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1. Základní údaje 

Městská knihovna Horažďovice je organizační složkou města. Na základě zřizovací 
listiny má tato pracoviště: 

a) Městská knihovna Horažďovice  
Mírové nám. 11, 341 01 Horažďovice 

b) Místní knihovna Boubín – pobočka Horažďovice 
Boubín 43, 341 01 Horažďovice  

c) Místní knihovna Komušín – pobočka Horažďovice 
Komušín  69, 341 01 Horažďovice 

d) Místní knihovna Lhota Horažďovická – pobočka Horažďovice 
Horažďovická Lhota čp. 36, 341 01 Horažďovice 

e) Místní knihovna Třebomyslice – pobočka Horažďovice 
Třebomyslice čp. 1, 341 01 Horažďovice 

f) Místní knihovna Veřechov – pobočka Horažďovice 
Veřechov č. 1, 341 01 Horažďovice 
 
 

1.1. Provozní doba knihovny 

 
Počet hodin pro veřejnost je 26 hod. týdně. 

Oddělení pro dospělé 
Po 8.00 – 11.00  13.00 – 18.00 
St 8.00 – 12.00  13.00 – 18.00 
Pá 8.00 – 12.00  13.00 – 18.00 
Oddělení pro děti a mládež 
Po    12.00 – 16.30 
St    12.00 – 16.30 
Pá    12.00 – 17.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Statistické údaje 
 
2.1. Knihovní fond 
 Rok  

2005 
Rok  

2006 
Rok  

2007 
Rok 

2008 
Rok 
2009 

Stav k 31. 12.  51 595 53 376 55 238 54 822 51 940 
Naučná literatura  16 542 17 317 17 912 18 527 18 038 
Beletrie  34 734 35 740 37 007 35 976 33 553 
Ostatní dokumenty 319 319 319 319 319 
Přírůstek knihovního 
fondu 

498 1 936 1 869 2 003 1 406 

Úbytek knihovního 
fondu 

3 481 155 7 2 419 4 288 

Počet titulů periodik 58 52 51 54 66 
 
 
Knihy byly vybírány pracovnicemi jednotlivých odd., které jsou v bezprostředním 
kontaktu s uživateli knihovny. Na webu knihovny je vystaven formulář, který umožňuje 
čtenářům knihovny zasahovat do skladby fondu. Knihy jsou nakupovány 
prostřednictvím distribuce OPA, v prodejně Knihkupectví Horažďovice. Dále 
využíváme nákup prostřednictvím elektronických obchodů. Využíváme i nabídku 
zlevněných knih dodavatelů Jana Hoffera a Jiřího Pařízka.  
U nákupu novin a časopisů byl systém změněn již v roce 2005. Deníky a týdeníky byly 
objednány v rámci předplatného v Mediaservisu, některé tituly přímo u nakladatelů. 
Další tituly jsou získávány prostřednictvím distribuce VaRa, která zprostředkovává 
remitendy některých titulů. Získáváme tak až 50% rabat na dodávané časopisy, a tak 
může být paleta nabízených časopisů daleko širší, než za plné ceny. 
 
2.2. Uživatelé knihovny 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Registrovaní čtenáři 869 779 791 784 761 
Z toho do 15 let 243 228 223 218 206 
Návštěvníci 16 851 18 833 20 097 20 143 21 155 
Návštěvníci knihovny 12 853 14 533 14 613 14 153 19 025 
Návštěvníci internetu 821 852 1 552 2 282 1 529 
Návštěvníci akcí 3 177 3 448 3 932 3 708 3 286 
Virtuální návštěvy - - 4 007 5 971 2 130 
 
Počet uživatelů knihovny rok od roku roste. Je to především způsobeno počtem 
návštěvníků akcí a především bezplatným internetem, kde počet návštěvníků vzrostl 
téměř trojnásobně. Vzhledem k tomu, že knihovna nabízí prostřednictvím internetu 
on-line katalog, dále možnost prodlužování výpůjček a rezervace knih přes webové 



stránky knihovny a přístupem čtenáře do vlastního konta, klesá počet fyzických 
návštěv knihovny. Naopak roste počet virtuálních návštěv, které jsou knihovnou 
sledovány a od roku 2007 jsou i součástí vykazovaných statistických údajů pro 
celostátní statistiku. Nepatrný pokles počtu čtenářů byl zapříčiněn letní provozní 
dobou, která byla omezena na 1 den v týdnu. 
 
2.3. Výpůjčky 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 
Výpůjčky celkem 45 068 43 579 41 069 38 014 40 171 
Naučná lit. dospělým čten.   13 437   12 436 10 204 9 718 5 105 
Krásná lit. dospělým čten. 20 590 20 565 21 262 20 017 21 395 
Naučná lit. dětem 3 486 3 867 3 123 2 375 2 119 
Krásná lit. dětem 7 555 6 711 6 480 5 903 5 475 
Výpůjčky periodik z počtu výp. 8 386 8 552 7 056 5 557 6 076 
 
2.4. Meziknihovní a výpůjční služby knihovny 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 
Počet požadavků z jiných knihoven 136 94 162 132 173 
Počet vyřízených požadavků 136 94 162 132 173 
Počet požadavků jiným knihovnám 45 42 39 53 51 
Počet vyřízených požadavků 38 42 39 50 47 
 
K výše uvedeným statistikám je třeba ve prospěch knihovny poznamenat, že počet 
čtenářů je ve skutečnosti vyšší, neboť obvykle na jednu průkazku dochází celá rodina 
nebo naopak řada uživatelů nemá registraci čtenáře a do knihovny dochází pouze jako 
prezenční uživatel do čítárny novin a časopisů nebo knihovnu využívá za účelem 
jednorázového zjištění informací. Mnozí uživatelé nás vyhledávají prostřednictvím 
internetu a našich www stránek, na kterých si již mohou zjistit, kdy a zda je 
požadovaná kniha k dispozici a podle toho si naplánovat návštěvu knihovny.  
O tom, co je příčinou poklesu výpůjček se můžeme jen dohadovat. Důvod poklesu 
výpůjček je diskutabilní. Může jím být demografický vývoj, absence studijních míst, 
omezené možnosti čítárenských míst, téměř žádná nabídka jiných než tištěných 
dokumentů, apod. Vliv může mít i současný technický stav knihovny, a to především 
nedostatek místa na ukládání knihovního fondu. Pro nedostatek místa a finančních 
prostředků je omezen nákup ostatních nosičů informací. Uživatele mohou odrazovat 
tmavé prostory a celkový vzhled a vybavení knihovny.  
Přestože kriticky pohlížíme na využitelnost Městské knihovny v Horažďovicích, 
můžeme objektivně konstatovat, že knihovna je hojně navštěvovanou institucí a její 
služby patří k nejvyhledávanějším v rámci kulturních zařízení našeho města. V průměru 
knihovnu navštíví každý občan 4x do roka. 
 



2.5. Vzdělávací a výchovná činnost 
 
 
 

2005 
akce/účast 

2006 
akce/účast 

2007 
akce/účast 

2008 
akce/účast 

2009 
akce/účast 

Knihovnické 
lekce 

34/701 35/725 36/712 17/375 13/252 

Besedy, 
lit.pásma 

71/2067 74/2479 84/2863 67/3130 63/2937 

Exkurze 6/159 4/65 5/110 5/115 3/66 
Soutěže 3/187 4/47 4/154 2/56 3/89 
Výstavky 2 4 2 2 1 
Školení IT 7/63 7/123 9/93 5/82 1/23 
 123/3177 128/3448 140/3932 98/3758 82/3367 

Knihovna se v průběhu roku zapojila do celostátních akcí Březen měsíc internetu a 
Týden knihoven.  Projekt Děti a čtení měl i v tomto roce podporu Ministerstva kultury 
ČR a záštitu Světa knihy v  kampani na podporu čtení Rosteme s knihou. V dopoledních 
hodinách byly po celý rok podle zájmu jednotlivých škol pořádány knihovnické lekce 
pro děti, při kterých se děti seznámily s knihovnou a s jejími službami. Školám dále 
knihovna nabízí jako doplněk výuky 32 literárních pásem o životě a díle významných 
literárních osobností. V rámci projektu Děti a čtení navštívili knihovnu někteří 
spisovatelé a významné osobnosti. V době letních prázdnin probíhal Letní bazar knih. 
Vyvrcholením celoroční činnosti a projektu Děti a čtení 2009 byl opět Den pro 
dětskou knihu. Hodnocení akcí je uvedeno v oddíle - projekty. 

2.6. Technická vybavenost knihovny 
 
Knihovna je plně automatizovaná. Od roku 1991 byl využíván automatizovaný knihovní 
výpůjční systém (AKVS) LANius, v roce 2005 přešla knihovna na nový AKVS Clavius.  
Knihovna má celkem: 
2 servery (pro vnitřní síť a pro připojení na internet) 
10 počítačových stanic připojených na internet  

3 stanice slouží k přístupu na internet (jedna z uvedených stanic slouží též ke 
skenování dokumentů a psaní v textovém editoru)  
2 stanice jsou vyhrazeny pro vyhledávání v katalogu knihovny 
2 stanice slouží vlastní výpůjční činnosti 
1 stanice byla zřízena pro výkon regionálních funkcí (RF) 
2 stanice pro katalogizaci, zpracování fondu, zápis novin a časopisů, analytické 
záznamy apod. 

5 tiskáren (2 pro výpůjční protokol, 2 pro výstupy z internetu – barevný a černobílý 
tisk, 1 pro kancelář)  
1 skener 
1 kopírovací zařízení 



1 multifunkční zařízení (pořízené z prostředků SROP) 

2.7. Webové stránky knihovny 

Od roku 2004 aktivně pracujeme na tvorbě webových stránek knihovny. Vlastními 
silami fotíme, upravujeme, skenujeme a propagujeme činnost naší knihovny. Správu 
webových stránek pro nás zajišťuje pan Karel Viták z Klatov.  Na stránkách knihovny  
www.knihovna.horazdovice.cz je umístěn on-line katalog, kde je možné vyhledat 
informace o knihách ve fondu MěK HD a také zjistit, zda je aktuálně kniha k dispozici. 
Prostřednictvím webu může každý čtenář nahlédnout do svého čtenářského konta. Od 
letošního roku je přístup do čtenářského konta umožněn z hlavní stránky našeho webu. 
Internetové stránky jsou průběžně aktualizovány. Aktualizaci zajišťují všechny 
pracovnice knihovny a každá zodpovídá za svoje oddělení. Jednotlivá oddělení 
samostatně vkládají informace týkající se jejich činnosti. V roce 2008 zaznamenaly 
webové stránky knihovny novou úpravu. Došlo k doplnění některých sekcí. Dětské odd. 
má vlastní odkazy zaměřené především na dětskou literaturu a dětské portály, které 
jsou tak dětem snáze přístupné. Na stránkách dětského odd. je nově nápověda Co 
dělat, když... a také nový elektronický formulář pro objednávání akcí. Přes počáteční 
problémy se i tato služba úspěšně zaběhla ve prospěch všech zúčastněných. Na 
stránkách dospělého odd. vznikly nové sekce Navštívili nás, Jak na rezervace a 
Prodloužení výpůjčky. Regionální oddělení rozšířilo stránky o nabídku pro knihovníky, 
která aktuálně informuje o novinkách v knihovnictví a stává se tak důležitým zdrojem 
informací pro knihovny. Dále byl vytvořen tzv. Poradník, který přijatelnou formou 
napomáhá knihovníkům v regionu a dává jim odpověď na jejich časté dotazy. V průběhu 
roku 2007 – 2008 byla pro všechny knihovny regionu zajištěna šablona webu pro malé 
knihovny a do těchto šablon byly vloženy základní informace o knihovnách, které jsou 
za pomoci pracovnice oddělení aktualizovány. 

2.8. Regionální funkce knihovny 
 
Knihovna byla v roce 2003 pověřena Studijní a vědeckou knihovnou (SVK) Plzeňského 
kraje výkonem regionálních funkcí a je tedy metodickým pracovištěm pro všechny 
knihovny na území správního obvodu Horažďovice. Pro toto pověření musí knihovna 
splňovat speciální podmínky, tzv. Atest knihovny. Na základě tohoto atestu je naše 
knihovna srovnatelná s knihovnami na okresní úrovni. 
Výkon regionálních funkcí (VRF) je od r. 2005 financován z rozpočtu Plzeňského kraje. 
Změna přinesla krácení úvazku na VRF a snížení prostředků na nákup výměnného 
fondu. V posledních letech se financování VRF stabilizovalo. Finanční prostředky jsou 
zasílány včas a částka byla každý rok valorizována. 
 
 
 
 



 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Úvazek na VRF 1 0,5 – 1 0,62 0,62 0,62 0,62 
Nákup výměnného 
 fondu 

88 433,- 42 457,- 41 998,- 44 183,- 45 185,- 58 094,- 

 
2.8.1. Přehled obsluhovaných knihoven 

 
1. Místní knihovna Boubín 
2. Místní knihovna Břežany  
3. Místní knihovna Hejná 
4. Místní knihovna Holkovice 
5. Místní knihovna Hradešice 
6. Místní knihovna Chanovice 
7. Místní knihovna Kejnice 
8. Místní knihovna Komušín 
9. Místní knihovna Kvášňovice 
10. Místní knihovna Lhota Horažďovická 
11. Místní lidová knihovna Malý Bor 
12. Místní knihovna Myslív 
13. Obecní knihovna Nalžovské Hory - profesionální 
14. Místní knihovna Pačejov  -  profesionální 
15. Obecní knihovna Svéradice 
16. Místní knihovna Velenovy 
17. Místní knihovna Velešice 
18. Obecní knihovna Velké Hydčice 
19. Obecní knihovna Velký Bor 
20. Místní knihovna Veřechov 
21. Místní knihovna Třebomyslice 
22.  Místní knihovna Zavlekov 
 
2.8.2. Výkaz výkonu regionálních funkcí 
 
Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  Rok   2009 

Kraj Plzeňský                                   
Městská knihovna Horažďovice   
Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 0,625 
Počet obsluhovaných knihoven 22 
Poradenská a konzultační činnost   
  počet obsloužených knihoven 22 
  počet poskytnutých konzultací 45 
  počet metodických návštěv 22 
Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   
  počet obsloužených knihoven 22 
  počet zpracovaných statistických výkazů 22 
Vzdělávání knihovníků, semináře   



  počet obsloužených knihoven 7 
  počet všech vzdělávacích akcí 6 
      z toho: počet akcí v rámci RF 6 
  počet všech účastníků 9 
      z toho: počet účastníků akcí v rámci RF 9 
  počet všech vyučovacích hodin 20 
      z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF 20 
Porady   
  počet obsloužených knihoven 14 
  počet akcí 2 
  počet účastníků 15 
Pomoc při revizi a aktualizaci KF   
  počet obsloužených knihoven 1 
  počet revidovaných knihovních jednotek  200 
  počet revidovaných knihoven 1 
Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí)   
  počet obsloužených knihoven   
  počet nakoupených knihovních jednotek   
Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)    
  počet obsloužených knihoven   
  počet zpracovaných knihovních jednotek   
Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)   
  stav výměnného fondu k 31.12. 2009 7 552 
  roční přírůstek VF 325 
  zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 322 
  zakoupeno z finančních prostředků obce   
  zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů   
Cirkulace VF   
  počet obsloužených knihoven 19 
  počet expedovaných souborů 65 
  počet svazků v souborech 2 458 
Servis výpočetní techniky   
  počet obsloužených knihoven 2 
  počet akcí 2 
Doprava v rámci výkonu RF   
  počet obsloužených knihoven 22 
  počet ujetých km 257 

Výkaz financování regionálních funkcí knihoven   

(pouze z finančních prostředků kraje) Rok 2009 

Kraj Plzeňský                                   
Městská knihovna Horažďovice   
Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 65 757,00 
 z toho : nákup knihovního fondu 58 094,44 
 z toho : nákup DDHM 0,00 
Spotřeba energie (číslo účtu 502) 14 445,00 
Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0,00 
Cestovné (číslo účtu 512) 2 220,00 
Ostatní služby (číslo účtu 518) 11 979,00 
 z toho : doprava 1 447,00 
 z toho : servis výpočetní techniky 2 206,00 
 z toho : nákup licence na el. zdroje 0,00 
 z toho : nákup knihovnických služeb 0,00 
Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65, 66) 134 833,00 
 z toho : platy zaměstnanců 131 833,00 



 z toho : ostatní osobní náklady 3 000,00 
Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 41 925,00 
Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) 5 312,00 
Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 529,00 
Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56 - 59, 64, 67 - 69) 0,00 
Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 56 - 59, 64, 67 - 70) 277 000,00 

Investiční náklady   

Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) 277 000,00 
    

Přidělená dotace (krajská)  277 000,00 
Vráceno  0,00 
    
    
    
Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní    
prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok 2009 
Náklady za rok   
Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 418,26 
z toho: na nákup knihovního fondu    
Mzdové náklady (číslo účtu 521)   
 z toho : platy zaměstnanců   
 z toho: ostatní osobní náklady   
Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)   
Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82 - 87)   
Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 418,26 
Investiční náklady   
Náklady celkem (součet ř. 89 + 90) 418,26 
    

Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování*    
Na nákup (stálého) knihovního fondu pro  knihovny (z prostř.obcí)   
Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z 
prostř.obcí)    
    
Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu   
(mimo prostředky určené na RF)**  Rok 2009 
Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2009 15 000,00 
Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 15 000,00 
Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám   
    
Podíl obcí na nákupu výměnného fondu ***   
Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu    
Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)    

 
2.8.3. Přehled a porovnání statistických údajů jednotlivých knihoven 
 
Srovnávací tabulky viz: 
http://www.knihovna.horazdovice.cz/download/RegStatistiky2009.pdf 
 
2.8.4. Komentář k výkazu RF 
 
Ř.3 Počet pracovníků 



Na základě stanovení limitu osobních nákladů byl pro rok 2009 stanoven úvazek na 
0,625. 
Vedoucí knihovny byl přiznán osobní příplatek za výkon RF ve výši 1 000,- Kč/měsíc. 
Doba 10 hod/měsíc je nad rámec stanovené pracovní doby. 
 
Ř.7 Počet poskytnutých konzultací 
V letošním roce pověřená knihovna poskytla 45 konzultací různou formou  - 
telefonicky, e-mailem i při osobním kontaktu. Městská knihovna výrazně změnila 
strukturu a obsah svých webových stránek. Díky tomu knihovníci mohou většinu  
informací, které dříve konzultovali, najít na webu. Knihovníci využívají ve zvýšené míře 
možnost konzultovat problémy e-mailem (pokud vyřízení e-mailového požadavku trvá 
méně než 0,5 hod. pak konzultaci do statistiky nezapočítáváme).  Metodickou návštěvu 
jsme vykonali na všech knihovnách, v MK Veřechov a  MK Pačejov ve spolupráci s SVK 
Plzeň 
 
Ř.12 Vzdělávání knihovníků, semináře 
Na základě požadavků knihovníků jsme opět řešili formu vzdělávání. Vzhledem 
k časovým možnostem knihovnic jsme zavedli individuální školení v informačních 
technologiích v jejich volném čase (MK Boubín, MK Veřechov). Tím, že se věnujeme 
knihovníkům jednotlivě, můžeme přizpůsobit délku školení podle potřeb knihovníků. 
Všechny obsluhované knihovny mají své webové stránky. Regionální oddělení pomáhá 
s jejich údržbou. Knihovníci si mohou své www stránky sami aktualizovat, pokud 
potřebují pomoc, mohou využít nabízené školení (MK Chanovice, MK Kejnice, OK 
Svéradice, OK Nalžovské Hory). Školení ke spuštění výpůjčního protokolu jsme 
poskytli OK Velký Bor a OK Nalžovské Hory.  Knihovníci také využívají nabízená školení 
v rámci projektu VISK2 ve Studijní a vědecké knihovně v Plzni (MK Chanovice). 
 
Ř. 24 Pomoc při revizi a aktualizaci fondu  
O pomoc při provádění revize požádala letos MK Pačejov. 2 pracovnice pomohly 
odrevidovat 200 svazků knih. V rámci rekatalogizace výměnného fondu pověřené 
knihovny prošlo aktualizací 8 667 knih. Na aktualizaci se podíleli všichni pracovníci 
knihovny. Na přeznačování a balení rekatalogizovaných knih využíváme 3 pracovnice 
v rámci veřejné služby města. 
 
Ř. 34 Výměnný fond 
Celkový stav k 31. 12. 2009 7552 sv. 
Stav VF k 31. 12. 2009 7227 sv. 
Přírůstek nově nakoupených knih 325 sv. 
Z dotace  322 sv. 
Dary 3 sv. 

Ř. 40 – Cirkulace VF – počet obsloužených knihoven 
Výměnné soubory od pověřené knihovny nepožadují tyto knihovny: 



MK Hradešice – knihovna se stěhovala do nových prostor 
MK Velenovy – knihovna má dostatek knih z výměnných souborů z OK Nalžovské Hory  
OK Pačejov – knihovna má dostatek finančních prostředků na nákup svého knihovního 
fondu a vytváření vlastních výměnných souborů i pro MK Velešice. 
 
Ř. 44  Servis výpočetní techniky  
Servis výpočetní techniky byl prováděn hlavně v souvislosti s vybavením knihoven 
výpočetní technikou (MK Veřechov, MK Boubín) – doplnění AVG programu. 
 
Ř. 47 Doprava v rámci RF 
Při metodických návštěvách a v rámci přípravy stěhování knihoven (MK Horažďovická 
Lhota) jsme ujeli 257 km, autem zapůjčeným z MěÚ Horažďovice 205 km, autem SVK 
Plzeň 34 km, autem společnosti Telefonica 18 km, a to v souvislosti se zavedením 
internetu na knihovny (MK Třebomyslice, MK Horažďovická Lhota). Při metodických 
návštěvách rozvážíme i výměnné soubory pro knihovny. 
 
Ř. 65 Platy zaměstnanců 
125 833,- Kč – mzda pracovníka na RF a odměna vedoucí knihovny 
6 000,- Kč – přeúčtovaná část na mzdu účetní 
 
Ř. 66 OON 
3 000,- Kč – dohoda o provedení práce – zástup v době OČR – poj. soc. a zdrav. se 
neodvádí 
 
Ř. 67 Zákonné sociální pojištění 
9% zdravotní pojištění 
25% sociální pojištění – každý měsíc se uplatnily slevy sociálního pojištění za podnik  
 
Ř. 68 Sociální náklady 
Územní samosprávní celky netvoří FKSP (2%), ale sociální fondy. Příděl do tohoto 
fondu se neřídí dle vyhlášky 114/2002 Sb. – vyhláška o fondu kulturních a sociálních 
potřeb, ale fond je tvořen vnitřní směrnicí dle ustanovení § 5 zákona č. 250/2000 Sb. 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a § 84, odst. 2, pís. d) 
zákona č. 128/2000 Sb. – zákon o obcích v platném znění. 
 
Internetizace knihoven 
V listopadu 2009 byla v rámci projektu PIK připojena k internetu MK Třebomyslice. 
Na zavedení Internetu stále ještě čeká MK Horažďovická Lhota (předpokládaný 
termín zavedení - leden 2010). 
  
Opravy a rekonstrukce knihoven 
V roce 2008/2009 byly rekonstruovány nové prostory pro knihovnu MK Horažďovická 
Lhota, opraven a zastřešen vstup do knihovny. V knihovně Boubín byla nainstalována 



nová akumulační kamna. Knihovna Veřechov byla vybavena vyřazeným nábytkem 
z Městského úřadu. 
 
AKVS 
V prosinci 2009 proběhly přípravy na spuštění výpůjčního protokolu AKVS Clavius v OK 
Nalžovské Hory a OK Velký Bor. Pověřená knihovna se na těchto přípravách podílela  
tiskem průkazek, jejich laminací a proškolením knihovnic. 
  
Ostatní 
V dubnu 2009 došlo ke změně knihovnice v OK Velký Bor, bývalá knihovnice odešla 
z důvodu nemoci. 
 
V dubnu 2009 byla na 1 měsíc uzavřena knihovna OK Nalžovské Hory pro nemoc 
knihovnice. 
 
 

3. Zaměstnanci knihovny 
 

 

3.1. Seznam zaměstnanců knihovny  
Jméno Úsek úvazek 
Šimonová Lenka Vedoucí knihovny, VRF,  úsek zpracování fondu 1 
Marešová Eva Odd. pro děti a mládež 1 
Tomešová Petra Odd. pro dospělé 1 
Lešková Miluše Odd. pro dospělé/ VRF 0,62/0,38 
Koblihová Marie Úklid 0,38 

 

3.2. Vzdělávání zaměstnanců 

Zaměstnanci knihovny v rámci dalšího vzdělávání navštěvují školení, kurzy, semináře   a 
vzdělávání v oblasti IT. Většina navštěvovaných kurzů a školení probíhá ve školících 
centrech SVK Plzeňského kraje a NK ČR a je dotována MK ČR v rámci projektu VISK2  
nebo za podpory SKIP. 
Na základě standardů doporučených MK ČR by měl každý pracovník absolvovat ročně 
vzdělávání v rozsahu 30 pracovních hodin. 
 
Jméno zaměstnance Název akce Počet hodin termín 
Lešková Miluše Školení řidičů  3/2009 
 N4 - Excel pro pokročilé  10 10/2009 
 Digitalizace  5 9/2009 
 Trénování paměti 4 5/2009 
 BOZP, PO   
Marešová Eva N3 – Word pro pokročilé  10 10/2009 



 Klub dětských knihoven  4x v roce 
 BOZP, PO   
Šimonová Lenka Staré tisky 4 4/2009 
 Školení řidičů  3/2009 
 Digitalizace  15 10-11/2009 
 Konference Knihovny 

současnosti  
 6/2009 

 Trénování paměti 4 5/2009 
 Porady ředitelů PK  3x v roce 
Tomešová Petra BOZP,PO   
 Trénování paměti 4 5/2009 
 
 

4. Projekty, dotace a dary 
 

Knihovna podala v tomto roce 3 žádosti. Všechny tři žádosti byly v dotačních řízeních 
úspěšné.  
  
 
Projekt žádost dotace spoluúčast Dary 

finanční 
Celkové 
náklady na 
projekt  

Děti a čtení 
2009 

20 000  10 000  30 000 15 000 76 763,- 

Prácheňsko 
digitálně – 4. 
etapa 

13 000 13 000 6 000 - 22 024,- 

Herbář Fr. 
Celerina 
- 2. etapa 

13 000 13 000 14 000 - 26 418,- 

Prácheňský 
kancionál  
– 1. etapa 

49 000 49 000 49 000 - 98 000,- 

Horažďovice – 
Perla Otavy 1 - 
komiks 

35 000 15 000 5 000  20 000,- 

Česká knihovna 3 000 3 000 - - 3 000,- 
Celkem  133 000 103 000 104 000 15 000 246 205,- 
 
4.1. Děti a čtení 2009 v grantovém programu MK ČR Knihovna 21. století 
 



V roce 2009 byl projekt Děti a čtení zaměřený na rodinu. Navázali jsme spolupráci 
s MC Dráčkov. Děti malovaly různé domy, domky a domečky, Maminky s dětmi 
vyzdobily speciální domeček, který děti využívají celoročně v knihovně při hraní. Při 
tom všem se četlo z Večerníčků a vyprávěly pohádky. V průběhu roku psali naši čtenáři 
Nekonečný příběh. Obálku pro knihu navrhla studentka SŠ oboru aranžér Vlasta 
Úlovcová. Obálka se stala hlavním motivem pro propagaci celé akce v tisku i na našem 
webu. Úvodní přehled napsala spisovatelka Petra Braunová, která celý příběh i 
redigovala. Pod jejím dohledem vznikly dva příběhy, které se zabývají šikanou dětí. 
V současné době probíhá poslední etapa, kdy děti, které se psaní zúčastnily, mohou 
dopsat konec tohoto příběhu. Příběh psaly v počátku celé třídy, nakonec 
vykrystalizovala malá skupinka jednotlivců, kteří velmi zajímavě pracovali s touto 
tématikou. Poradili si i s imaginárními postavami jako bylo Slunce, Odvaha, Radost a 
velmi šikovně začlenili do příběhu další podobné postavy. Příběhy doplněné ilustracemi 
dětí, bychom rádi vydali v knižní podobě. V průběhu roku nás se svými besedami 
navštívily spisovatelky Petra Braunová, Ivona Březinová, Martina Drijverová, Daniela 
Krolupperová, Renata Štulcová. Plánovaná beseda s Evou Hruškovou a  Janem 
Přeučilem byla pro zaneprázdnění obou herců zrušena. Pro ty nejmenší zahrál dvakrát 
divadlo horažďovický divadelní soubor Tyjátr. Na jaře jsme udělali malý průzkum, při 
kterém jsme chtěli zjistit, zda by v našem městě našel využití Klub deskových her. 
Akce Kdo si hraje, nezlobí se během nedělního dne zúčastnilo 65 účastníků, kteří 
projevili zájem o vznik takového klubu. Na základě těchto skutečností byl podán 
projekt do ČEZu. 
Pasování prvňáčků proběhlo pod názvem Pouť u Ferdy Mravence. Pracovnice knihovny 
ve spolupráci s aranžéry SŠ Horažďovice připravily na pasování prvňáčků novinku – 
pouť, podobnou té, co přichystal Ferda Mravenec pro děti Ploštice Ruměnice ve 
stejnojmenné knize Ondřeje Sekory. Prvňáčci si na oddělení pro děti mohli zkusit 
házení kroužků, míčků, prolézání pavučin a také prověřit své znalosti o Ferdovi a jeho 
kamarádech. V sále knihovny, po malé zkoušce čtenářských schopností, proběhlo 
slavnostní pasování starostkou města Mgr. Jindřiškou Antropiusovou na rytíře Řádu 
čtenářského. Noví rytíři a rytířky obdrželi pasovací listinu, bezplatné roční členství v 
knihovně a dárky od sponzorů projektu Děti a čtení. Mezi dárky byla i kniha, kterou 
pro všechny prvňáčky získala knihovna z projektu Už jsem čtenář – knížka pro 
prvňáčka za finanční podpory MK ČR. 
Cyklus besed Významné rodiny v Horažďovicích aneb genealogie trochu jinak byl 
zahájen besedami o spisovateli Josefu Pavlovi. Na téma Židé v Horažďovicích 
besedovaly děti s Mgr. Hanou Smetanovou. Paní starostka seznámila žáky devátých 
tříd se svou prací  a představila zajímavého hosta, který vyprávěl o horolezectví, 
jachtingu a cestování. O tom, jak se žije dětem v jihovýchodní Asii vyprávěl cestovatel 
a fotograf Josef Chalupný a zvířata celého světa představil ve své besedě Martin 
Vobruba  z plzeňské Zoo. V Týdnu knihoven jsme pro naše čtenáře připravili řadu 
zajímavých akcí a každá si našla své příznivce. Ať už se to týkalo bazaru knih, který 
měl o prázdninách velký úspěch, a proto jsme se rozhodli jej ještě jednou uspořádat, 
přednášky o  buddhismu nebo loutkového divadélka pro děti z mateřských škol (v 



podání Tyjátru Horažďovice). Společně se spisovatelkou Renatou Štulcovou nahlédli 
žáci základních škol do historie, mimo jiné se dozvěděli spoustu zajímavostí ze života 
starých Slovanů. Také spisovatelka Ivona Březinová obohatila program Týdne knihoven 
svou besedou s žáky 9. tříd o básníkovi K. H. Máchovi, od jehož narození brzy uplyne 
200 let. Vydařil se i tradiční „POKEC“ současných i minulých knihovnic a přátel 
horažďovické knihovny. Připravovaných akcí bylo tolik, že se nám je ani při nejlepší vůli 
nepodařilo vtěsnat do jediného týdne. Například exkurze, kterých se zúčastnilo 70 
studentů střední školy, se konaly již koncem září. Vyvrcholením celoroční činnosti je 
pro naši knihovnu Den pro dětskou knihu. S Ferdou v Kocourkově, to byl podtitul 
letošního ročníku, který se inspiroval knihami Ondřeje Sekory, od jehož narození 
uplynulo 110 let. A byl to skutečný Kocourkov. Kulturní dům se po celý den podobal 
mraveništi - všude bylo plno pracovitých mravenečků, kteří zkoušeli vyrábět vánoční 
dekorace a lámali si hlavy u různých kvízů a hádanek. Do mraveniště přijela i vzácná 
návštěva v podobě celé řady spisovatelů a ilustrátorů. Sluníčkovou básničkou přivítal 
všechny Honza Volf, co neumí hrát golf, spisovatelka Petra Braunová vyhodnotila 
literární soutěž Nekonečný příběh, aneb píše celá rodina. Ilustrátor VHRSTI 
namaloval s dětmi pohádku o princezně, která skákala o tyči, a společně s Vojtou 
Otčenáškem nakreslil ilustrace do Nekonečného příběhu. Zajímavé knihy a fotografie 
z Prácheňského kraje představil spisovatel Ondřej Fibich. Od Šumavy až k ledním 
medvědům děti putovaly za strašidly společně s Františkou Vrbenskou. Strašidla byla 
také hlavním tématem nově vydané knihy Mirky Kuntzmannové, kterou vydala společně 
s ředitelem muzea strašidel v Plzni Zdeňkem Zajíčkem. Spisovatelka Martina 
Drijverová předala dětem odměny za soutěž Sbírej samolepky projektu Děti a čtení 
2009. Čtyři soutěžní družstva ozdobila svůj vánoční stromek. Nejhezčím vánočním 
stromkem pro odbornou porotu byl stromek ZUŠ Horažďovice a cenu návštěvníků si 
odnesl stromek školní družiny při ZŠ Komenského ul. A při tom všem se prodávaly 
knihy, záložky a hrály deskové hry. Pro dobrou náladu všem zahráli Cvrčci a Fidlifuk. 
Dospělí mravenci mohli přispět na charitativní sbírku dobrovolným vstupným a účastí 
při ŠKATULENÍ, dražbě dekorativních krabic. I oni se činili. Ve prospěch dětí z 
Dětského domova Kašperské Hory a klientů DOZP Stod bylo získáno 16 503,- Kč. 

V rámci projektu Děti a čtení bylo celkem uspořádáno 36 akcí, kterých se 
zúčastnilo 1989 návštěvníků. 

Veškeré akce, ohlas tisku i některé výtvarné práce jsou zveřejněny na našich 
webových stránkách www.knihovna.horazdovice.cz 
 
Partneři a sponzoři projektu: 
 
 Ministerstvo kultury ČR – Knihovna 21. století 
 Rosteme s knihou 
 Celé Česko čte dětem 
 Město Horažďovice 

Dětský domov Kašperské Hory – rodinka Chanovice 
DOZP Stod 

 



 AUTOSPEKTRUM - Vít Želiska 
 Barvy, nátěrové hmoty – Jana a Petr Drázdovi 

Ciao… cestovní kancelář  s.r.o. 
Cykloknihy 
DOPLA PAP, Sušice 
Drogerie TETA – Ing. Jana Vávrová 
DRUSO spol. s r.o. Plzeň  
Elika spol. s r.o. 
GOADA o.s. 
Grafické studio - Petr Kolář & Martin Kutálek   
Haas Fertigbau spol. s r.o. 
Klatovský deník 

 Knihkupectví Horažďovice  
 Kulturní středisko Horažďovice – Libuše Mužíková  

Kvatro Horažďovice  -  Karel Krejčík 
Lyckeby Amylex  a.s. Horažďovice 
MgA Pavel Svoboda – scénograf, fotograf a grafik 
Milena Urbanová – prodej okrasných rostlin 
Miroslav Vondryska – výtvarník a písmomalíř 
Music Club Houba 
Oblastní charita Horažďovice 
OPA – Tomáš Loukota Praha 
PS Otaváci 
Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s. r. o. 
Raiffeisen – stavební spořitelna - Jan Barth 
Rosa Computers 
Řeznictví Václav Trnka 
Skautské středisko Prácheň 
Střední škola Horažďovice 
Šumava Net 
Šumavská uzenina 
Tyjátr Horažďovice 
TYPOS Klatovy 
Vesna - Jana Petříková 
Zámecká cukrárna  
ZOO Plzeň 
Železářství u Pejšů  

 
4.2. Prácheňsko digitálně – 4. etapa v grantovém programu MK ČR VISK7 
 
Projekt Prácheňský kancionál je součástí dlouhodobého projektu Prácheňsko digitálně. 
Záměrem celého projektu je postupně digitalizovat ohrožené dokumenty z našeho 
regionu nebo dokumenty, které jsou žádané badateli nebo čtenáři knihovny a jsou 
často veřejnosti zcela nedostupné. Projekt byl zahájen v roce 2006 a vzhledem 
k tomu, že jsme v roce 2006 neuspěli ve výběrovém řízení, rozhodlo se vedení města 
Horažďovice zahájit digitalizaci z vlastních zdrojů. Ve spolupráci s NK ČR byla 



provedena digitalizace Dějin města Horažďovic, které jsou jedním z mála pramenů o 
historii našeho města. Dějiny jsou zpřístupněny v systému Kramerius a byly 
poskytnuty NK ČR. Pro rok 2007 jsme stanovili jako prioritu digitalizaci 
Horažďovického obzoru, který vycházel od roku 1921 do roku 1938 jako „Měsíčník 
věnovaný politickým, osvětovým a hospodářským otázkám okresu horažďovického“, od 
r. 1922 jako „Měsíčník věnovaný kulturnímu, hospodářskému i politickému povznesení 
okresu horažďovického“. Vydávání Horažďovického obzoru bylo obnoveno v roce 1998 
s podtitulem „Měsíčník věnovaný hospodářskému, kulturnímu a společenskému 
povznesení města“. Na tuto část našeho projektu, který je dlouhodobý a snaží se 
zapojit do jeho uskutečnění co nejvíce subjektů, které by se podílely na jeho 
realizaci, jsme v roce 2007 získali dotaci v rámci projektu VISK 7. V roce 2007 bylo 
dále v tomto projektu digitalizováno 6 monografií významných regionálních autorů, 
které jsou ohroženy degradací kyselého papíru. V roce 2008 bylo digitalizováno 
dalších 10 monografií. V roce 2009 byla zahájena digitalizace dokumentů z fondu 
městského muzea a to částí, kterou je možné realizovat v rámci programu Kramerius. 
Jedná se opět o díla regionálních  autorů. Z fondu muzea byly převedeny do digitální 
podoby knihy spisovatele Josefa Pavla, které nemá knihovna ve svém fondu, dále dílo 
Terezie Švecové tzv. Violy z Prácheňska a divadelní hry Jana Duchoně, zakladatele 
loutkového divadla v Horažďovicích. Z důvodu značného poškození ve fondu muzea a 
nezdaru sehnat úplné vydání jinde, nebylo možné uskutečnit digitalizaci dvou 
dokumentů uvedených v projektu. Jedná se o tituly Viola z Prácheňska – Vybrané perly 
a Jan Duchoň – Kašpárek detektivem. Náhradou byla digitalizována monografie Adolf 
Daněk – Na šumavském podlesí.  
 
4.3. Herbář Fr. Celerina – v grantovém programu MK ČR Knihovna 21. století  
 
Herbář Františka Celerina pochází z roku 1889 a je vědeckým materiálem, který 
vypovídá o poznání přírody kraje. Jedná se o  volně ložené listy formátu A2 přeložené 
na formát A3. Do vzniklé složky, která je očíslovaná, je volně vložena vylisovaná 
květina a cedulka (někde i větší počet) s popisem rostliny a jejím výskytem. 
Očíslované složky jsou uloženy v deskách formátu A3, které mají na hřbetě informaci 
o dokumentu: Herbář obecních škol v Horažďovicích sestavil a daroval Fr. Celerin 
měšťan v Horažďovicích 1890. Herbář se skládá z 5 svazků (desek) obsahujících 707 
očíslovaných složek. Titulní strana ani tiráž nebyly nalezeny.  
Životopisné údaje: 
CELERIN František Xaverius 
Nar. 16. 10. 1824 Jindřichovice u Kolince 
Zem. 20. 12. 1892 Horažďovice 
Působil v Horažďovicích. Horažďovický starosta. Místopředseda spolku Prácheň. 15. 5. 
1868 odevzdával v Praze kámen z Práchně pro stavbu Národního divadla. 

 
Hodnota herbáře byla posuzována RNDr. Janem Štěpánkem CSc., hlavním kurátorem 
Herbářové sbírky Katedry botaniky Univerzity Karlovy v Praze a konzultována 



s vedoucím restaurátorského oddělení Národní knihovny ČR panem Janem 
Stankiewiczem. Ti jej ohodnotili jako výjimečný unikát a historicky cenný dokument 
s velkou vypovídací hodnotou o našem regionu, který je významný nejen z historického, 
ale i estetického a přírodovědeckého hlediska.  

  
1. etapa projektu – restaurování dokumentu 
V rámci 1. etapy bylo provedeno restaurování celého dokumentu. Upevnění rostlin a 
jednotlivých popisek. Pro všech 5 svazků byly zhotoveny speciální ochranné obaly. 
Noviny, ve kterých byly některé květiny uloženy, byly nahrazeny čistým papírem a 
uloženy ve speciálním papíru, jako materiál vypovídající o době, kdy Herbář vznikal. 
2. etapa projektu - snímání dokumentu v barvě na hybridní kameru (přímé skenování 
a archivní mikrofilm) bylo provedeno firmou Microna – Věra Fialová. Snímání 
dokumentu bylo náročné vzhledem ke kvalitě papíru, ve kterém jsou jednotlivé 
exponáty uloženy a dále k jejich křehkosti. Manipulace s dokumentem byla velmi 
náročná a musela být prováděna velmi šetrně. Obrazové soubory byly uloženy na nosič 
(DVD). Vzhledem k náhlému úmrtí pana Václava Chána a časovému zaneprázdnění 
RNDr. Jana Štěpánka, bylo nutné pro studie k DVD získat jiné spolupracovníky. Musel 
být opraven i scénář celého DVD. 
Nosič obsahuje:  
František Celerin – život a dílo – MgA. Jindřich Šlechta 
Dobová situace v Horažďovicích – Jaroslava Smetanová (studentka Historického 
ústavu Filozofické fakulty  Masarykovy univerzity v Brně) 
Staré herbáře – Mgr. Marie Hrubá 
Restaurátorská zpráva – Milana Vanišová 
  
V průběhu prací při restaurování a snímání dokumentu bylo zjištěno, že u některých 
exponátů chybí popisky, v jiných deskách byly zas popisky dvě, někde se vyskytovaly i 
2-3 exponáty v jedněch deskách. Přestože v záměru bylo k tomuto herbáři vytvořit 
rejstříky, museli jsme od tohoto kroku upustit, a to z důvodu jak časové, tak i 
finanční náročnosti. Před vytvořením rejstříků byla doporučena celková revize 
Herbáře botanikem a doplnění chybějících údajů. Toto by však muselo být předmětem 
jiného projektu, nebo řešeno ve spolupráci s Katedrou botaniky, či jiným 
přírodovědným pracovištěm nebo školou. 
                         
Pro celé DVD byla zpracována jednotná grafická úprava Grafickým studiem Kolář & 
Kutálek. DVD je  doplněno dobovými fotografiemi. Spojením studií, restaurátorské 
zprávy a samotného herbáře vznikne dokument s velkou vypovídací hodnotou o našem 
regionu, významný nejen z historického, ale i estetického a přírodovědeckého 
hlediska, který bude využit v oblasti vzdělávání, poznávání, ale i v rámci propagace 
města. 

  
 
 
 



 
 

4.4. Česká knihovna 
 
Již několik let využíváme projekt MK ČR Česká knihovna na podporu české knižní 
produkce. V roce 2006 jsme prostřednictvím tohoto grantu získali knihy v hodnotě     
3 000 Kč.  
 
4.5.  Prácheňský kancionál – 1. etapa – restaurování dokumentu – v grantovém 
programu MK ČR Knihovna 21. století  
 
Prácheňský kancionál neboli graduál je jediná písemná památka na  kostelík sv. 
Klimenta na Práchni. Jde o neobyčejně cennou a význačnou památku, na původní 
Prácheňský kraj, který měl sídlo právě na hradě Práchni, a která se jen zázrakem 
dochovala. Podle zachované knižní vazby lze rukopis datovat do období konce 14. 
století.  
Popis dokumentu 
Knižní vazba:  jedná se o pozdně gotickou celokoženou vazbu s dřevěnými deskami. 
Desky jsou poměrně masivní a svou velikostí odpovídají velikosti knižního bloku, což je 
typické pro gotickou vazbu. Knižní vazba je potažena červenohnědou kozinou, ve 
středu desky bylo původně středové kování (čtyřlistá růže). Na obou deskách je 
slepotisková výzdoba, kterou tvoří na koso vedené slepotiskové linky, ve kterých jsou 
umístěny slepotiskové punci, ty ale nejsou jednotného tvaru. 
Vazba byla uzavírána dvěma háčkovými sponami, které měly bohatě zdobené upínací 
štítky. Těla háčkových spon se nedochovala, pouze velmi malý fragment upínacího 
pásku. Vazba byla opatřena nárožnicemi s puklou. Na nárožnicích jsou již patrné 
renesanční prvky. Dochovaly se pouze dvě nárožnice.  
Knižní blok: jedná se o rukopis. Noty a texty jsou psány pravděpodobně 
železitoduběnkovým inkoustem. Velká písmena jsou kolorována modře, červeně a žlutě. 
Uvnitř knižního bloku se nachází několik velkých kolorovaných iniciál. Noty jsou 
vpisovány do předem červeně nalinkovaných řádek. Psací podložkou je ruční papír dnes 
poměrně zažloutlé barvy. 
Několik předních listů, včetně listu titulního, chybí. Knižní blok nemá předsádky, pouze 
na zadní straně se dochovalo křidélko, které je z popsaného pergamenu. Je 
pravděpodobné, že původně bylo rovněž na přední straně. 
RESTAURÁTORSKÝ ZÁSAH 

- podrobná fotodokumentace  
- analýzy pigmentů a inkoustů 
- měření pH  
- mechanické čištění 
- fixace (především sprašujících se pigmentů) 
- koupání v teplé destilované vodě 
- neutralizace 



- doplnění úbytku papírové hmoty metodou dolévání papírenskou pololátkou, 
dobarvenou vhodnými AZOBARVIVY na požadovaný odstín 

- nejpoškozenější lokality bylo nutno zpevnit (plošně) japonským papírem 
(hmotnosti 4g/m2, aby nedošlo ke zhoršení viditelnosti textu) 

- doklížení 
- vysušení a vyrovnání 
- zrestaurování dřevěných desek 
- oprava usňového pokryvu desek 
- potažení  knižní vazby 

K dokončovacím pracím dojde až po ukončení 2. etapy – digitalizace.  
- sesložkování 
- šití dle původního šití 
- nasazení desek rovněž dle původního nasazení 
- fotodokumentace po restaurování 
- restaurátorská dokumentace 

 
Pro snímání a manipulaci s dokumentem bude podle názoru odborníků z NK ČR 
praktičtější a šetrnější zkompletovat blok s knižní vazbou až po nasnímání dokumentu. 
Na digitalizaci Prácheňského kancionálu byl pro rok 2010 podán projekt v programu 
VISK6. 
 
4.6. Horažďovice – Perla Otavy 1 – komiksový průvodce pro mimozemšťany – 
dotační program Plzeňského kraje  
 
V rámci tohoto projektu byl vydán 1. díl komiksu Horažďovice - Perla Otavy, který 
provádí děti ve věku 6 - 10 let městem Horažďovice a nabízí jim aktivity, které mohou 
ve městě využít. Představuje dětem historii, zajímavosti a významné osobnosti města 
Horažďovice. Komiks byl zpracován spisovatelkou Petrou Braunovou a ilustrátorem 
Milanem Starým za finanční podpory Plzeňského kraje 
 
 
 



              
 

                                 
 
 
 
 
 



 
5. Rozbor hospodaření 

 
5.1. Provoz Městské knihovny Horažďovice 
 
      
    

    schválený upravený čerpání 
% 

plnění 
    rozpočet rozpočet k 31.12.   
položka   tis. Kč tis. Kč Kč UR 

5011 Platy zaměstnanců 765,0 765,0 755 711,00 98,79

5021 Ostatní osobní výdaje 22,0 22,0 27 820,00 126,45

5031 Povin.pojistné na soc.zabezpečení 191,0 191,0 172 315,00 90,22

5032 Povin.pojistné na zdravotní pojištění 69,0 69,0 68 012,00 98,57

5038 Ostat.pov.pojistné hrazené zaměstn. 3,2 3,2 3 108,00 97,13
5133 Léky, zdravotnický materiál     1 598,24   

5134 Prádlo, obuv, oděv 2,2 2,2 1 747,00 79,41

5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 220,0 220,0 220 156,61 100,07

5137 Drobný hmotný investiční majetek 100,0 100,0 96 112,88 96,11

5139 Nákup materiálu jinde nespecifikov. 40,0 40,0 54 773,44 136,93
5151 Voda 1,8 1,8 1 606,00 89,22
5152 Teplo 86,5 86,5 99 703,00 115,26

5154 Elektrická energie 100,0 100,0 121 358,00 121,36

5161 Služby pošt 7,0 7,0 6 850,00 97,86

5162 Služby telekomunikací a radiokom. 36,0 36,0 28 768,00 79,91

5163 Pojištění 0,2 0,2 124,00 62,00

5167 Služby školení a vzdělávání 10,0 10,0 201,00 2,01

5168 Služby zpracování dat 27,0 27,0 13 862,00 51,34

5169 Nákup služeb jinde nespecifikovan. 81,7 81,7 67 423,25 82,53

5171 Opravy a udržování 67,0 67,0 71 025,11 106,01

5172 Programové vybavení 10,0 10,0 4 889,00 48,89

5173 Cestovné 7,0 7,0 7 989,00 114,13

5175 Pohoštění 0,5 0,5 1 618,00 323,60
5176 Účastnické poplatky     400,00   

5181 Drobná záloha         

5192 Poskytnuté neinvest.přísp.a náhrady 6,8 6,8 5 049,80 74,26

5424 Náhrady mezd v dově nemoci     2 459,00   

  celkem výdaje 1 853,90 1 853,90 1 834 679,33 71,76
       

2111 
Příjmy z poskytování služeb a 
výrobků 75,00 75,00 75 031,00 100,04

2324 Příjaté neivestiční přísp. a náhrady     690,00   

  celkem příjmy 75,00 75,00 75 721,00 100,96

 

5.2. Financování výkonu regionálních funkcí 
 
5011 Platy zaměstnanců 136,5 136,5 131 833,00 96,58

5021 Ostatní osobní výdaje     3 000,00   

5031 Povin.pojistné na soc.zabezpečení 34,1 34,1 30 059,00 88,15

5032 Povin.pojistné na zdravotní pojištění 12,4 12,4 11 866,00 95,69

5038 Ostat.pov.pojistné hrazené zaměstn. 0,5 0,5 529,00 105,80

5134 Prádlo, oděv         

5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 50,0 50,0 58 094,44 116,19



5139 Nákup materiálu jinde nespecifikov. 7,0 7,0 8 080,82 115,44

5152 Teplo 8,0 8,0 7 505,00 93,81
5154 Elektrická energie 7,7 7,7 6 940,00 90,13

5156 Pohonné hmoty a maziva 0,5 0,5 1 447,00 289,40

5161 Služby pošt 0,5 0,5 308,00 61,60

5162 Služby telekomunikací a radiokom. 8,2 8,2 4 627,00 56,43

5163 Pojištění 0,1 0,1 100,00 100,00

5167 Služby školení a vzdělávání 1,0 1,0 300,00 30,00

5168 Služby zpracování dat 2,2 2,2 2 206,00 100,27

5169 Nákup služeb jinde nespecifikovan. 5,2 5,2 7 991,00 153,67

5172 Programové vybavení         

5173 Cestovné 2,8 2,8 2 220,00 79,29

5176 Účastnické poplatky         

5192 Poskytnuté neinvest.přísp.a náhrady 0,3 0,3 312,00 104,00

  celkem výdaje 277,00 277,00 277 418,26 100,15

 

5.3. Děti a čtení 
 

  číslo organizace  3234 schválený upravený čerpání 
% 

plnění 

    rozpočet rozpočet k 31.12.   

položka   tis. Kč tis. Kč Kč UR 

5138 Nákup zboží   10,5 10 322,50 98,31

5139 Nákup materiálu jinde nespecifikov.   6,5 12 635,20 194,39

5161 Služby pošt     360,00   

5169 Nákup služeb jinde nespecifikovan.   41,5 44 274,00 106,68

5175 Pohoštění    3,5 4 561,00 130,31

5194 Věcné dary     4 611,00   

  celkem výdaje 0,00 62,00 76 763,70 123,81
        

2111 
Příjmy z poskytování služeb a 
výrobků     4 165,00   

2112 Příjmy z prodeje zboží   10,50 13 417,00 127,78

2321 Příjaté neivestiční dary   11,50 11 500,00 100,00

  celkem příjmy 0,00 22,00 29 082,00 132,19

 
 
5.4. Prácheňsko digitálně 
 
  číslo organizace  3236 schválený upravený čerpání 

% 
plnění 

    rozpočet rozpočet k 31.12.   

položka   tis. Kč tis. Kč Kč UR 

5169 Nákup služeb jinde nespecifikovan.   19,0 22 023,61 115,91

  celkem výdaje 0,00 19,00 22 023,61 115,91      
       

5.5. Herbář Fr.Celerina 
 
  číslo organizace  3237 schválený upravený čerpání 

% 
plnění 

    rozpočet rozpočet k 31.12.   

položka   tis. Kč tis. Kč Kč UR 

5021 Ostatní osobní výdaje     8 000,00   

5169 Nákup služeb jinde nespecifikovan.   27,0 18 418,42 68,22

  celkem výdaje 0,00 27,00 26 418,42 97,85      



 
5.6. Prácheňský kancionál 
 
  číslo organizace  3238 schválený upravený čerpání 

% 
plnění 

    rozpočet rozpočet k 31.12.   

položka   tis. Kč tis. Kč Kč UR 

5169 Nákup služeb jinde nespecifikovan.   98,0 98 000,00 100,00

  celkem výdaje 0,00 98,00 98 000,00 100,00

 
 
 

6. Výhled 
 
6.1. Oblast knihovnická        
- Zúčastnit se grantového řízení MK ČR v programu Knihovna 21. století a získat 

finanční prostředky na projekt Děti  a čtení 2010.  
- Zúčastnit se grantového řízení MK ČR v programu VISK7 a získat finanční 

prostředky na 5. etapu projektu Prácheňsko digitálně. 
- Zúčastnit se grantového řízení MK ČR v programu VISK 6 a získat finanční 

prostředky na projekt Prácheňský kancionál – 2. etapa. 
- Zúčastnit se grantového řízení Plzeňského kraje vydání publikace, která by byla 

předávána dětem při pasování prvňáčků – Horažďovice – Perla Otavy – komiks 2. 
- Realizace projektů, na které získáme dotace. 
- V příštích letech pokračovat v realizaci projektu digitalizací dokumentů z muzea, 

regionální kartotéky článků a kronik města i obcí regionu. 
- Zjišťovat další možnosti v oblasti digitalizace dokumentů. 
- Grafický manuál knihovny. 
- Pokračovat nadále v kvalitním knihovnickém servisu veřejnosti. Za tím účelem 

zvyšovat odbornost jednotlivých zaměstnanců prostřednictvím odborných kurzů       
a cyklů knihovnického celoživotního vzdělávání. 

- Provést revizi KF 
 
 
6.2. Oblast kulturně výchovná 
- Realizaci projektu Děti a čtení. 
-Pokračovat v realizaci systému knihovnických lekcí pro síť ZŠ. 
- Zajišťovat  v průběhu  roku  přednáškovou  činnost, literární pásma  

a kulturní pořady, zejména pro děti a mládež na základě požadavků škol. 
- V rámci projektu Děti a čtení uskutečnit pasování prvňáčků na čtenáře. 
- Realizace akce Den pro dětskou knihu – 1. adventní neděli – ve spolupráci s městem   

a Kulturní komisí. 
- SUK 
- Magnesia Litera 
- Spolupráce s o.s. GOADA 



- Spolupráce s MC Dráčkov 
- Spolupráce s Charitou a Spolkem rodáků 
-  Vyhledávat nové formy práce s dětmi a mládeží – Klub deskových her 
 
6.3. Oblast webových stránek knihovny 
-  Zajišťovat aktuálnost webových stránek knihovny. Jejich prostřednictvím zajišťovat 

komunikaci s veřejností a rozšiřovat jejich obsah. 
- Shromažďovat podklady pro zpracování historie knihovny.  
 
6.4. Oblast regionální 
- Plnit veškeré činnosti, které jsou knihovně uloženy smlouvou se Studijní a vědeckou 

knihovnou Plzeňského kraje o přenesení regionálních služeb. 
- Průběžně zajišťovat informační servis MěK směrem k obecním knihovnám a jejich 

zřizovatelům. 
- Zajišťovat školení a vzdělávací aktivity pro neprofesionální knihovníky regionu. 
- Pomoc knihovnám při zavádění automatizovaných provozů a nových informačních 

technologií. 
 
6.5. Oblast provozní 
Prosadit do investičních záměrů města rekonstrukci a rozšíření knihovny. Návrh na 
rekonstrukci a rozšíření knihovny, za účelem vybudování bezbariérového regionálního 
centra celoživotního vzdělávání se zaměřením na všechny vrstvy veřejnosti včetně 
nezaměstnaných, sociálně vyloučených, mladistvých a seniorů a regionálního knihovního 
centra Prácheňska, byl na základě souhlasu města zařazen do zásobníku projektů BAK. 
Projektová dokumentace 2008 – 2009, realizace 2009 - 2010. 
 
6.5.1. Rekonstrukce knihovny  
- Odstranění vlhkosti vzhledem k veřejnosti, zaměstnancům, ve vztahu k vybavení       

a ochraně knihovního fondu a ve vztahu k celkovému vlivu na stav objektu. 
- Vyřešit topení v knihovně. 
- Oprava praskajících podlah na dospělém odd. 
- Vytvoření bezbariérového přístupu. 
- Vybudování rozvodů pro telefonní ústřednu. 
- Doplnění zabezpečení objektu a fondů.  
- Řešení neodpovídajících hygienických podmínek.  
 - odd. pro dospělé - absence sociálního zázemí pro veřejnost 
  - soc. zařízení v sále a na odd. pro děti je bez teplé vody. 
- Oprava průjezdu a vchodu do skladu a sálu – odstranění rizika záplav v období 

přívalových dešťů. 
- Fasáda. 
- Úpravy terénu a celkového vzhledu východní části areálu zámku (vstup do sálu). 
 

6.5.2. Rozšíření knihovny 



Využití  stávajících  prostor  knihovny s rozšířením do prostor nad  dětským   
oddělením   
(v současné době vše za 39,-), s využitím půdních prostor a  případnou přístavbou ve 
východním nádvoří. Propojení dětského i dospělého oddělení. Možnost využití 
centrálního pultu pro obě oddělení. Vstup do knihovny z areálu zámku i z náměstí. 
Vyřešení bezbariérového přístupu. Ve vstupní části z náměstí vznik prostor pro 
čítárnu nebo menší výstavy, veřejně přístupný internet. 
- Vytvoření centra celoživotního vzdělávání se školící kapacitou a počítačovou učebnou 

(cca 10 míst). 
- Řešení nedostatku místa na ukládání knihovního fondu. 
- Vybavení knihovny. 
- Propojení jednotlivých oddělení  knihovny 
- Vybudování centrálního pultu knihovny 
- Vytvořit klub deskových her – tento klub by jistě přilákal další děti z ulice – rozvoj 

paměti, postřeh, logické myšlení – v návaznosti na klub hraní her by mohla existovat i 
půjčovna deskových her. Zakoupení her z některého nadačního fondu. 

- Rozšíření činnosti o možnost půjčování nebo přímého využití jiných než tištěných 
dokumentů. Zajistit přístup k licencovaným elektronickým zdrojům. 

- Digitalizace v působnosti města i regionu. 
- Ulehčení realizace půjčování výměnných souborů a provádění revizí fondů nákupem 

regionálního knihovního systému (REKS). 
 

6.5.3. Možnost využití dotací a grantů pro rozvoj knihoven v období 2007 - 
2013  

 
- Celková rekonstrukce v návaznosti na projekty celoživotního vzdělávání, práce 

s nezaměstnanými, problémovými skupinami, seniory … atp.   
- Zabezpečení objektu a fondu – dotace MK ČR 
- Možnost využití projektů pro vzdělávání zaměstnanců (v rámci celého MěÚ), 

knihovníků (i v oblasti regionu), nezaměstnaných – pomoc při začlenění 
nezaměstnaných osob na trh práce (spolupráce s úřadem práce). 

- Projekty v oblasti mimoškolní činnosti, problémových skupin   
- Prostory pro pořádání ekologické a environmentální výchovy ve spolupráci s odborem 

životního prostředí. 
- Možnost získání finančních prostředků na pracovní kapacitu těchto aktivit 

v krátkodobých projektech. 
 

 
 

7. Realizované záměry 
 

7.1. Oblast knihovnická        
- Realizace 4. etapy projektu Prácheňsko digitálně – získána dotace 



- Realizace 2. etapy projektu Herbář Fr. Celerina – získána dotace 
- Realizace 1. etapy projektu Prácheňský kancionál – získána dotace 

- Realizace Literární Šumavy  - setkání knihovníků Jihočeského a Plzeňského kraje, 
pořádané vždy jedním z regionálních výborů Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků ČR, probíhá každý rok v jiném městě. Spolupořadatelem 13. ročníku 
Literární Šumavy se stala Městská knihovna Horažďovice. Slavnostní zahájení v 
městském muzeu, prohlídka města a knihovny, přednáška o digitalizaci dokumentů s 
výkladem PhDr. Františky Vrbenské, večer vyprávění o Šumavě v obrazech 
literárních v podání Ondřeje Fibicha, to byl program úvodního dne. V pátek se všichni 
sešli na přednášce Šumavou křížem krážem s fotografem Vladislavem Hoškem a 
Pavlem Hubeným z NP a CHKO Šumava. Odpolední procházka na Prácheň spojená se 
zasvěceným výkladem bývalého starosty pana Václava Trčky přesvědčila knihovníky, 
že Horažďovice mají nejen bohatou minulost, ale i zajímavou současnost. V 
přírodovědné stanici si všichni mohli prohlédnout zajímavá zvířata a poslechnout 
podrobnosti ze života ohrožených plazů od pana Karla Průchy. Po večerním loutkovém 
představení Tyjátru Horažďovice si mohli všichni vyzkoušet, jak vodit loutky. 
Poslední den knihovnice navštívily majestátní zříceninu hradu Rabí, skanzen a zámek v 
Chanovicích. Kraj pod Práchní okouzlil mimo jiné i profesora Erazima Koháka, který je 
pravidelným účastníkem těchto setkání. 

7.2. Oblast kulturně výchovná 
- Realizace projektu Děti a čtení 2009 – získána dotace 
- Realizace Dne pro dětskou knihu 
- Realizace projektu Horažďovice – Perla Otavy 1 – průvodce pro mimozemšťany – 
komiks 
 
7.5. Oblast provozní 
Přes veškeré snahy se dosud nepodařilo prosadit do záměrů města rekonstrukci a 
rozšíření knihovny. V průběhu roku byly provedeny jen základní nutné opravy a údržba. 

- Malování - odd. pro dospělé  
- Natření oken – dětské odd. 

V pobočkách knihovny byly provedeny tyto práce a rekonstrukce: 
HD Lhota  

- Zastřešení zádveří 
- Zabezpečení schodiště zábradlím 

Veřechov  
- Knihovna byla vybavena vyřazeným nábytkem z Městského úřadu 

Boubín 
- Nainstalována nová akumulační kamna  

 
 

8. Slovo závěrem 



 
Knihovny prošly v uplynulých letech výrazným vývojem. Mnohé veřejné knihovny 
přehodnotily své základní funkce a nabízejí svým uživatelům kromě knihovnických       
a informačních služeb, které samy prošly významnými změnami, celou řadu služeb       
a dalších aktivit.  Knihovny se staly přirozenými centry kultury s novými typy 
dokumentů, novými metodami práce. Jsou místem setkávání lidí, kteří mají zájem 
především o své další vzdělávání. Naše knihovna se snaží těmto změnám přizpůsobit a 
více než 20 000 návštěvníků knihovny nasvědčuje tomu, že se nám to daří. Knihovna se 
za poslední léta dostala do podvědomí občanů města, jako aktivní kulturní, informační 
a vzdělávací instituce. K naplňování všech našich záměrů a poslání nám však chybí 
dostatečné prostory, modernější vybavení, vybavení odpovídající technikou a 
v neposlední řadě i vhodné pracovní prostředí pro zaměstnance, které je v současné 
době na hranici hygienických norem. 
V tomto roce byla knihovna nominována do soutěže Knihovna roku vyhlašované MK ČR. 
Za projekt Herbář Fr. Celerina byla nominována v kategorii významný knihovnický 
počin.  
 
 
 
 
Horažďovice 31. 3. 2010      Lenka Šimonová  
 vedoucí knihovny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 1: 
Knihovna v tisku 
 
Horažďovická knihovna bavila děti 
(Lenka Šimonová, Miluše Lešková, Klatovský deník, 3. 12. 2009) 
 
Dopiš Nekonečný příběh 
(Eva Marešová, Horažďovický obzor, 27. 11. 2009) 
 
Otázka pro Lenku Šimonovou 
((pou), Klatovský deník, 25. 11. 2009) 
 
Slovo starostky 
(Jindřiška Antropiusová, Horažďovický obzor, 30. 10. 2009) 
 
Horažďovice a Týden knihoven 2009 
(Petra Tomešová, Horažďovický obzor, 30. 10. 2009) 
 
Škatulení 
(Lenka Šimonová, Horažďovický obzor, 30. 10. 2009) 
 
O Židech se studenty a seniory 
(Petra Tomešová, web, 23. 10. 2009) 
 
Domov nekončí u dveří 
(Eva Marešová, web, 19. 10. 2009) 
 
Horažďovice bojovaly o titul 
(Ludvík Pouza , Týdeník Klatovska, 14. 10. 2009) 
 
Beseda o buddhismu 
(Klatovský deník, 13. 10. 2009) 
 
Týden knihoven nabízí besedy i výstavy 
(Ludvík Pouza, Klatovský deník, 7. 10. 2009) 
 
Prázdninové ohlédnutí v číslech 
(Petra Tomešová, Horažďovický obzor, 25. 9. 2009) 
 
Poslední možnost výhodného nákupu knih 
(Horažďovický obzor, 25. 9. 2009) 



 
Upozornění 
(Miluše Lešková, Horažďovický obzor, 25. 9. 2009) 
 
Upozornění pro čtenáře - rytíře  
(Eva Marešová, Horažďovický obzor, 30. 8. 2009) 
 
!Pozor všichni výtvarníci! 
(Horažďovický obzor, 30. 8. 2009) 
 
Havaj v knihovně ...? 
(Petra Tomešová, Horažďovický obzor, 30. 8. 2009) 
 
Horažďovice digitálně: zkušenosti z ochranného reformátování  
(Lenka Šimonová, Františka Vrbenská, Ikaros, 11. 8. 2009) 
 
Nekonečný příběh nemá prázdniny 
(Eva Marešová, Horažďovický obzor, 31. 7. 2009) 
 
Zvířecí rodinka aneb Zmatky se zvířátky 
(Eva Marešová, Horažďovický obzor, 31. 7. 2009) 
 
Kniha mého srdce 
(Petra Tomešová, Horažďovický obzor, 31. 7. 2009) 
 
Ohlédnutí za Literární Šumavou 2009 
(Hana Hendrychová, Bulletin SKIP, 29. 6. 2009) 
 
O přírodě a literatuře tentokrát v Horažďovicích  
(O přírodě a literatuře tentokrát v Horažďovicích , Petra Tomešová, Eva Marešová, 
26. 6. 2009) 
 
Štěk o Literární Šumavě 
(Dorothy a Erazim Kohákovi, Horažďovický obzor, 26. 6. 2009) 
 
Na pouti s Ferdou Mravencem 
(Miluše Lešková, Horažďovický obzor, 24. 6. 2009) 
 
Ohlédnutí 
(Jindřiška Antropiusová, Horažďovický obzor, 24. 6. 2009) 
 
Pasování na "Rytíře řádu čtenářského" 
((pou), Klatovský deník, 2. 6. 2009) 



 
Setkání knihovníků 
(Miluše Lešková, Klatovský deník, 2. 6. 2009) 
 
Prvňáčci byli pasováni na čtenáře 
(-pt-, Nové Klatovsko, 2. 6. 2009) 
 
Literární Šumava v Horažďovicích 
(Petra Tomešová, Nové Klatovsko, 2. 6. 2009) 
 
Nekonečný příběh má své pokračování 
(Eva Marešová, Horažďovický obzor, 29. 5. 2009) 
 
Nevracení knížek se nevyplácí 
(David Kojan, Klatovský deník, 29. 4. 2009) 
 
Druhé ohlédnutí 
(Petra Tomešová, Eva Marešová, Horažďovický obzor, 24. 4. 2009) 
 
Březen měsíc knihy a internetu 2009 
((), web, 12. 4. 2009) 
 
Beseda s Josefem Chalupným 
(Petra Tomešová, web, 7. 4. 2009) 
 
Měsíc knihy a internetu v horažďovické knihovně 
(-pt-, Nové Klatovsko, 7. 4. 2009) 
 
Čtení a fantazie 
(Eva Marešová, Klatovský deník, 2. 4. 2009) 
 
Malí výtvarníci v knihovně 
((), web, 31. 3. 2009) 
 
Beseda s Petrou Braunovou 
(Eva Marešová, Klatovský deník, 31. 3. 2009) 
 
BMKI - první ohlédnutí 
(Eva Marešová, Petra Tomešová, Horažďovický obzor, 27. 3. 2009) 
 
Vzpomínalo se na pedagoga Josefa Pavla 
(Petra Tomešová, Klatovský deník, 17. 3. 2009) 
 



Proč mluvíme česky 
(Eva Marešová, web, 17. 3. 2009) 
 
Středoškoláci v knihovně 
(Petra Tomešová, web, 10. 3. 2009) 
 
Knihovnické ohlédnutí za uplynulým rokem 
(Petra Tomešová, Horažďovický obzor, 30. 1. 2009) 
 
Kluci a holky pozor!!! Chcete vyhrát knihu? 
(Horažďovický obzor, 30. 1. 2009) 


