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1.

Hlavní činnost organizace

Hlavními činnostmi Kulturního centra Bílovec, příspěvkové organizace jsou dle zřizovací listiny,
účinné ode dne 1. 7. 2020, následující činnosti:
•

provozování Muzea Bílovec zahrnující provozování stálé expozice a pořádání výstav,

•

provozování Městské knihovny Bílovec,

•

provozování Kulturního domu Bílovec,

•

provozování Kulturního domu Bravinné,

•

provozování informačního centra,

•

realizace kulturních akcí, přednáškové činnosti a vzdělávacích akcí zahrnujících jiné
vzdělávací projekty pro žáky,

•

vydávání Bíloveckého zpravodaje.

Usnesením Zastupitelstva města Bílovec, konaného dne 17. 2. 2021, byl přijat dodatek č. 4
zřizovací listiny, kterým byla hlavní činnost doplněna o:
•

provozování expozice s názvem Skrytý středověk v části 1. podzemního podlaží zámku
v Bílovci v severním křídle, vybudované z programu přeshraniční spolupráce Interreg VA Slovenská republika – Česká republika.
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2. Rekapitulace roku 2021 v Kulturním centru Bílovec
Rok 2021 byl dalším rokem, který byl negativně poznamenám celosvětovou pandemií
onemocnění Covid-19. Po celý rok jsme se museli přizpůsobovat rychle se měnícím podmínkám
a vládním nařízením, která různým způsobem poznamenávala provozy jednotlivých objektů
knihovny, muzea, turistického informačního centra i kulturních domů (přes úplné uzavření
provozů, částečná otevření v režimu výdejového okénka, otevření s omezeními – limitující počty
návštěvníků, přísná hygienická pravidla, kontrola podmínek vstupu návštěvníků, zamezení
vstupu neočkovaným návštěvníkům apod.). Současně jsme se museli vyrovnávat i se zvýšenou
nemocností zaměstnanců a povinným zajištěním pravidelného testování na pracovišti. Hned
v úvodu roku 2021 jsme rychle zajistili e-shop pro prodej parkovacích karet, plastových pytlů a
zboží turistického informačního centra jako reakci na dlouhodobé uzavření provozovny a
zpřístupnění těchto produktů veřejnosti.
Téměř všechny vzdělávací, kulturní a společenské aktivity byly v první polovině roku
2021 rušeny z důvodů koronavirové pandemie a vládních nařízení. Abonentům divadelního
předplatné byly vráceny peníze za neuskutečněná podzimní divadelní představení, dohodnutá
jarní divadelní představení byla zrušena. Majitelům vstupenek za zrušený koncert skupiny The
Backwards byly průběžně refundovány peníze. I přes nepřízeň doby jsme zrealizovali
mimořádnou výstavu ve vyprázdněných výlohách obchodů na bíloveckém náměstí s názvem
Historický Bílovec ve výlohách, kde jsme návštěvníkům představili historické fotografie Bílovce.
Tato výstava byla kladně reflektována nejenom veřejností, ale také médii (Česká televize,
Novojičínský deník). V roce 2021 jsme dvakrát vystoupili v pořadu Dobré ráno České televize a
natočili jsme reportáž pro pořad Toulavá kamera. V rámci muzea byl zaveden muzejní evidenční
systém Musaion, do něhož byly implementovány informace o veškerých muzejních přírůstcích
od otevření muzea v roce 2014. Pro tyto předměty byl vybudován a vyhrazen depozitář
v Kulturním domě Bílovec. Vzhledem k situaci jsme mnohé kulturní aktivity realizovali na online
platformě (knihovnické lekce, projekt Spisovatelé do knihoven, muzejní přednášky).
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V důsledku zrušení oslav dne města jsme připravili pásmo venkovních kulturních aktivit,
které jsme nazvali Bílovecké léto, a oslavili tak krásné 700. výročí založení města, které připadlo
právě na rok 2021. V rámci těchto oslav jsme rovněž navrhli logo, nechali vyrobit pamětní minci
a vydali dvě publikace. Jednalo se o 2. rozšířené vydání knihy Zdeňka Kuchty s názvem Stručné
dějiny města Bílovce od založení do roku 2020 a fotografickou publikaci Bílovec obyčejně i
neobyčejně, reflektující 5 ročníků stejnojmenné amatérské fotosoutěže. Pořádali jsme i několik
větších venkovních akcí: Hradozámecká noc (31. 7.), Ukázka živé historie aneb Bílovec v roce
1918 (28. 8.) na nádvoří zámku s možností vyjížďky historickým Tatrabusem na větrný mlýn na
Nových Dvorech. V roce 2021 jsme slavnostně otevřeli novou expozici s názvem Skrytý
středověk v suterénu zámku (7. 9.), jejíž provoz nám byl svěřen.
Opětovně se nám v roce 2021 podařilo zapojit kulturní památku – větrný mlýn na
Nových Dvorech – do turistického projektu Moravskoslezského kraje s názvem Technotrasa –
surová krása. Pro návštěvníky jsme připravili čtyři prohlídkové trasy – zážitkové prohlídky
větrného mlýna na Nových Dvorech, komentované prohlídky věže kostela sv. Mikuláše a kaple
sv. Barbory, prohlídka historického jádra města s kastelánem Eduardem Valešem.
Dalším významným počinem, který kulturní centrum v roce 2021 zrealizovalo, byla
výstavba a slavnostní otevření (14.10.) dvou naučných stezek Hubleska a Údolím Jamníku. První
stezka s názvem Hubleska se nachází na jihozápadě města a začíná u křižovatky ulic Bezručova
a Pod Hubleskou. Na pětikilometrové trase, která prochází krajinou lesa zvaného Hubleska, je
šest naučných tabulí, které seznamují návštěvníky nejen s historií dané lokality, ale i s místní
faunou i flórou. U čtvrtého zastavení s názvem Jezírka se nachází možnost občerstvit se u nově
vybudovaného posezení. Trasa této stezky končí v obci Bílov. Druhá naučná stezka se jmenuje
Údolím Jamníku a nachází se na severovýchodě města. Začíná u bílovecké vodní nádrže, hned
u přehradní hráze. Název této stezky je odvozen od potoku Jamník, který pramení u Výškovic
a ústí do říčky Seziny nedaleko Bravantic. Na pětikilometrové trase se nachází celkem sedm
cedulí s historickými i přírodovědnými informacemi. Trasa končí u kapličky v obci Bítov.
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Podzim roku 2021 se nesl opět v duchu zhoršení epidemiologické situace. I přesto se
podařilo zrealizovat oslavy dne seniorů v Kulturním domě (2. 10.) a Martinskou slavnost na
nádvoří zámku s lampionovým průvodem (13. 11). Zahájili jsme rovněž knihovnické lekce
v knihovně na podporu čtenářské gramotnosti u dětí 1. tříd, na které jsme získali dotaci
z projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK. Příjemnou zprávou byl zisk
čestného uznání v rámci Ceny hejtmana moravskoslezského kraje za společenskou
odpovědnost a obhájení 1. místo v okresním kole soutěže Radniční listy roku 2021. V závěru
roku jsme vydali knihu kastelána Eduarda Valeše Toulky bíloveckou minulostí.
Naší vizí nadále zůstává i přes komplikovanou situaci kvalitní zajištění všech služeb
vyplývající z hlavní činnosti a pestrá programová nabídka kulturních i společenských aktivit na
vysoké úrovni, které svým charakterem odpovídají a podporují hlavní činnost naší organizace.
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3.

Organizační struktura a personální zajištění

Kulturní centrum Bílovec (dále jen KCB) se v roce 2021 členilo následovně:
Městské muzeum Bílovec a Turistické informační centrum Bílovec (dále jen TIC) –

•

organizačně a provozně zde spadají také objekty ve výpůjčce: větrný mlýn na Nových
Dvorech, věž kostela sv. Mikuláše a nově expozice „Skrytý středověk“,
•

Městská knihovna Bílovec s pobočkami v Lubojatech, Výškovicích a Bravinném,

•

KD Bílovec a KD Bravinné,

•

Bílovecký zpravodaj a propagace.

V čele organizace stojí ředitelka, která je současně statutární orgán. Zastupuje organizaci
navenek a jedná jejím jménem v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, v souladu s obecně
platnými legislativními předpisy a směrnicemi zřizovatele.
Vedoucími pracovníky KCB jsou:
•

ředitelka,

•

vedoucí knihovny,

•

vedoucí muzea a TIC,

•

vedoucí KD

Níže uvedené organizační schéma vyznačuje vnitřní strukturu, ze které vyplývají zásady řízení,
vztahy nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých pracovišť v rámci KCB.

Kulturní centrum Bílovec, p. o. | Zámecká 691/5 | 743 01 Bílovec www.kcbilovec.cz

Organizační schéma KC Bílovec platné k 1. 6. 2021

ředitelka KC
Bílovec

vedoucí knihovny

vedoucí správy
muzea a TIC

vedoucí KD
Bílovec

knihovnice

referentka správy
muzea

průvodce - mlýn
(DPP)

uklízečka

knihovnice

referentka správy
muzea (DPP)

průvodce - mlýn
(DPP)

uklízečka

knihovnice

referent správy
muzea a TIC
(DPP)

průvodce - kostel
sv. Mikuláše
(DPP)

knihovnice pobočka Lubojaty
(DPP)

uklízečka (0,5)

průvodce - kaple
sv. Barbory (DPP)

knihovnice pobočka Bravinné
(DPP)

šefredaktorka
Bíloveckého
zpravodaje

projektová
manažerka (DPP)

IT správa
(outsourcing)

účetní (0,5)

správce KD
Bravinné (DPP)

průvodce Historický Bílovec
(DPP)

uklízečka

V roce 2021 byl chod organizace zatížen dlouhodobou nepřítomností ředitelky organizace ze
zdravotních důvodů. Ta byla zastupována po dobu 7 měsíců vedoucí muzea a TIC, což mělo za
následek komplikovanější zajištění provozu muzea a TIC.
Chod objektu Městské knihovny Bílovec byl v roce 2021 zajištěn 7 zaměstnanci (6 knihovníků a
1 uklízečka), z toho se jedná o 5 zaměstnanců na plný úvazek (1,0) a 2 zaměstnance na DPP,
kteří zajišťovali chod knihovny na pobočkách. Pobočka Výškovice byla po celý rok 2020
zajištěna kmenovým knihovníkem. Jedním zaměstnancem (úvazek 1,0) je zajištěno vydávání

Kulturní centrum Bílovec, p. o. | Zámecká 691/5 | 743 01 Bílovec www.kcbilovec.cz

mzdová agenda
(outsourcing)

Bíloveckého zpravodaje, současně má tento pracovník na starosti PR, sociální sítě a dramaturgii
knihovny.
Chod Městského muzea Bílovec a TIC Bílovec byl v roce zajištěn 4 zaměstnanci, z toho se
jednalo o dva úvazky plné (2,0) a dva zaměstnance na DPP (oba do rozsahu 300 hodin ročně).
Současně bylo v roce 2020 přijato 5 zaměstnanců na DPP jako průvodci pro zajištění
prohlídkových tras (Toulky historickým Bílovcem, kaple sv. Barbory, věž kostela sv. Mikuláše,
větrný mlýn).
Chod KD Bílovce je zajištěn 3 pracovníky na plné úvazky (vedoucí KD Bílovec a 2 uklízečky). KD
Bravinné byl zajištěn jedním zaměstnancem na DPP. Vedoucí KD Bílovec má současně na
starosti organizaci a produkci akcí pro veřejnost a zajištění výlepu plakátů.
Nově byla zajištěna oblast účetnictví úvazkem na 0,5, naopak pracovník dotační agendy byl
zajištěn formou DPP.
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4.

Další vzdělávaní zaměstnanců, účast na konferencích a veletrzích

Muzeum Bílovec a TIC Bílovec

Zaměstnanec

Monika Hořínková

Gabriela Čermáková

typ

vzdělávací název

vzdělávací termín konání

aktivity

aktivity

konference

Muzea v pohybu času 19. 3. 2021
– ONLINE

školení

Museion
muzejní
ONLINE

výjezdní jednání

Tour po
mlýnech

výjezdní jednání

Tour Technotrasa

konference

Aktuální trendy v 1.11. – 2. 11. 2021
muzejní prezentaci a
edukaci V., České
Budějovice

školení

Museion
muzejní
ONLINE

konference

Muzea v pohybu času 19. 3. 2021
– ONLINE

–
nový 9. 3. 2021, 6. 4. a 15. 4.
systém – 2021

větrných 21. 5. 2021
6. 10. – 7. 10. 2021

–
nový 9. 3. 2021, 6. 4. a 15. 4.
systém – 2021

TIC Bílovec se pravidelně účastní veletrhů cestovního ruchu, kde reprezentuje město a láká k
jeho návštěvě potencionální nové návštěvníky. V roce 2021 se z důvodu epidemie Covid-19
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žádné tradiční veletrhy cestovního ruchu (GO – REGIONTOUR BRNO a DOVOLENÁ OSTRAVA)
neuskutečnily.
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5.

Městská knihovna Bílovec

V roce 2021 byl nejen provoz, ale i přednášková činnost knihovny výrazně omezena v důsledku
celosvětové pandemie COVID-19. Velmi se v této době osvědčil Bibliobox, instalovaný v roce
2020 na náměstí, kam mohli uživatelé vracet přečtené knihy zcela bezkontaktně.
Níže vypíchnuto několik zajímavých aktivit, které se v rámci knihovny podařilo v roce 2021
zrealizovat:
•

Z důvodů uzavírání knihoven a zákazu pořádání akcí jsme měli všechny spisovatele
v projektu Spisovatelé do knihoven na on-line platformě (živý stream na facebooku
knihovny). Všechny rozhovory lze pustit i ze záznamu. Seznam spisovatelů, kteří byli
zapojeni: Radek Štěpánek, Bianca Bellová, Viktorie Hanišová, Luboš Svoboda, Vráťa
Kadlec, Viktor Špaček, Sylva Fischerová, Lidmila Kábrtová, Klára Vlasáková, Anna
Hablová.

•

Akce Adoptuj hrnek – každý správný knihomol potřebuje pořádný hrnek na čaj nebo
kávu. Znáte to, kuchyňská linka praská ve švech, ale vám pořád chybí ten správný hrnek.
Koupit si jej nemůžete, protože chybí místo a všechny vaše hrnky jsou úplně v pořádku,
není třeba je vyhazovat. Co takhle si je vzájemně vyměnit? Doneste hrnek, dva, tři a
odneste si ten, který se vám zalíbí.

•

Vezmi knihu na dovču – jedete na dovolenou a nevíte, kterou knihu vzít s sebou? Malou,
velkou, romantiku nebo thriller? Nevadí, máme pro vás řešení. Zabalili jsme do
neprůhledných obalů spoustu knižních novinek a je jen na vás, po které sáhnete.
Neprozradíme vám název ani anotaci, vědět budete pouze žánr. Letní rande na
dovolenou s knihou naslepo.
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•

Výstava na stromech: Práce (bez) budoucnosti – výstava na stromech je celorepublikový
výstavový happening, který se koná během Týdne důstojné práce a upozorňuje na
ožehavá témata naší každodenní spotřeby.

•

Vánoční nadílka pro čtenáře – při nákupu knih dostáváme z bonus programu knihy
zdarma. Ty jsme po celý rok sbírali, před Vánocemi jsme je zabalili a dali čtenářům pod
stromeček. Každý, kdo přišel, si tak mohl domů odnést knižní dárek z knihovny.

5.1

Přehled poskytovaných knihovnických a informačních služeb

•

absenční a prezenční výpůjčky knih, časopisů a jiných dokumentů ze svých fondů,

•

prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby výpůjčky dokumentů knihoven v České
republice, prostřednictvím mezinárodní meziknihovní výpůjční služby výpůjčky
dokumentů knihoven mimo Českou republiku,

•

bibliografické a informační služby (informace o fondech, katalozích a službách knihovny,
základní poradenství pro používání počítačů a internetu v knihovně apod.),

•

vzdělávací a kulturní akce,

•

přístup k internetu,

•

reprografické a doplňkové služby,

•

půjčování čteček e-knih,

•

půjčování Kouzelného čtení s Albi tužkou, půjčování společenských her.
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5.2

Statistika návštěvnosti knihovny a jejich poboček

Návštěvnost Městské knihovny Bílovec v roce 2021
Městská
34 967 návštěvníků
knihovna Bílovec
(hlavní budova)

Pobočka

návštěvy fyzicky – 13 898 (půjčovna návštěvy
online
a studovny 12 129, internet 51, služeb – 21 069
kulturní akce 303, vzdělávací akce
686)

110 návštěvníků

Bravinné
Pobočka

39 návštěvníků

Lubojaty
Pobočka

113 návštěvníků

Výškovice

5.3

Skladba knihovního fondu

•

celkem – 30 831 dokumentů:

o

naučná literatura – 10 130,

o

krásná literatura (beletrie) – 19 778,

o

ostatní (čtečky e-knih, audioknihy, deskové hry apod.) – 1 013,

•

počet titulů docházejících či darovaných periodik – 45,

•

přírůstky – 1 689

•

úbytky – 787
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5.4

Přehled kulturních a vzdělávacích akcí

knihovnické lekce – 36 akcí,
kulturní akce pro veřejnost – 18 akcí,
ostatní akce, kde knihovna není hlavním pořadatelem – 41 akcí.
Výběrově se jednalo např. Týden knihoven, Lovci perel, Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka,
S knížkou do života – Bookstart, Rande s knihou naslepo, Výstava na stromech, Spisovatelé do
knihoven.
5.5

Statistika návštěvnosti kulturních a vzdělávacích akcí
•

knihovnické lekce – 686 účastníků

•

kulturní akce pro veřejnost – 303 účastníků

•

ostatní akce, kde knihovna není hlavním pořadatelem – 729 účastníků

Knihovna se rovněž aktivně účastnila akcí: Hradozámecká noc (31. 7. 2021), Ukázka
živé historie (28. 8. 2021) a Svatomartinské slavnosti (13. 11. 2021), kde bylo
organizátorem celé Kulturní centrum Bílovec. Jednalo se o veřejné akce pro širokou
veřejnost a odehrávaly se na nádvoří bíloveckého zámku.
5.6

Dotace a granty

V roce 2021 Městská knihovna Bílovec získala finanční podporu od tří poskytovatelů. Jednalo
se o dotaci Ministerstva kultury ČR v programu VISK 3 ve výši 110 000 Kč, která použita na
projekt Obnova programového vybavení a pořízení 3D tiskárny do MěK Bílovec.
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Zisk dotace z projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK financovaného
z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání na kroužek Knihovnické lekce ve výši 243 355 Kč. Projekt
potvrá do 30. listopadu 2023.
Z projektu Česká knihovna 2021 získala Městská knihovna Bílovec dotaci 10 652 Kč na výběr
knih.
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6.

Městské muzeum a TIC Bílovec

Městské muzeum v roce 2021 zorganizovalo sérii pouze čtyř výstav, které podpořilo nabídkou
doprovodných akcí a prohlídek, jelikož od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 bylo muzeum a TIC
z důvodu vládních opatření zavřeno. Neproběhla také řada plánovaných doprovodných akcí a
edukačních lekcí.

Od 5. 1. 2021 byla ONLINE zahájena panelová výstava „Putování po

stavbách architektů v Moravskoslezském kraji“ (5. 1. 2021 – 28. 2. 2021) věnována
významným stavbám na území našeho kraje. Tato výstava byla z důvodu uzavření muzea online
ke zhlédnutí na webových stránkách muzea a také se uskutečnila online přednáška věnovaná
danému tématu.
V době uzavřených muzeí a galerií jsme se v roce 2021 rozhodli přenést výstavu do
netradičního prostředí prázdných výloh bíloveckých obchodů na Slezském náměstí. Výstava
s názvem „Historický Bílovec ve výlohách“ byla ke zhlédnutí od února do června 2021 a měla
velký mediální dosah. Procházka historickým centrem obohatila občany a návštěvníky města o
unikátní dobové pohledy na město Bílovec.
Při příležitosti 700. výročí založení města Bílovec jsme uspořádali výstavu s názvem „Poklady
z půd aneb střípky z dějin Bílovce“ (21. 6. – 31. 10. 2021), kde jsme představili střípky z
historie našeho města. Návštěvníky jsme nechali nahlédnout do našich sbírek a představili jsme
předměty, které úzce souvisejí s Bílovcem. Zajímavostí výstavy byly dva nálezy, objevené v
domech po německých obyvatelích.
Posledním výstavním počinem sezóny byla výstava „Kouzlo Vánoc“ (22. 11. 2021 – 9. 1. 2022).
V předvánočním čase jsme se podívali do kouzelného světa, který milují jak děti, tak i dospělí.
Přenesli jsme se do kuchyně první republiky a nahlédli jsme do tradičního receptáře našich
babiček. Další částí výstavy byly betlémy a staré vánoční ozdoby.
Po celý rok 2021 pokračovalo muzeum v projektu s názvem Živá kronika, jejímž výstupem jsou
webové stránky www.zivakronika.cz. Na těchto stránkách jsou publikovány rozhovory a
historické fotografie pamětníků města s podtitulem Nahlédněte do minulosti očima pamětníků.
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Festival muzejních nocí pořádaný Asociací muzeí a galerií ČR se v roce 2021 konal za přísnějších
hygienických opatření v pátek 28. 5. 2021.
V roce 2021 TIC zrealizovalo úpravu, výrobu a instalaci dvou naučných stezek městem
Bílovcem s názvem Hubleska a Údolím Jamníku. Tyto stezky byly slavnostně otevřeny na
podzim roku 2021.

6.1

Přehled poskytovaných služeb muzea a TIC

Služby TIC
•

poskytování informací občanského charakteru (telefonní čísla, adresy, navigace apod.)

•

prodej upomínkových předmětů a turistického zboží (turistické známky, vizitky,

pohledy, mapy aj.)
•

poskytování informací o kulturních, společenských a sportovních akcích (včetně

doplňování do kalendáře akcí na web města, do mobilního rozhlasu, facebooku TIC a muzea a
do Zpravodaje – měsíční přehledy akcí na Bílovecku)
•

zajišťování propagace města

•
poskytování turistických informací – turistické trasy, památky, rozhledny, přírodní
bohatství, aj.
•

poskytování informací o vnitrostátních spojích autobusové a vlakové dopravy

•

kopírování

•

registrace ke sběru plastových pytlů, olejů a tuků

•

prodej plastových pytlů a tisk štítků na plasty

•

prodej zboží městu (parkovací karty, pytle na plasty)

•

rozhlas – hlášení městského rozhlasu, možnost komerčního hlášení

•

prodej vstupenek na akce města (divadla, koncerty)
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•

rezervace, prodej a tisk vstupenek – Dům kultury města Ostravy, Divadlo loutek,

TicketArt – do konce června 2021, poté došlo k ukončení činnosti této společnosti, a Colosseum
Ticket
•

zajišťování prohlídky věže kostela sv. Mikuláše (komunikace s průvodci, vyplňování

statistik návštěvnosti věže, výkaznictví)
•

zajišťování zážitkových prohlídek větrného mlýna na Nových Dvorech, který je součástí

projektu Moravskoslezského kraje Technotrasa (komunikace s průvodci, prodej vstupenek,
statistika, revize)
•

zajišťování komentované prohlídky kaple sv. Barbory s průvodcem (komunikace

s průvodcem, prodej vstupenek, statistika)
•

zajišťování komentované procházky historickým Bílovcem s kastelánem bíloveckého

zámku (komunikace s průvodci, prodej vstupenek, statistika)
•

od září 2021 zajišťování prohlídek nové expozice v suterénu zámku s názvem

Skrytý středověk (komunikace s průvodci, prodej vstupenek, statistika, revize)
•

vkládání a upravování místních firem na webu města

•

propagace akcí ve městě na serverech: Moravské Kravařsko, destinační management

Moravskoslezského kraje, Kudy z nudy, Technotrasa Moravskoslezského kraje, Moravian –
Silesian Tourism
•

v roce 2021 také nadále probíhalo administrativně náročnější vrácení vstupného za

neuskutečněné kulturní akce z důvodu pandemie Covid-19

Služby muzea
•

prodej vstupenek do muzea, seznámení návštěvníky s expozicí a audioprůvodci

•

poskytování informací o historii budovy, expozici, informace k dějinám města

apod.
•

zodpovídání badatelských dotazů

•

edukační lekce pro školy a školky
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•

příprava a realizace krátkodobých výstavních projektů

•

přednášky a workshopy pro veřejnost

6.2

Statistika návštěvnosti TIC

Turistické informační centrum v roce 2021 navštívilo celkem 4 305 lidí. Pokles návštěvnosti byl
způsoben situací ohledně pandemie Covid-19 a uzavřením provozu muzea a TIC od 1. ledna až
do konce dubna roku 2021. V tomto období jsme prodávali parkovací karty, kalendáře města,
pytle na plasty a kódy a pamětní mince přes vytvořený e-shop a výdejové okénko. Tyto prodeje
se nezapočítávaly do statistiky návštěvnosti TIC.
Největší zájem byl o zodpovězení dotazu občanského charakteru, který položilo 722 lidí a
prodej zboží TIC, jichž poptalo 486 lidí. Následoval prodej pytlů, které si koupilo 320
návštěvníků TIC (nejsou započteni ti, kteří nakupovali přes výdejové okénko). Prodej zboží
města (parkovací karty) se pohyboval ve výši 194 zájemců (zde také nejsou uvedeni ti, kteří
nakupovali začátkem roku, kdy je prodej největší, přes výdejové okénko). Celkem 131
návštěvníků si koupilo vstupenky na akce Kulturního centra Bílovec a 134 lidí využilo
kopírovacích služeb TIC. Prodej vstupenek smluvních partnerů se uskutečnil ve 20 případech,
15 lidí požádalo o vyhledání telefonního čísla a 6 lidí podalo dotaz na dopravní spojení. V roce
2021 navštívilo TIC 584 turistů.
6.3 Přehled uspořádaných výstav
Během roku 2021 byly ve výstavním sále muzea uspořádány tyto tři krátkodobé výstavy:
•
Putování po stavbách architektů v Moravskoslezském kraji (5. 1. 2021 – 28. 2.
2021)
•

Historický Bílovec ve výlohách (únor 2021–červen 2021)

•

Poklady z půd aneb střípky z dějin Bílovce (21. 6. 2021 – 31. 10. 2021)
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Kouzlo Vánoc (22. 11. 2021 – 9. 1. 2022)

•

6.4

Statistika návštěvnosti muzea a jeho kulturních a vzdělávacích akcí

Stálou expozici muzea zahrnující historii města Bílovce, písařovu místnost, historii firmy Massag
a kouzelné sklepení se skřítky Picmochy navštívilo v roce 2021 celkem 792 lidí (204 platících
dospělých návštěvníků, 275 platících dětských, seniorských a ZTP návštěvníků a 47 platících
návštěvníků v rámci rodinného vstupného a 266 neplatících návštěvníků).
Muzeum uspořádalo celkem 6 kulturně-vzdělávacích akcí pro veřejnost (z nichž jedna byla
ONLINE), jejichž celková návštěvnost byla 18 platících osob. Jednalo se o přednášky věnující se
zejména historii (Záhady bíloveckého zámku – 5 platících návštěvníků, Afghánistán – 7 platících
návštěvníků). Workshopy, které se vždy připravovaly k velikonočnímu a vánočnímu období se
v roce 2021 z důvodu pandemie neuskutečnily. Celkem 196 dětí se účastnilo edukačních lekcí,
které probíhaly až ve druhé polovině roku 2021.

Typ aktivity
prohlídka

Návštěvnost
stálé

expozice

a

792 návštěvníků

krátkodobých výstav
účast

na

kulturně-vzdělávacích

18 návštěvníků

akcích (zejm. historické a vědecké
přednášky a workshopy)
účast na edukačních lekcích
Celkem

196 návštěvníků
1 006 návštěvníků
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6.7

Muzejní pedagogika

Bílovecké muzeum úzce spolupracuje s místními i okolními školskými zařízeními. Formou
muzejních edukačních lekcí nabízí dětem, žákům a studentům možnost seznámit se a lépe
poznat nejen muzejní prostředí, ale také dozvědět se zábavnou a tvůrčí formou informace o
historii našeho města. Během roku byly představeny studentům a žákům škol tyto vzdělávací
programy: Mlynář Jeroným a neposedný vítr, Mlýnské kolo mlynáře Jeronýma, Dílna
maminky Gerty, Knoflíkoví návrháři, Stopy Salcherů v Bílovci, Barnabášovy trampoty
s tkalcovským stavem a Ztracený Lojzík ve městě.
Pro žáky základních škol a mateřských škol jsme připravili muzejní lekce, které byly vyučujícím
prezentovány prostřednictvím společné nabídky knihovny a muzea. Tato nabídka byla navíc
uveřejněna i na webových stránkách KC a je tak dostupná i široké veřejnosti. Lekce trvají
většinou 45–60 minut nebo dle domluvy s vyučujícím i delší dobu (převážně pro děti ze
vzdálenějších měst a obcí). Cena za lekci pro dítě je 20 Kč, učitelé mají vstup zdarma. Svým
zaměřením se lekce stále orientují na historii města a vycházejí také ze zaměření expozice.
Využívají především skřítky Picmochy v pohádkovém sklepení, expozici věnovanou historii
města a expozici knoflíků firmy Salcher – Massag. Edukačních lekcí se účastní také žáci
speciálních škol, kde se daná lekce přizpůsobí dovednostem těchto žáků a děti na letních
dětských táborech v Bílovci a okolí.
Velký zájem je o lekce pro nižší stupeň ZŠ a mateřské školy. Muzejní edukační lekce
Knoflíkových návrhářů seznamuje děti s tradicí výroby knoflíků, které souvisí s historií firmy
Massag, lekce Mlýnské kolo mlynáře Jeronýma přibližuje především dětem z MŠ proces výroby
a zpracování mouky, lekce Mlynář Jeroným a neposedný vítr je obdobou předcházející lekce,
ale je určena dětem z 1. stupně ZŠ, kde se děti také více zaměří na problematiku větrných mlýnu
na Bílovecku a práci mlynáře. Dílna maminky Gerty představuje dětem tradici zdobení látek
modrotiskem a zpracovávání bylinek. Lekce Ztracený Lojzík učí děti pracovat s mapou a
důležitými budovami našeho města a lekce Barnabášovy trampoty s tkalcovským stavem
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seznamuje děti s tradicí cechů v našem městě, konkrétně cechu tkalcovského. Lekce Stopy
Salcherů v Bílovci seznamuje starší děti s osudy Salcherů – zakladatelů firmy Massag, ve které
děti poznávají stavby připomínající jejich působení v Bílovci.

6.8

Dotace a granty

V roce 2021 byla Kulturnímu centru Bílovec poskytnuta dotace ve výši 91 600 Kč z rozpočtu
Moravskoslezského kraje z programu Podpora turistických informačních center v
Moravskoslezském kraji v roce 2021. Projekt s názvem Nové webové stránky pro prohlídkové
okruhy a zkvalitnění služeb TIC Bílovec byl zaměřen především na nové webové stránky TIC
zaměřené na prohlídkové okruhy. Další část dotace byla použita na nákup nových stojanů na
letáky a propagační materiály a tvorbu a tisk nové pohádky pro děti o větrném mlýně. Určitá
část financí byla vyhrazena na zaplacení členského poplatku A. T. I. C. Jelikož celkové náklady
na projekt byly nižší, došlo k vratce dotace ve výši 3 248 Kč.
Získaná dotace ve výši 336 000 Kč ze SZIF prostřednictvím MAS Poodří na projekt
Technologické a softwarové inovace Kulturního centra Bílovec ve výši (pořízení nového
serveru, zálohování a software pro průvodce do muzea)
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7. Kulturní dům Bílovec
V kulturním domě se kromě společenských akcí pravidelně setkávají další subjekty. Vždy jednou
týdně v předem určených časech využívá prostory kulturního domu dechový orchestr
Rozmarýnka, Bílovecký pěvecký sbor, ochotnický soubor Odřivous a členové Apoštolské církve.

Dlouholetou tradicí bývají taneční kurzy pro žáky středních škol zakončené slavnostní kolonou.
Děti základních a mateřských škol mají možnost vždy jednou týdně navštívit taneční kurz pro
nejmenší. Všechny tyto kurzy zajištují profesionální lektoři z tanečního klubu Trend Ostrava.

Nejen občané Bílovce také s oblibou využívají možnosti krátkodobého pronájmu vinárny,
malého sálu a také velkého sálu k rodinným oslavám, firemním školením, členským schůzím a
smutečních hostin.

Přestože v roce 2021 platila různá restriktivní vládní opatření, která nedovolovala prostory
pronajímat, se v době rozvolnění v kulturním domě uskutečnilo 40 krátkodobých pronájmů.

Zaměstnanci kulturního domu zajišťují výlep plakátů v Bílovci a jeho místních částech. Celkem
se jedná o jedenáct výlepových ploch, výlep probíhá vždy k poslednímu pracovnímu dni v
měsíci.

V roce 2021 se v nevyužitých půdních prostorech kulturního domu vytvořil archiv KC a také
depozitář muzejních předmětů Muzea Bílovec.
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7.1
Datum

17.02.2021
20.02.2021

Využití Kulturního domu Bílovec v roce 2021
Název akce
leden
únor
zastupitelstvo
schůze svaz rybářů

Místo konání

Počet účastníků

Typ akce

organizátor

velký sál
malý sál

40
40

KD
svaz rybářů

velký sál
velký sál
vinárna

100
40
50

taneční spolek Trend
město Bílovec
ODS Bílovec

březen

10.04.2021
21.04.2021
23.04.2021

duben
taneční soutěž
zastupitelstvo
setkání ODS
květen

09.06.2021
23.06.2021

červen
schůze
zastupitelstva

malý sál
velký sál

30
40

město Bílovec
město Bílovec

30.07.2021

červenec
koncert Kámo

velký sál

100

p. Žídek

02.08.2021
21.08.2021
26.08.2021

srpen
veřejné jednání
zábava
schůze

velký sál
velký sál
velký sál

80
120
80

město Bílovec
p. Kakur
město Bílovec

12.09.2021
17.09.2021
22.09.2021
29.09.2021
30.09.2021

září
cestopisná beseda Trabanti
setkání
zastupitelstvo
setkání MAP
Halloweenská párty

velký sál
velký sál
velký sál
velký sál
velký sál

90
60
40
50
90

KD
město Bílovec
město Bílovec
město Bílovec
p. Tobolová

02.10.2020
11.10.2021
19.10.2021
27.10.2021

říjen
den seniorů
setkání ODS
výroční schůze STP Bílovec
setkání MAP

velký sál
malý sál
velký sál
malý sál

130
40
80
40

KD
ODS Bílovec
p. Římanová
město Bílovec

03.11.2021
05.11.2021
20.11.2021
21.11.2021

listopad
setkání MAP
setkání ODS
koncert - Prima hlas
Travesti show

velký sál
velký sál
velký sál
velký sál

60
50
150
100

mšsto Bílovec
ODS Bílovec
ZUŠ Bílovec
p. Závodný

15.12.2021

prosinec
zastupitelstvo

velký sál

40

město Bílovec
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8.

Bílovecký zpravodaj

V roce 2021 bylo vydáno 11 čísel Bíloveckého zpravodaje, náklad jednoho čísla je 3 200 ks a je
zdarma dodáván do všech schránek na území města a v místních částech. Zpravodaj také
zveřejňujeme na oficiální facebookové stránce města, webu města a KCB.
BZ měl na titulní straně pro tento rok místo klasického znaku města, speciálně vytvořený znak
k 700. výročí založení města. Obálka vždy korespondovala s ročním obdobím a aktivitami ve
městě – skládaly se vždy z mozaiky fotografií několika subjektů.
Všechna čísla byla obsahově velmi pestrá a v některých případech jsme museli zájemce o inzerci
nebo příspěvek z prostorových důvodů odmítnout, nebo po domluvě zařadit příspěvek do
následujícího čísla. Příspěvky jsou přijímány výhradně elektronicky. Během roku rada města také
rozhodla o možnosti inzerce zdarma pro místní podnikatele (jako jednu z forem covidové
podpory). Tuto možnost mnozí opakovaně dle pravidel využili v jarních i podzimních měsících.
Spolupráce s redakční radou i jazykovou korektorkou probíhá na pravidelných schůzkách i online, a to zcela v nadstandartním režimu. Bílovecký zpravodaj také obhájil 1. místo v okresním
kole soutěže Radniční listy roku 2021, pořádané společnosti Kvalikom.
Po celý rok jsme monitorovali potíže při distribuci zpravodaje, od června se pak distribuce ještě
zhoršila, jelikož došlo ke změně dodejny České pošty mimo město a distribuce již nebyla vůbec
pod kontrolou.
Vznikl nový web zpravodaj.kcbilovec.cz, kde mohou všichni zájemci o elektronické vydání
zpravodaje jednoduše dohledat všechna čísla, která byla vydána pod hlavičkou KC Bílovec, a
informace o uzávěrkách příjmů příspěvků či kontaktů na redakční radu – tento web je také
propojený s webem města.
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Přílohy

Obr. č. 1: V roce 2021 město Bílovec oslavilo 700 let od svého založení. Byla vydána pamětní
mince, fotografická publikace Bílovec obyčejně i neobyčejně (reflektující 5 ročníků
stejnojmenné amatérské fotosoutěže) a 2. rozšířené vydání knihy Zdeňka Kuchty s názvem
Stručné dějiny města Bílovce od založení do roku 2020.
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Obr. č. 2: Natáčení reportáže pro Události v regionech (16. 3. 2021) – prezentace projektu
Historický Bílovec ve výlohách

Obr. č. 3: Nová expozice na zámku s názvem Skrytý středověk
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Obr. č. 4: Slavnostní otevření expozice Skrytý středověk 7. 9. 2021
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Obr. č. 5: Namísto zrušeného dne města z epidemiologických důvodů jsme zrealizovali pásmo
kulturních aktivit v rámci tzv. Bíloveckého léta.
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Obr. č. 6: Slavnostní otevření naučných stezek Hubleska a Údolím Jamníku dne 14. 10. 2021

Obr. č. 7: vydání Bíloveckého zpravodaje v roce 2021
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Obr. č. 8: Knihovnické lekce podpořené z projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání
v MSK
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Obr. č. 9: Martinská slavnost na nádvoří zámku s lampionovým průvodem (13. 11. 2021)
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