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Zpráva o činnosti organizační složky Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky
za rok 2016

Středisko Městská knihovna
Služby knihovny
Služby veřejné knihovny byly v roce 2016 poskytovány plynule, kromě tradiční
uzavírky v období vánočních svátků z důvodu minimálního zájmu čtenářů. Náklady na její
případný provoz by neodpovídaly poskytnutým službám.
Za celý rok využilo služeb městské knihovny celkem 23 160 uživatelů (tj. návštěvníci
půjčoven, uživatelé internetu a návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí).
Webové stránky městské knihovny navštívilo v průběhu roku 2016 celkem 7 070
uživatelů, což představuje pokles o 2 000 návštěv oproti loňskému roku, který může být
způsoben změnou adresy webové stránky knihovny. Facebookový profil městské knihovny je
stálým zdrojem informací o jejích novinkách a připravovaných akcích.
Pracovnice knihovny vyřídily stejně jako každý rok mnoho telefonických a e-mailových
dotazů.
Meziknihovní výpůjční služba zaznamenala v roce 2016 značný nárůst požadavků ze
strany čtenářů o zapůjčení knih z jiných knihoven – celkem 118 kladně vyřízených žádostí
(loni 81). Z vlastního fondu bylo zapůjčeno 30 knih dalším knihovnám.
Knihovní fond, čtenáři
Fond Městské knihovny Dobruška čítal ke dni 31. 12. 2016 celkem 31 797 knihovních
jednotek a 65 titulů periodik (včetně 5 titulů denního tisku).
Na nákup knihovního fondu bylo vynaloženo 239 629,- Kč. Přírůstky knih činily 938
svazků. Úbytek způsobený vyřazením zastaralých a zničených knih byl 2 596 svazků. Vyšší
úbytkové číslo je následkem doporučení metodického pokynu Dobrý fond pro dobrou
knihovnu: standard pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu. Vychází se zde z obratu
knihovního fondu a stupně aktivace knihovního fondu, které se propočítávají dle daných
vzorců. „Cílem veřejné knihovny není vytváření obsáhlých sbírek knih a dalších dokumentů,
ale poskytování aktuálních informací a současné literatury.“
Ke dni 31. 12. 2016 bylo v městské knihovně zaregistrováno 1 260 čtenářů, což je
téměř stejný počet jako v předchozím roce. Z toho bylo 443 čtenářů do patnácti let (tj. zhruba
1/3 z celkového počtu čtenářů).
Půjčovny navštívilo 18 932 osob, zájemců o přístup k veřejnému internetu bylo 1 272,
on-line služby knihovny (elektronický katalog a čtenářské konto) využilo celkem 6 254
uživatelů.
Čtenáři uskutečnili během roku celkem 44 398 výpůjček (téměř o 2 000 více než
v roce 2015), z toho 7 943 prolongací. Skladbu výpůjček tvořily z 88 % knihy a z 12 %
časopisy. V průběhu roku 2016 bylo vyřízeno celkem 2 387 rezervací (loni 1 961).
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Metodický obvod
Městská knihovna Dobruška slouží jako středisková. Do její spádové oblasti patří
19 knihoven. Síť obsluhovaných knihoven je beze změny a tvoří ji tyto obce: Bačetín, Bílý
Újezd, Bohdašín, Bystré, Byzhradec, Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobřany, Hlinné,
Hroška, Chlístov, Janov, Kamenice, Kounov, Ohnišov, Podbřezí, Rovné, Sedloňov a Val.
V průběhu roku 2016 poskytla knihovnice v rámci poradenské a konzultační činnosti
pro neprofesionální knihovníky 32 osobních konzultací a 51 telefonických konzultací.
V rámci výměnných fondů bylo během roku 2016 vypůjčeno celkem 45 souborů
obsahujících 2 694 svazků knih.
V oblasti regionálních služeb pro obvod Dobruška nedošlo k žádným personálním
změnám.
Kulturně-výchovné akce knihovny pro veřejnost
V roce 2016 zorganizovala městská knihovna celkem 127 akcí, z toho 65 kulturních a
62 vzdělávacích. Celkový počet návštěvníků uvedených akcí byl 2 956.
Stejně jako v minulých letech tvořily skladbu akcí především výstavy, besedy
s literárními osobnostmi, přednášky, exkurze a infomační lekce pro žáky mateřských,
základních a středních škol.
Tradičně byla každý měsíc instalována nová výstava v prostorách foyer knihovny.
Největší ohlas měly výstava knižních ilustrací Jarmily Haldové, výstava šitých prací Jiřiny
Matyášové Vzduchoprázdno a stroj, Vědecká ilustrace české fauny (výstava ilustrací Leony
Kuťkové), výstava obrazů na hedvábí Terézie Uherkové Můj barevný svět nebo Fotografické
zamyšlení (prezentace fotografií místních umělců Luboše Doležala a Hany Maršíkové).
Také v průběhu roku 2016 pokračovala spolupráce městské knihovny s vlastivědným
muzeem v pořádání cestopisných přednášek, které jsou u veřejnosti velmi oblíbené. Konaly se
přednášky Plavby do polárních moří (R. Krautschneider), Filipíny (J. Linhart), U. S. Route 66
– na motorkách napříč Amerikou (M. Kubeček a M. Végsö), Národní parky USA (L.
Hanousek), Írán – v zemi králů (P. Dobrovský).
V první polovině roku nabídla knihovna přednášku o aktuálním dění Západ, EU a
migrační krize Aleše Valenty a také besedu s Petrem Maškem, redaktorem časopisu ZORA
nazvanou Zvukové časopisy pro zrakově postižené.
Městská knihovna se jako tradičně zapojila do celostátní akce Březen – měsíc čtenářů
vyhlášené Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) ČR. V rámci této akce bylo
pro čtenáře, širokou veřejnost i žáky základních a středních škol uspořádáno hned několik
pořadů. Došlo k ocenění nejlepších čtenářů roku v obou odděleních. Městskou knihovnu
navštívil známý historik, publicista a spisovatel Vlastimil Vondruška. Pro děti byla připravena
akce S omalovánkou do pohádky a také vyhlášení nové několikaměsíční soutěže Deníknedeník.
Každoroční Noc s Andersenem přilákala do knihovny na báječné odpoledne s Harrym
Potterem na prestižní Škole čar a kouzel v Bradavicích a následné přenocování 16 dětí.
Program svými kouzly zpestřil kouzelník a iluzionista Mr. Petr.
V květnu se konalo již tradiční Pasování prvňáčků na čtenáře. Na letní prázdniny
připravila městská knihovna pro děti prázdninovou zábavu plnou her a úkolů. Každý první
čtvrtek v měsíci probíhala tradiční akce pro nejmenší Povídám, povídám pohádku.
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V rámci celostátního Týdne knihoven uspořádala městská knihovna besedu se
spisovatelkou, scénáristkou komiksových příběhů, publicistkou a lektorkou Klárou
Smolíkovou a spisovatelem Jiřím W. Procházkou Jak se píše ve dvou? Jako každoročně se
konala burza vyřazených knih a časopisů.
Hudebně literární pořad Jaroslava Moravce Povídání s kytarou obohatil listopadový
program akcí.
Závěr roku patřil tradičně akci Vánoce v knihovně, kdy bylo pro čtenáře v oddělení
pro dospělé připraveno občerstvení v podobě vánočního cukroví a kávy či čaje za poslechu
vánočních koled.
Virtuální univerzita třetího věku
Také v roce 2016 pokračovala městská knihovna ve spolupráci s Českou zemědělskou
univerzitou v Praze na projektu Virtuální Univerzity třetího věku.
V lednu 2016 se v rámci zakončení zimního semestru 2015/2016 studenti zúčastnili
závěrečného seminář ve Smiřicích. V následujícím letním semestru studovalo v konzultačním
středisku v Dobrušce celkem 48 studentů, tématem bylo Život a dílo Michelangela
Buonarroti.
Po návratu vedoucí knihovny z mateřské dovolené se výuka v zimním semestru
2016/2017 rozšířila. Vznikla tak další studijní skupina (první stávající skupina čítala 49
studentů a druhá nově otevřená skupina měla 10 studentů). Kontaktními osobami
a organizátorkami výuky byly vedoucí organizační složky KSZMD (první skupina) a vedoucí
knihovny (druhá skupina). Společným tématem pro ZS 2016/2017 byla Genealogie. Hledáme
své předky.
Zaměstnanci, organizační změny
Počet pracovních úvazků v knihovně zůstal beze změny (tj. celkem čtyři: vedoucí
knihovny, knihovnice v oddělení pro dospělé, knihovnice v oddělení pro děti a knihovnice
v oddělení katalogizace). Ke dni 1. září 2016 se z MD vrátila vedoucí knihovny Lenka
Bendzová. Slečna Lukešová zůstala ve funkci vedoucí KSZMD.
Vzdělávání zaměstnanců
V průběhu roku 2016 se pracovnice městské knihovny vzdělávaly formou seminářů,
přednášek a konferencí.
V měsících březnu a dubnu absolvovala knihovnice z oddělení katalogizace dva
semináře k pravidlům RDA – ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové (dále SVK
HK) a v Krajské knihovně v Pardubicích. Následně se pracovnice zúčastnila rovněž
květnového kurzu Nové technologie v knihovnách a červnové přednášky Psychohygiena a
prevence syndromu vyhoření, obojí pořádané SVK HK.
V červnu se v krajské knihovně konal seminář nazvaný Úprava digitálních fotografií,
na kterém se vzdělávala knihovnice z oddělení pro dospělé.
Pozvání na dvoudenní Knihovnickou dílnu 2016 do Městské knihovny v Praze přijaly
dvě pracovnice - z oddělení pro dospělé a vedoucí.
Praktický seminář Jednoduché video pro knihovnu uspořádala v říjnu SVK HK.
Semináře, stejně jako i dalšího listopadového školení Zpracování knihovních dokumentů podle
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nových pravidel RDA v AKS Clavius v Národní technické knihovně ČR v Praze, se zúčastnila
knihovnice z oddělení katalogizace.
Vedoucí knihovny absolvovala dva zajímavé listopadové semináře v SVK HK –
Knihovny.cz – centrální portál knihoven a E-knihy.
V závěru roku 2016 uspořádala SVK HK kurz nazvaný Stránka knihovny na
Facebooku, kterého se účastnila knihovnice z úseku katalogizace.
Čerpání rozpočtu
Výdajová část
Na rok 2016 bylo schváleno Zastupitelstvem města Dobrušky pro městskou knihovnu
rozpočet ve výši 1 871 000 Kč, z něhož bylo skutečně vyčerpáno 1 550 982 Kč.
Náklady na provoz knihovny, vyjma mzdového fondu, tvořily v roce 2016 celkem
504 415 Kč. Tato částka zahrnuje energii, vytápění, vodu, služby, telekomunikace, opravy,
nákup knihovního fondu a jiné náklady. Největší položkou v rozpočtu byly tradičně náklady
na nákup knihovního fondu, za knihy a periodika se vydalo 239 629 Kč. Mzdové náklady
činily 1 046 566 Kč (zahrnuty jsou mzdy, náklady na zdravotní a sociální pojištění a zákonné
sociální náklady).
V průběhu roku 2016 byly do městské knihovny pořízeny dva PC včetně monitorů na
výpůjční pult pro dospělé a do kanceláře vedoucí (27 356 Kč), nástavce na regály v dětském
oddělení (15 000 Kč). Knihovna získala dotaci ze státního rozpočtu ČR – Ministerstva kultury
ČR ve výši 18 000 Kč (celkové náklady činily 26 095 Kč) na realizaci přechodu na formát
MARC21 v AKS Clavius. V závěru roku došlo k opravě střechy knihovny (18 755 Kč).
Příjmová část
Plánované příjmy v rozpočtu na rok 2016 činily 112 000 Kč, skutečné příjmy však
dosáhly částky 130 031 Kč. Kromě registračních poplatků od čtenářů, poplatků za kopírování,
tisk a sankčních poplatků je zde započítán i výnos z prodeje vyřazených knih a časopisů a
výtěžek dobrovolného vstupného z cestopisných přednášek. Vyšších příjmů bylo dosaženo
především v oblasti dobrovolného vstupného.

Příloha č. 1 Přehled výdajů a příjmů městské knihovny za roky 2016, 2015 a 2014

Vypracovala: Mgr. Lenka Bendzová
Dne 6. 2. 2017
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Příloha č. 1

Přehled výdajů a příjmů městské knihovny (v Kč)
VÝDAJE
ROK 2016 ROK 2015 ROK 2014
osobní náklady
spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb, ostatní
provozní náklady
náklady na pořízení knihovního fondu

VÝDAJE CELKEM

1 046 566
264 789

1 108 643
267 062

1 131 468
316 401

239 629

225 768

201 097

1 550 981

1 601 473

1 648 966

PŘÍJMY
ROK 2016 ROK 2015 ROK 2014
příjmy z registračních poplatků
příjmy – sankční poplatky
příjmy – internet
příjmy – dobrovolné vstupné
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetku

PŘÍJMY CELKEM

91 920
24 396
3 609
10 106
0
0

93 060
26 436
3 377
2 303
0
0

94 200
20 797
2 133
2 473
1 298
200

130 031

125 176

121 101
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Středisko Vlastivědné muzeum







1. Výzkum – „Paměť města“
Přehled o jednotlivých oblastech dlouhodobého programu Paměť města:
Paměť písma (archiválie, psané vzpomínky, kroniky apod.) – Bylo pokračováno v
digitalizaci mimořádně historicky cenného materiálu, deníků rolníka Josefa Slezáka
z Domašína, které zahrnují léta 1920 – 1968.
Paměť slova (magnetofonové záznamy vzpomínek pamětníků – události, historky). - Fond
záznamů vzpomínek pamětníků se rozrostl o tři.
Paměť fotografie (darování nebo poskytnutí fotografií k digitálnímu záznamu). – Tyto
fotografie byly občany poskytovány průběžně a doplňovaly stávající fond.
Paměť filmu (staré amatérské filmové záznamy). V roce 2016 žádný starý filmový záznam
nepřibyl.
Paměť lidí (psané vzpomínky a životopisné medailonky významných regionálních
osobností). - Všechny životopisy významných dobrušských osobností jsou zpracovány
v programu Clavius, takže jsou přehledné a operativně dostupné. Regionální databáze
životopisných medailonků obsahuje již 172 záznamů o osobnostech dobrušské historie.

2. Sbírky
Trvalá pozornost je v muzeu věnována práci se sbírkami. V roce 2016 byl prohlédnut
a ošetřen sbírkový fond militarií a částečně fond obrazů. Zároveň s revizí probíhá také
fotodokumentace sbírek. Zfotografována byla podstatná část fondu textilu, depozitář D (mimo
archeologie), většina depozitáře C a fond obrazů uložený v Domašíně.
V roce 2016 se sbírkový fond muzea rozrostl o 88 nových přírůstkových čísel (143
kusů) získaných vlastním sběrem. Sbírkový fond muzea tak čítá celkem 7 289 přírůstkových
čísel.
Digitalizované fotografie, filmové záznamy i písemnosti jsou kromě CD ROM a DVD
ukládány i na externí disky, čímž je zabezpečeno jejich dlouhodobé uchování. Navíc jsou
v dalších kopiích uloženy ve Státním okresním archivu v Rychnově nad Kněžnou.
3. Muzejní knihovna
Odborná knihovna muzea slouží všem zájemcům o historii, zvláště pak o historii
regionální. V roce 2016 zde bylo registrováno 185 čtenářů, kteří si vypůjčili 54 knih. Další
desítky knih byly zapůjčeny prezenčně badatelům. Do knihovny přibylo 83 knih. Celkem je
v muzejní knihovně 7 331 knih. Podstatnou část výpůjček tvoří regionální kroniky a odborná
regionální historická literatura, která slouží především zájemcům z řad studentů.
Badatelům, především studentům vysokých škol, jsou poskytovány konzultace a
všechny potřebné archivní materiály i studijní literatura.
4. Prezentace
Nové expozice
Ve spolupráci s VGHMÚŘ Dobruška byly zahájeny práce na přípravě nové expozice
historie vojenské geografie, která bude umístěna v prvním poschodí Rýdlovy vily. Byl
sestaven realizační tým, který pracuje na heuristické fázi projektu.
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Výstavy
V kině
V malém sále Společenského centra – kina 70 instalovalo muzeum výstavy
 Věra Jičínská – obrazy – květen
 Dobrušské požáry 19. století – 10. – 16. června
 Nešťastný rok 1866 - říjen
V synagoze:
 Hrátky z látky (24. září – 2. října)
Přednášky
Přednášková činnost probíhala jednak v synagoze, jednak ve školách a jednak
v malém sále Společenského centra-kina 70. Posledně uvedené místo bylo dějištěm především
přednášek cestopisných realizovaných ve spolupráci s městskou knihovnou. Přednášky pro
školy byly zaměřeny na období národního obrození a archiválie. Uskutečnily se v ZŠ
v Pulické ulici a na gymnáziu.
V synagoze proběhl další ročník nového typu programů pro veřejnost pod názvem
Setkání v synagoze. V roce 2016 se uskutečnily následující programy:
Jaro 2016:
- Cesty poutníků (14. dubna)
Podzim 2016:
- Příběh skaleckého zámku (19. října)
- Vánoční koncert (29. prosince)
Další přednášky:
- Tajemství krypty v kostele sv. Václava v Dobrušce (malý sál SC-kina 70)
- Filipíny (P. Linhart, malý sál SC-kina 70)
- Archiválie a archivnictví (pro gymnázium)
- Nešťastný rok 1866 (pro školy)
- Válečná léta 2014 – 2018 v Dobrušce (pro školy)
- Národní obrození v Podorlicku (pro školy)
- Největší tajemství třetí říše
Další akce
V malém sále kina 70 proběhl čtvrtý ročník akce jarní tvoření, ukázek tradičních
lidových a uměleckých řemesel, spojené s workshopem. Na podzim ji následovala obdobná
akce - podzimní tvoření. Ve školní jídelně SODEXHO ZŠ Františka Kupky se uskutečnil
oblíbený tradiční vánoční jarmark.
Akce muzea i samotné město Dobruška byly propagovány prostřednictvím
dobrušského televizního vysílání, několik relací bylo odvysíláno i v Českém rozhlasu Hradec
Králové.
Klub seniorů
Programy pro seniory, připravované se sborem Církve bratrské v Bystrém. Pravidelný čas
každé pondělí od ledna do dubna a od listopadu do prosince vždy v 15 hodin ve Spolkovém
domě – Rýdlově vile.
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Jarní část:
8. února – úvodní setkání ročníku 2016 (Cvejn)
15. února – Severní Amerika 1. část (Pohlová)
22. února – setkání u kávy
29. února – Tajemství podzemí kostela sv. Václava v Dobrušce (Mach)
7. března – Severní Amerika 2. část (Pohlová)
14. března – setkání u kávy
21. března – Velikonoce (Cvejn)
4. dubna – Jaro v ptačí říši (Volf)
11. dubna – beseda s velitelem městské policie Norbertem Bene
18. dubna – Z minulosti Jednoty bratrské (Mach)
25. dubna – setkání u kávy
Podzimní část:
7. listopadu – Úvodní setkání (Tomáš Cvejn)
14. listopadu – Nešťastný rok 1866 v Dobrušce (Jiří Mach)
21. listopadu – Setkání u kávy
28. listopadu – Beseda se starostou města
5. prosince – Národní parky jihozápadu USA (Tomáš Cvejn)
12. prosince – Setkání u kávy
19. prosince – Vánoce
5. Publikační činnost
Bylo pokračováno s přípravou jedné z nejvýznamnějších publikací v historii muzea –
Dobruška – příběh města. Byl sestaven autorský kolektiv a zpracována struktura publikace,
která by měla vyjít v roce 2018. Postupně jsou shromažďovány jednotlivé stati a pokračováno
v jejich redakční úpravě. Započaly přípravné práce na vydání Dobrušského vlastivědného
almanachu.
6. Hospodaření
Stálé expozice muzea navštívilo v roce 2016 celkem 8 544 platících návštěvníků, z
toho domek F. L. Věka 4 825, radniční věž 2 865 a muzeum 854. Celkem bylo vybráno za
vstupné do expozic 248 150 Kč. V synagoze se uskutečnily tři pořady a navštívilo je celkem
157 zájemců, kteří zaplatili za vstupné 1 680 Kč. Při 4 převážně cestovatelských přednáškách
ve Společenském centru – kině 70 bylo od 234 návštěvníků vybráno dobrovolné vstupné ve
výši 5 232 Kč.
Příjem z prodeje suvenýrů činil 69 397 Kč.
Vypracoval: Mgr. Jiří Mach
Dne 7. 2. 2017
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Středisko Kulturní dům
Kulturní zařízení města Dobrušky – středisko Kulturní dům zajišťovalo v roce 2016
kulturní akce a servis pro občany, občanská sdružení a organizace města, ale i ostatní, dle
předmětu své činnosti jako v předešlých letech.
Šlo především o realizace zábavných pořadů, koncerty, taneční kurzy pro začátečníky
i pokročilé apod. Technicky zajišťoval pořádání plesů, tanečních zábav, schůzovní činnost,
školení firem, zkoušky divadelních a jiných zájmových souborů. Dále organizoval nebo se
pořadatelsky podílel na venkovních akcích, jako byly akce Čarodějnice, Den bezpečnostních
složek, Dobrušské letní muzicírování, Mezinárodní folklórní festival (do statistiky
nezapočítáno), Svatováclavské slavnosti, Rozsvěcení a zhášení vánočního stromu, Silvestřík
pro děti a mnoho dalších.
Kulturní dům v roce 2016 uskutečnil 60 akcí s celkovou návštěvností 17.027 návštěvníků.
V roce 2015 uskutečnil kulturní dům 63 akcí s návštěvností 15.699 občanů, v roce 2014 to
bylo 79 akcí s návštěvností 18.861 občanů. To je dáno tím, že se některé akce natrvalo
přesunuly do SC-Kina 70 (profesionální i amatérská div. představení, větší koncerty,
divadelní představení pro děti, vystoupení ZUŠ apod.), odpadla firemní školení, schůze
spolků apod.
Příjmy

Datum
10. 1.
20. 1
22. 1.
27. 1.
30. 1.

Akce
Zhasnutí ván. stromu
Kurz tance pro dospělé
Ples VGHMÚř
Kurz tance pro dospělé
Ples SDH Dobruška

3. 2.
6. 2.
7. 2.
10. 2.
13. 2.
17. 2.
19. 2.
20. 2.
23. 2.
24. 2.
26. 2.

Kurz tance pro dospělé
Junácký ples
Dětský karneval
Kurz tance pro dospělé
Házenkářský ples
Kurz tance pro dospělé
Ples SDH Doly
MS Skiboby
Kurz tance pro dospělé
Koncert Balcar trio
Divadelní ples

2. 3.
4. 3.
9. 3.
9. 3.
10. 3.
12. 3.
19. 3.
23. 3.
31. 3.

Kurz tance pro dospělé
Ples TK Hop
2.400,Sdružení zdrav. Postižených
Kurz tance pro dospělé
Koncert Volínová, Žákovec 22.950,Výroční schůze ČRS Opočno
Zástěrková zábava
2.400,Den učitelů
Důchodci KBA-Grafitec
2.400,-

48.800,6.500,-

Výdaje
2.500,24.000,-

2.400,2.400,2.400,2.400,-

5.500,2.400,-

13.500,-

359,11.400,1.144,-

Počet návštěvníků
400
62
170
62
170
62
170
250
62
170
62
150
200
62
37
160
62
170
100
62
153
200
160
150
140
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2. 4.
9. 4.

Badminton ples
Zápis do kurzu tance

2.400,-

140
50

16.-22. 4.
23. 4.
30. 4.

Výstava mysl. trofejí
Skiboby
Čarodějnice

14. 5.
18. 5.

Dobrušské sluníčko
Školy za školou

400
400

1. 6.
10. 6

Vyřazování maturantů SPŠ El-it
DBZS

160
200

1. 9.
3. 9.
10. 9.
15. 9.
17. 9.
23.-24. 9.

Zahájení školního roku SPŠ El-it
Kurz tance pro zač.
121.220,Kurz tance pro zač.
2.800,Koncert Veselá trojka
27.500,Kurz tance pro zač.
2.800,Svatováclavské slavnosti
32.150,-

1. 10.
7.-8. 10.
8. 10.
15. 10.
22. 10.
29. 10.

Kurz tance pro zač. – prod.
Volby do kraj. zast.
Kurz tance pro zač.
Kurz tance pro zač.
Kurz tance pro zač.
Kurz tance pro zač. – prod.

5. 11.
9. 11.
11. 11.
12. 11.
26. 11.
27. 11.

Kurz tance pro zač.
2.760,Koncert Jíšová, Jonášová
14.560,Charitativní večer DD Sedloňov
Kurz tance pro zač. – prod.
4.560,Kurz tance pro zač.
2.200,Rozsvěcení ván. stromu

3. 12.
8. 12.
9. 12.
15. 12.
27. 12.

Kurz tance pro zač.
Důchodci KBA-Grafitec
Věneček kurzu tance
Setkání zaměstnanců MÚ
Rockové Vánoce

Celkem akcí
60

1.400
160
600

8.500,-

45.000,25.816,172.304,-

6.500,-

269,-

1.840,2.200,2.280,6.960,-

356,-

1.640,2.400,53.000,-

Příjmy
394.610,-

17.080,462,2.000,-

9.500,-

Výdaje
334.190,-

400
197
174
125
174
5.000
268
250
150
159
161
278
173
91
160
218
159
800
145
140
479
120
100
Počet návštěvníků
17.027
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Následuje tabulka počtu akcí, návštěvnosti, celkových příjmů a výdajů za poslední tři
roky:

Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016

Počet akcí

Návštěvnost

79
63
60

18.861
15.699
17.027

Celkové příjmy
584.602,485.280,439.369,-

Celkové výdaje
1.589.213,1.478.994,1.516.856,-

Do celkové statistiky za rok 2016 nejsou započítány zkoušky divadelních spolků,
hudebních či tanečních souborů, zkoušky před vystoupeními apod. Do výdajů na akce nejsou
započítány náklady na el. proud, topení, vodu, mzdy stálých pracovníků a pomocného
personálu, výdaje na propagaci, autorské poplatky apod.
V roce 2016 hospodařil kulturní dům po úpravě rozpočtu s výdaji ve výši 1.625.000,- Kč a
utratil 1.516.856,-Kč, což je 93%, na příjmech měl naplánováno 500.000,- Kč a vybral
na kulturních akcích, na nájmech z prostor a v šatně 439.369,- Kč, což je 87% proti plánované
částce.
Během roku 2016 byla realizována nová opona s elektromotorovým ovládáním.
Pro rok 2017 a léta následující bychom si nejvíce přáli spokojeného návštěvníka našeho
zařízení. Ale to se pravděpodobně nepodaří bez další modernizace a úprav objektu
(bezbariérový přístup, WC pro vozíčkáře, nová podlaha sálu, nové stropní osvětlení sálu,
přímé propojení WC do kanalizačního řádu, případné rozšíření prostor do parku apod.).
Vypracoval: Václav Verner
Dne 21. 2. 2017
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Středisko Společenské centrum - Kino 70
Společenské centrum - Kino 70 Dobruška zajistilo v uplynulém roce 2016 dle zřizovací listiny
pro občany města a jeho širokého okolí následující služby:
1. provozování audiovizuálních projekcí (promítaní všech dostupných filmů dle možnosti
distribuce v ČR – uzavřeny smlouvy s osmnácti distribučními partnery pro potřeby běžného
promítání a dle stanoveného hracího profilu kina) a dále pak promítání tzv. ART filmů,
Projektu 100 a KF Praha (Kinematovlak, letní kino, dopoledního promítání „nejen“ pro
seniory a promítání v rámci celorepublikového semináře „Filmová klapka“)
2. organizování ostatních kulturních akcí města a jejich fotodokumentaci
3. poskytování služeb v oblasti pronájmu (zapůjčení) prostor kina a jeho zařízení
4. poskytování služeb v oblasti reklamy
1) Bylo odehráno 358 filmových představení, které navštívilo 12.347 diváků, kteří
v pokladně kina utratili 1.184.022,40 Kč.
2+3) V této organizátorské, pořadatelské činnosti a oblasti pronájmu sálu kina bylo
uspořádáno množství nepravidelných kulturních akcí, divadelních představení, schůzí a
výročních oslav. Za kulturní akce (nefilmového rázu) bylo za vstupenky přes pokladnu
utrženo 989.656 Kč.
Společenské centrum - Kino 70 Dobruška dále pronajímalo své prostory (malý sál,
klubovna, šatny, velký sál, kinokavárna) – příjmy celkem 202.759,- Kč.
4) Neméně významný a potěšující je zájem o služby v oblasti reklamy. Příjem celkem za
rok 2016 činí 20.437,- Kč. Poslední příjmovou oblastí kina (která není rozpočtována) jsou tzv.
ostatní příjmy a příjmy ze šatny kina a příjmy, které se odvádějí do Státního fondu
kinematografie. Na těchto kapitolách bylo utrženo v roce 2016 56.506,- Kč.
SC - Kino 70 v Dobrušce na samotném sklonku školního roku zajistilo přistavení a provoz
oblíbeného Kinematovlaku, který se uskutečnil ve dnech 22. 6. – 27. 6. 2016 a navštívilo ho
575 diváků při 27 představeních s jedním koncertem (nižší návštěvnost z důvodu omezeného
počtu dnů kdy byl vlak pro veřejnost k dispozici).
V letních měsících roku bylo již třetí sezónu v areálu městského koupaliště realizováno
tzv. letní kino. Od 1. 7. – 31. 8. 2016 bylo odehráno 20 filmových představení, které
navštívilo 208 diváků, kteří za vstupenky utratili 10.400,- Kč (nižší návštěvnost i tržby
z důvodu nepříznivého počasí).
Pro dokreslení provozu digitálního kina uvádíme nejúspěšnější tituly i s příslušným
formátem (Star Wars 3D-USA, Teorie tygra-ČR, Lída Baarová-ČR, Řachanda-ČR,
Lichožrouti-ČR, Bezva ženská na krku-ČR, Anthropoid-VB/Francie/ČR, Anděl Páně 2-ČR,
Pohádky pro Emu-ČR ).
Tabulka návštěvnosti filmových představení za poslední tři roky:
Počet představení
Rok 2014
332
Rok 2015
374
Rok 2016
358

Počet návštěvníků
8.603
8.373
12.347

Příjmy ze vstupného
877.234,964.148,1.184.022,-

Dále byly v průběhu roku 2016 zajištěny další akce, jak komerčního, tak nekomerčního
rázu. Jednalo se např. o koncert Novoměstské filharmonie, výroční akademie dobrušských
MŠ, vystoupení žáků ZUŠ, vystoupení souboru mažoretek, zahájení školního roku, slavnostní
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večer města Dobrušky, den otevřených dveří, jarní a podzimní tvoření s jarmarkem, setkání se
seniory, Virtuální univerzita třetího věku, pravidelné bohoslužby CB Bystré a nově pořádané
akce jako byl Filmový seminář o Bohumilu Hrabalovi, velice oblíbené dopolední promítání
„nejen“ pro seniory (14 představení, 1.080 diváků, tržby 65.520,- Kč). V tomto širokém výčtu
akcí nejsou uvedena zasedání a školení MZ, jednání o záležitostech města (výběrová řízení),
schůze komisí, výstavy na malém sále, zkoušky divadelních i hudebních souborů apod.
Pro představu uvádíme tabulku příjmů a výdajů realizovaných koncertů a divadel v roce 2016:
Příjmy
Výdaje
Počet diváků
21. 1. Do ložnice vstupujte jednotlivě
16. 2. Rodina je základ státu
8. 3. Herci jsou unaveni
6. 4. ŠD – Limonádový Joe
13. 4. ŠD – Paní Fantomasová se zlobí
20. 4. ŠD – V rytmu tanga
1. 5. Koncert Novoměstské filharmonie
27. 9. Hovory o štěstí
16. 10. Hra vášní
16. 11. Lháři
8. 12. Koncert Václava Neckáře
4. 12. O princezně, která ráčkovala
18. 12. Vánoční koncert Opočenky
C e l k e m …………………………………..

119.700,120.840,132.210,16.680,13.720,11.560,42.640,117.420,96.520,101.150,103.320,8.400,18.630,-

99.697,110.000,105.348,8.374,6.635,10.517,20.839,108.994,103.302,74.063,78.000,5.862,11.506,-

342
318
339
156
119
92
328
309
254
289
287
140
207

989.656,-

743.137,-

3.180

Následuje tabulka počtu všech představení, návštěvnosti, celkových příjmů a výdajů za
poslední tři roky:

Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016

Počet akcí
350
387
373

Návštěvnost
12.612
12.424
15.527

Celkové příjmy
2.053.477,2.275.398,2.453.381,-

Celkové výdaje
3.762.306,4.234.773,4.297.377,-

Ve spolupráci s ostatními kulturními zařízeními byly realizovány přednášky, besedy,
vernisáže a výstavy. Klubovna byla využívána pro komerční účely (pronájmy) a na zasedání
kulturní komise města.
Dále ve zprávě o činnosti a hospodaření uvádíme celkovou rekapitulaci příjmů a výdajů
zařízení:
Rozpočtové příjmy 2.053.000,- , skutečnost čerp. 2.453.381,- plnění 120%.
Rozpočtové výdaje 4.275.000,- , skutečnost čerp. 4.297.377,- čerpání 101%.
V průběhu roku 2016 došlo k částečné úpravě hracího profilu kina (přidáním
představení).
Nejvyšší vstupné bývá na filmy ve 3D projekci hollywoodských studií, která
promítáme většinou v pátek a o víkendu. Naopak nejnižší ceny nabízí snímky producentů
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z filmařsky netradičních oblastí světa jako je Asie, severní a východní Evropa, případně jižní
Amerika. Jsou to většinou velice zajímavé filmy, které lze vidět na nejrůznějších filmových
festivalech. Obvykle sklízí úspěch u profesionálních i amatérských filmových kritiků a
dostávají nejrůznější ocenění. Tento program nabízíme zpravidla ve čtvrtek a vybíráme filmy,
které opravdu stojí za to vidět a v televizi se na ně prostor najde jen výjimečně. Ve čtvrtek se
zároveň snažíme obohatit nabídku projekcí našeho kina o záznamy nejrůznějších koncertů,
výstav i přímých přenosů. Toto je velmi specifická záležitost, kdy se cena opět dostává do
částek okolo 200,- Kč i více.
Občas se setkáme i v Dobrušce s tím, že se kino nepromítá. Máme stanoven limit na
minimálně 4 zakoupené vstupenky. Ovšem poprvé za dlouhá léta se nám podařilo překonat
republikový průměr návštěvnosti kina! Za rok 2016 jsme na průměru 34 diváků na projekci,
při průměrném vstupném 113,- Kč (pro srovnání kina ČR 33 diváků při průměrném vstupném
131,- Kč). Největší podíl na tomto pěkném čísle tvoří jednoznačně filmy pro děti a nová česká
tvorba, kterou nabízíme nejen v odpoledních hodinách každou sobotu a neděli, ale také večer.
Pochopitelně budeme velmi rádi, pokud se bude celková návštěvnost i nadále zvyšovat.
Neustále se snažíme zvyšovat pohodlí a komfort při projekcích. Ceníme si každého diváka, a
proto doufáme a je naším přáním, aby si diváci do dobrušského kina nacházeli cestu čím dál
častěji i v roce 2017 a podporovali tím kinematografii.
Naším společným přáním i pro následující rok je udržení stávající vysoké kvality
provozovaných filmových i nefilmových představení, koncertů, promítání letního kina
v areálu koupaliště a již tradičního přistavení Kinematovlaku na nádraží ČD v Dobrušce a
neposlední řadě velice úspěšné dopolední promítání „nejen“ pro seniory.

Vypracovali: Václav Verner, Pavel Štěpán
Dne 28. 2. 2017
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Středisko Informační centrum
V roce 2016 pracovnice informačního centra (IC) zpracovávaly a zajišťovaly propagaci města
Dobrušky a akcí pořádaných ve městě v nejrůznějších turistických magazínech – TIM, Kam
po Česku, Turistické noviny – Orlické hory a Podorlicko. Informace o dění ve městě
a v okolních obcích a městech každý měsíc zpracovávaly do Dobrušského zpravodaje
a Náchodského Swingu.
Průběžně během roku bylo pracovnicemi IC aktualizováno a zpracováváno aktuální dění
ve městě pro webové stránky města Dobrušky - kontakty a informace o spolcích ve městě,
firmách, službách a turistických cílech ve městě a v okolí. Pracovnice IC v průběhu roku
přispívaly články do Dobrušského zpravodaje o činnosti informačního centra a nabízených
službách.
IC pokračovalo v prezentaci a propagaci městských kulturních akcí na sociální síti –
Facebook. Pracovnice IC vytvářely v grafickém programu plakáty a vstupenky na nejrůznější
dobrušské kulturní a společenské akce, zprostředkovávaly prostřednictvím svých služeb
zasílání e-mailových zpráv o plánovaných odstávkách vody a elektřiny v Dobrušce a v okolí,
dále informace o plánovaných kulturních, společenských a sportovních akcích. Po celý rok IC
informovalo širokou veřejnost o kulturních akcích prostřednictvím obrazovky ve výloze IC
a v budově Krytého bazénu v Dobrušce.
Ke standardním službám, které IC má ve své nabídce, patří kopírování, tisk, laminování,
skenování, prodej vstupenek Společenského centra – Kina 70 a on-line prodej vstupenek v síti
Kupvstupenku a TicketArt.
Na podzim roku 2015 požádalo dobrušské IC o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje
v programu Podpora činnosti turistických informačních center. Této žádosti bylo na jaře roku
2016 vyhověno a IC obdrželo dotaci ve výši 39.000 Kč. V rámci projektu bylo realizováno
vydání nových propagačních materiálů o městě a jeho památkách nazvaných Dobruška a
Expozice vlastivědného muzea. Každý z materiálů byl vytištěn v nákladu 4 tis. ks v českém
jazyce a 1 tis. ks v anglické, německé a polské jazykové mutaci. Do nákladů byly zahrnuty
jednak grafické návrhy a tisk těchto propagačních materiálů, dále pak překlady textů z češtiny
do jednotlivých jazyků, které se využily pro výrobu cizojazyčných mutací propagačních
materiálů.
V průběhu roku informační centrum pořizovalo nejrůznější nové zboží – pohledy na novou
zimní i letní sezónu, různé průvodce Orlickými horami a Podorlickem. Byly vydány nové
magnetky k propagaci města. Dobruška byla propagována také v brožuře Městská heraldika
Čech, Moravy a Slezska vydavatelství Kam po Česku, která je v IC v prodeji.
V dubnu pracovnice IC připravovaly podklady a aktuální informace pro zahájení letní
turistické sezóny. Ověřovaly aktuální kontakty a otevírací dobu nejbližších významných
turistických cílů v oblasti Orlických hor a toto připravovaly do turistických propagačních
materiálů pro návštěvníky informačního centra.
Celý měsíc květen byl ve znamení vrcholících příprav Dobrušské pouti. Informační centrum
se na této akci významně podílelo především organizací stánkového prodeje a propagací celé
akce. Ve dnech 27. – 29. května 2016 mělo IC rozšířenou otevírací dobu a poskytovalo určité
zázemí pro účastníky Dobrušské poutě.
Letní turistickou sezónu s otevírací dobou pondělí – neděle pomohly zajišťovat brigádnice.
V létě probíhal prostřednictvím agentury CzechTourism projekt Mystery shopping
turistických informačních center. Tento projekt měl zjistit vystupování zaměstnanců IC vůči
klientům, znalosti pracovnic a ochotu vyjít vstříc požadavkům klienta, výběr propagačních
materiálů a upravenost prostředí. V rámci Mystery shoppingu přišli do IC zástupci jako běžní
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turisté, aniž by pracovnice věděly, že právě probíhá průzkum. Ve všech hodnocených
kritériích dosáhlo IC Dobruška 100%.
V pondělí 19. září 2016 se pracovnice IC Dagmar Nováková zúčastnila setkání zástupců
turistických informačních center Pardubického a Královéhradeckého kraje, které se konalo
v Litomyšli. Na tomto setkání se řešily novinky z CzechTourismu, aktuální informace
z Asociace turistických informačních center (dobrušské IC je členem této asociace), probíraly
se novinky z aktivit v Pardubickém a Královéhradeckém kraji a běžné záležitosti z provozu
a práce IC.
Dne 13. října 2016 se pracovnice IC Dagmar Nováková zúčastnila workshopu zástupců
turistických informačních center Orlických hor a Podorlicka, který se konal v Rokytnici
v Orlických horách. Na tomto setkání pracovníků se řešily otázky ohledně novinek pro novou
zimní turistickou sezónu a produktová nabídka destinace, práce a aktivity Destinační
společnosti Orlické hory a Podorlicko, novinky z Královéhradeckého kraje a dále byly
probrány různé záležitosti jednotlivých IC.
Ve dnech 20. a 21. října 2016 se pracovnice informačního centra Ing. Pavlína Šolcová
a Dagmar Nováková zúčastnily setkání informačních center na Členském fóru Asociace
turistických informačních center (A.T.I.C.) v Mariánských Lázních. Na jednání byl schválen
rozpočet asociace pro rok 2017, byly představeny a schváleny úpravy Jednotné klasifikace
turistických informačních center ČR. Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj zde představil
Národní program podpory cestovního ruchu v regionech a pracovník agentury CzechTourism
představil marketingový plán na podporu zvýšení návštěvnosti České republiky.
Ve dnech 6. a 7. prosince 2016 se pracovnice informačního centra Ing. Pavlína Šolcová
zúčastnila školení Českého systému kvality služeb (ČSKS) v Pardubicích. Na tomto školení jí
byl udělen certifikát Trenéra kvality I. stupně ČSKS. V rámci tohoto školení byl představen
ČSKS, pracovnice byla seznámena s managementem kvality, s vizí a závazkem pracovníků
IC vůči klientům, s konkurenceschopností, s prací v prostředí ČSKS, se zásadami péče
o kvalitu, se standardy poskytovaných služeb a komunikací vůči klientům IC.
V závěru roku 2016 proběhla kontrola certifikace dobrušského informačního centra A.T.I.C.
Tato kontrola proběhla bez jakýchkoliv připomínek a byla udělena certifikace kategorie B.
Příloha č. 1 Přehled výdajů a příjmů informačního centra za roky 2016, 2015 a 2014
Vypracovaly: Ing. Pavlína Šolcová, Dagmar Nováková
Dne 28. 2. 2017
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Příloha č. 1

Přehled výdajů a příjmů IC (v Kč)
VÝDAJE – vyšší položky – ostatní v účet. sestavách
ROK 2016 ROK 2015 ROK 2014
osobní náklady – platy zaměstnanců v prac. poměru
nákup ostatních služeb
věcné dary
ostatní položky

VÝDAJE CELKEM

467 126
20 160
57 342
376 128,44

429 872
38 975
58 629
331 935,47

426 490
20 681
42 115
360 442,95

920 756,44
PŘÍJMY

859 411,47

849 728,95

ROK 2016
příjmy internet
příjmy – kopírování, tisk
příjmy – provize z prodeje komis zboží
příjmy – vstupenky Ticket art Praha, Kup vstupenku
příjmy z prodaného zboží
příjmy - výlep
reklama (Savage)

PŘÍJMY CELKEM

ROK 2015

ROK 2014

2 431
43 335
6 244
16 637,50
98 085
113 200
14 520

2 024
42 698
8 560
-8 702,50
77 876
93 225
7 260

2 080
41 975
8 364
20 321,50
82 915
-

294 452,50

222 940,50

155 655,50
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Aktivity společné v rámci všech středisek organizační složky
Kulturní zařízení města Dobrušky
V roce 2016 byla realizovaná výroba nových webových stránek Kulturních a sportovních
zařízení
města
Dobrušky,
které
jsou
přístupné
z webových
adres:
http://www.kulturadobruska.cz/ a http://www.sportdobruska.cz/. Webové stránky mají
jednotný vzhled a poskytují návštěvníkům přehledně informace o chystaných akcích, ale také
o jednotlivých zařízeních (kontakty, všeobecné informace, ceníky atd.). Tyto webové stránky
jsou průběžně aktualizovány.
Webové stránky Společenského centra – Kina 70 jsou realizovány samostatně, neboť jsou
součástí nově pořízeného on-line rezervačního systému Ticketware. Ten umožňuje
návštěvníkům rezervaci nebo zakoupení vstupenek do kina i na divadelní představení,
koncerty a další pořady on-line z pohodlí domova. I když jsou tyto stránky realizovány zvlášť,
tak zde byla snaha podobnou grafickou úpravu, jako mají stránky Kulturních a sportovních
zařízení, aby byl zachován jednotný vzhled.
V roce 2016 byly pořádány akce ve spolupráci s městem Dobruška a jinými pořadateli a
organizacemi:
Akce k výročí 400. výročí vyhlášení dobrušských úterních trhů
Dobrušská pouť
Varhany pro Dobrušku
Den bezpečnostních a záchranných složek
Koncert ABBA WORLD REVIVAL na náměstí F. L. Věka
Dobrušské letní muzicírování v Archlebových sadech a na náměstí F. L. Věka
Mezinárodní přehlídka folklorních souborů
Slavnostní večer města Dobrušky
Dobrušské Vánoce 2016
Silvestřík pro děti
Kulturní zařízení města Dobrušky spolupracovala mimo jiné s těmito subjekty na
přípravě a realizaci různých akcí:
Otužilci – Dobrušští ledoborci – 2. propagační plavání v ledové vodě
Oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Dobruška, Klub
držitelů vodících psů Dobruška – komponovaný pořad Barevná tma
Skibob klub Dobruška – vyhodnocení MS ve skibobech v kulturním domě
Mateřské, základní a střední školy – Školy za školou, karneval, pořady pro školy
Divadélko na štaflích – program v rámci Svatováclavských slavností – orloj na radnici, živý
betlém
Dobrušské patchworkářky – výstava v synagoze
Základní umělecká škola – koncerty v synagoze, ve velkém sále Společenského centra – Kina
70
Dětský domov Sedloňov – charitativní večer
Příloha č. 1 Přehled výdajů a příjmů jednotlivých středisek za rok 2016
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Příloha č. 1

Přehled výdajů a příjmů Kulturních zařízení města Dobrušky
VÝDAJE
ROK 2016
Městská knihovna
Vlastivědné muzeum
Kulturní dům
Společenské centrum – Kino 70
Informační centrum
Kultura ostatní

VÝDAJE CELKEM

1 550 981,54
2 171 628,75
1 516 856,01
4 297 377,35
920 756,44
350 898,20

PŘÍJMY CELKEM

ROK 2014

1 601 473,12
1 719 170,32
1 478 994,01
4 234 773,43
859 411,47
-

1 648 966,30
1 757 244,21
1 589 212,52
3 762 306,69
849 728,95
-

10 808 498,29 9 893 822,35
PŘÍJMY

9 607 458,67

ROK 2016
Městská knihovna
Vlastivědné muzeum
Kulturní dům
Společenské centrum – Kino 70
Informační centrum
Kultura ostatní

ROK 2015

130 031,00
335 789,00
439 369,25
2 453 380,90
294 452,50
95 005,00

ROK 2015

ROK 2014

125 176,00
318 014,00
485 279,86
2 275 397,77
222 940,50
-

121 101,00
297 725,00
584 602,00
2 053 477,44
155655,50
-

3 748 027,65 3 426 808,13

3 212 560,94

Vypracovala: Bc. Jana Lukešová
vedoucí Kulturních zařízení města Dobrušky
Dne 28. 2. 2017

