paličkované krajce a charitativní prodejní výstavu obrazů
Josef Pinkava - Karel Kratochvíl jsme nabídli i v on-line verzi na facebooku knihovny
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