ZPRÁVA O ČINNOSTI
A HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2018

Zpráva o činnosti a hospodaření
Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2018
1) Název subjektu, adresa, IČ
Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad Metují
Adresa:

Na Zadomí 1226, 549 01 Nové Město nad Metují

IČ:

71229337

2) Základní údaje o organizaci
Právní forma:

příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000 Sb.

Předmět činnosti:

muzejní a sbírková činnost, provozování galerie a IC

Doplňková činnost:

vydavatelská činnost, knihařské a kopírovací práce
zprostředkování obchodu a služeb
velkoobchod a maloobchod
správa a údržba nemovitostí
pronájem a půjčování věcí movitých

Zřizovatel:

město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6,
549 01 Nové Město nad Metují, IČ 00272876

Ředitel organizace:

Jiří Hladík

Telefon:

731 658 055

e-mail:

reditel@muzeum-nmnm.cz

3) Rámcový popis personálního obsazení organizace k zajištění jejího fungování
7 stálých pracovních úvazků
1.

Ředitel - Jiří Hladík
- povinnosti vyplývající ze zřizovací listiny

2.

Zástupce ředitele - Monika Mrázková
- kurátor sbírkových fondů, správa knihovny, zajišťování kulturních akcí pořádaných
muzeem a městem, obsluha IC, průvodce

3.

Ekonom, personalistika - ing. Lenka Štěpánková
- hospodaření příspěvkové organizace, personalistika, zajišťování kulturních akcí
pořádaných muzeem a městem, zapisování přírůstků do databáze, obsluha IC,
průvodce muzea

4.

Referent IC - Mgr. Jiří Švanda
- kompletní zajištění provozu IC, zajišťování kulturních akcí pořádaných muzeem a
městem

5.

Referent IC - Petra Kuřátková / od 1. 4. 2018 Bc. Andrea Kecová
- kompletní zajištění provozu IC, zajišťování kulturních akcí pořádaných muzeem a
městem, průvodce muzea

6.

Odborný pracovník a metodik galerie - Ing. Petr Suchánek
- výstavní a přednášková činnost, metodik galerie, redakční práce, obsluha IC

7.

Odborný pracovník muzea - Martina Grymová
- průvodce muzea, zajišťování kulturních akcí pořádaných muzeem a městem,
obsluha IC

4) Slovní zhodnocení činnosti za uplynulý rok
Městské muzeum Nové Město nad Metují je příspěvkovou organizací města.
Obhospodařuje tři historické budovy v městské památkové rezervaci. V domě Na Zadomí čp.
1226 se nachází expozice muzea zaměřené na historii města, řemesla a přírodu regionu. Dále
je zde vystavena část barokní klášterní lékárny Milosrdných bratří, měšťanský betlém z dílny
řezbářky Jarmily Haldové a hodinky z produkce firmy Prim. V podkroví je přírodovědné
pracoviště a depozitář všech přírodovědných sbírek. Městská galerie Zázvorka se nachází v
budově bývalé městské šatlavy Na Zadomí čp. 1210 a přilehlé věži. V přízemí je lapidárium a
informační bod, v prvním patře stálá expozice, která představuje díla novoměstských
výtvarníků, a v podkrovních prostorách se během roku střídají krátkodobé výstavy z různých
oborů výtvarného umění. Nedílnou součástí objektu je i vyhlídková věž. Ve Spolkovém domě
na Husově náměstí čp. 1225 jsou umístěny depozitáře smíšené sbírky, knihovna a kanceláře
muzea, využívá jej Základní umělecká škola, TV Metuje a některé novoměstské spolky a
politické strany. V přízemí tohoto objektu sídlí Městské informační centrum. Muzeum má
sedm stálých zaměstnanců, kteří zajišťují celoroční chod muzea, galerie a provoz
informačního centra. V průběhu hlavní turistické sezóny (duben – říjen) je muzeum a galerie
otevřeno denně kromě pondělí, infocentrum každodenně. Celá sbírka Městského muzea je
přihlášena podle zákona 122/2000 Sb. do Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury. V
současné době je sbírka složena z těchto podsbírek: smíšená, botanická, geologická,
entomologická, zoologická, fotoarchiv. Sbírku doplňuje knihovna s archivem. Zájmová oblast
muzea a sbírek je zhruba vymezena hranicemi Regionu Novoměstsko.
Základním posláním muzea je získávat, trvale uchovávat, evidovat a zhodnocovat
sbírky a přispívat tak k uchování přírodního a kulturního dědictví. Muzeum patří spolu s
knihovnou, Městským klubem, zámkem a ZUŠ mezi základní nositele kultury ve městě a
aktivně se podílí na řadě společenských akcí. Zároveň úzce spolupracujeme se základními
školami ve městě, MSSS Oáza, klubem seniorů, pro které např. organizujeme přednášky a
besedy. Dále pokračuje popularizace muzea, ale i města a okolí v tisku, rozhlase a televizi. Na
dobré úrovni je zejména spolupráce královéhradeckou redakcí Českého rozhlasu, který přináší
nejen pravidelné reportáže z výstav a akcí pořádaných muzeem, ale i pozvánky na návštěvu
zajímavých míst v Novém Městě nad Metují a blízkém okolí a spolupráce s TV Metuje, která
sídlí v objektu Spolkového domu. Nedílnou součástí práce je setrvalá snaha o získání
finančních prostředků z grantů, badatelská, poradní, výchovná a publikační činnost. Městské
muzeum v roce 2018 vydalo knihu Ladislava Hartmana: Legionáři z Nového Města nad
Metují, Krčína, Spů a Vrchovin a bylo nápomocno pracovišti Národního památkového ústavu

v Josefově při vydání publikace Lípy svobody v Královéhradeckém kraji. Muzeum je členem
Asociace muzeí a galerií ČR, jež naší instituci poskytuje poradní a metodickou pomoc. Dále
spolupracujeme s Muzeem východních Čech v Hradci Králové a v rámci Kolegia muzeí kraje
Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků s některými muzei v okolí.
Rovněž pokračuje zpracování sbírek, které byly neuložené, ale získané v dřívějších
letech. Ve sbírkotvorné činnosti se důrazněji zaměřujeme na dokumentování a zpracování
historie města a okolí a doplňování dokladového materiálu. Smíšená podsbírka a fotoarchiv
jsou nadále průběžně doplňovány. V roce 2018 se nám do sbírek podařilo získat také několik
desítek loutek a marionet. Část z nich jsme restaurovali a využili při úspěšné výstavě Svět
loutek. Restaurováním a konzervací prošel také vyřezávaný dřevěný betlém, který jsme nabyli
z pozůstalosti v předcházejícím roce. Opravený betlém byl prezentován veřejnosti během
vánoční výstavy. Sbírkotvorná činnost je vzhledem k omezeným prostorovým možnostem
depozitářů zaměřena pouze na předměty menších rozměrů.
Pracovníci muzea se podíleli na edukační činnosti pro školy, na přednáškách pro
univerzitu 3. věku, účastnili se odborných seminářů a školení, jedna spolupracovnice
navštěvuje školu muzejní propedeutiky. Nově jsme se v rámci Místní akční skupiny Pohoda
venkova z. s. zapojili do činnosti pracovní skupiny „Přírodovědná gramotnost“, která
připravuje vzdělávací programy pro základní školy. Tradiční muzejní akce v průběhu roku
jsou: Muzejní týden pro školy, Velikonoce, Muzejní staročeské trhy, Muzejní noc s Janem
Černčickým z Kácova, Dny evropského dědictví, Adventní muzejní noc, Vánoce. Zajišťujeme
také hlášení městského rozhlasu a aktualizujeme data na světelných novinách na Rychtě.
Přírodovědné oddělení:
V přírodovědném oddělení muzea pracují tři externisté. B. Hanušovou, která měla na
starosti veškeré botanické sbírky, v listopadu nahradila P. Myšičková. U pracovníků
starajících se o zoologickou část sbírek došlo k malému upřesnění. J. Franc se stará o sbírku
hmyzu z řádů blanokřídlých, dvoukřídlých, vážek a motýlů a a malakologickou sbírku (ulity
lastury). J. Resl sbírku hmyzu z řádu brouci a motýli. Dál se stará o sbírku ptačích vajec,
dermoplasty a geologii. V průběhu roku 2018 bylo nutno provést několik zásahů proti
škůdcům. Byly zakoupeny přípravky, které byly podle druhů škůdců vloženy přímo do
sbírkových krabic. Letos nebyla potřeba použít chemickou ochranu plynováním. Další část
entomologické sbírky (motýli) byla vložena do mikrotenových sáčků. Mimo to bylo ošetřeno
několik herbářových položek vymrazením. Pracovníci přírodovědného oddělení pro veřejnost
připravili dvě akce, které zájemce seznámily s uložením a kvalitou přírodovědných sbírek.
Jako doplněk se veřejnost mohla seznámit se zobrazovací přírodovědnou technikou
(mikroskopy, stereolupy, digitální mikroskop a podobně). Pokračovala spolupráce
s královéhradeckou redakcí Českého rozhlasu, se kterou připravili několik drobných pořadů.
Rok 2018 byl pro přírodovědné oddělení obdobím značných změn.
1. Přírodovědné oddělení muzea je oficiálně vedeno jako poradní orgán v oboru entomologie.
2. Pracovníci přírodovědného oddělení byli odborem ŽP Královéhradeckého kraje pověřeni
zpracováním posudku na PP Na Hadovně (katastr Potštejn), zda trvá zákonný důvod statusu
Přírodní památky po vymizení původních botanických druhů z lokality. Posudek má zjistit,
jestli má lokalita potenciál i v oblasti entomologie, aby nemusela být PP zrušena.
3. Odbor ŽP Královéhradeckého kraje zadal přírodovědnému oddělení muzea na roky 2018 a
2019 průzkum PP zámecký park Opočno. Zaměřený je na denní motýly, blanokřídlý hmyz a
brouky. Práce by měla zpracovat podklady pro celkový plán péče o park tak, aby co nejvíc
odpovídal potřebám udržení druhové bohatosti území.

4. Pracovníci oddělení provedli několik návštěv PP, PR, NPR a parků, kde došlo k poškození
stromů při vichřicích. Vždy bylo nutno vypracovat plán ošetření stromů a provést dozor při
sanaci.
5. V září bylo přírodovědné oddělení přizváno mezi odborná pracoviště (jako Univerzita
Karlova v Praze, Národní muzeum v Praze, výzkumné ústavy apod.) a v rámci spolupráce
nám bylo přidělena část mapování blanokřídlých druhů (včetně invazních) z hlášení
pozorovatelů. J. Resl je odpovědný za zpracování dat pro Evropskou databázi Biolib a J.
Franc odpovídá za zpracování údajů pro databázi ISOP Agentury pro ochranu přírody
6. Na konci roku (30. a 31. 12.) jsme se na žádost odboru ŽP Královéhradeckého kraje
věnovali invazi blánatky lipové do ukázkové rezervace v Kostelci nad Orlicí.
Stav sbírek:
V přírodovědných sbírkách je ke konci roku 2018 uloženo 5 021 (loni 5013) herbářových
položek, 22 406 (loni 21 430) kusů hmyzu, 2 683 položek geologických vzorků, 432 položek
zoologického materiálu (dermoplasty, ulity, lastury a vajíčka ptáků). Dle zákona bylo zapsáno
do CES (celostátní evidence sbírek) prostřednictvím programu Demus entomologie 603 karet
(zapsal J. Resl) a Demus botanika 8 karet (zapsala B. Hanušová).
Geologická: Část sbírky je nevhodně uložená a bude nutné rozhodnout, jak se sbírkou dál
naložit. Jedná se o vzorky z území našeho státu. Ostatní je uloženo v odpovídajícím prostředí.
Tato sbírka je bez pohybu. Ke konci roku si sbírku prohlédli pracovníci České geologické
služby s tím, že mají zájem o spolupráci při zpracování sběrů s vazbou na doc. Josefa Sekyru.
Botanická: Sbírka byla doplněna pouze rostlinami, které jako druhy v herbáři dosud chyběly.
Vše jsme získali ze zkoumaných lokalit.
Entomologická: V průběhu roku bylo do sbírky zařazeno 974 kusů hmyzu. Část pochází z
materiálu, který nebyl dosud zpracován a větší část je materiál uložený z průzkumů, který
muzeu zadal odbor ŽP Královéhradeckého kraje.
Zoologická: Většina dermoplastických preparátů je stále součástí přírodovědné expozice.
Sbírka je bez pohybu.
Expozice:
Začátkem roku po skončení grantu proběhla úprava expozic tak, aby odpovídaly našim
představám (původně nevhodný výběr druhů). Největší změny se provedly u koutku s živou
přírodou. Zde byly nahrazeny druhy, které nejsou vhodné k chovu v teráriích jinými
zajímavými živočichy, kteří lépe snáší podmínky umělého chovu. Byla provedena výměna
klasických topných terarijních žárovek (drahý provoz) za úsporné nebo led žárovky a topení v
teráriích je zajištěno topnými kameny s menší spotřebou proudu.
Bioklub: Většina členů se zapojila do terénní práce. Zprávy jsou zveřejněny na stránkách
Bioklubu (www.bioklub.webnode.cz). Ke konci roku se většina členů zapojila do akce, která
mapuje postup invazního druhu (blánatka lipová) na území kraje.
Na náklady zřizovatele byly provedeny následující opravy a údržba budov, které má
naše organizace v užívání: Objekt muzea čp. 1226 - nátěr dřevěných prvků (pavlač nad
skalami, pavlač ze Zadomí, dřevěná část bašty) nátěry kovaných prvků a prvků střechy
(okapy, úžlabí, svody, parapety), objekt Zázvorky a šatlavy čp. 1210 - nátěr dřevěných částí
objektu (střecha věže, střecha objektu, spojovací krček, schodiště a zastřešení), objekt
Spolkového domu čp. 1225 - nátěr dřevěných prvků objektu (zábradlí schodiště, obložení v
atriu, přístřešek pro popelnice, dveře do sklepa, vchodové dveře hlavního vstupu), nátěr
kovaných prvků a mříží. V průběhu letních měsíců jsme také řešili neúnosné přemnožení
potkanů v Hildenském atriu. Po přijetí přísnějších pravidel pro odkládání odpadu z restaurací
v přístřešku na popelnice, vyčištění prostoru a opakované deratizaci hlodavci vymizeli.

Městská galerie Zázvorka si udržuje stálý okruh příznivců výtvarného umění z města i
širšího okolí, v turistické sezóně se o výstavy zajímají i návštěvníci města z celé republiky, ale
i z ciziny. Pravidelné krátkodobé výstavy se konaly zpravidla ve dvouměsíčních intervalech,
výstavní plán je sestavován s ročním předstihem. V jarních měsících si zde své pravidelné
místo nachází výstavy výtvarníků z partnerského města Hilden. V roce 2018 jsme v galerii
zaznamenali několik úspěšných výstav, zejména výstavu obrazů pražské herečky a výtvarnice
Ivy Hüttnerové a místního umělce Karla Vondráčka. V průběhu letních prázdnin také zejména
mladší návštěvníky upoutala putovní interaktivní výstava Zmatené peníze zapůjčená
z Regionálního muzea v Litomyšli.
Návštěvnost muzea a galerie
2014

2015

2016

2017

2018

Městské muzeum

4446

4714

4159

4193

4933

Městská galerie

2078

1756

2173

2863

2485

Muzeum a galerie celkem

6524

6470

6332

7056

7418

Městské informační centrum pracuje na vysoké profesionální úrovni, otevírací doba a
nabízené služby nemají v obcích srovnatelné velikosti obdoby. Pracovníci infocentra nabízeli
veřejnosti všeobecné informace o městě a okolí, o historických a kulturních objektech a
akcích, o ubytování a stravování, o autobusových a vlakových spojích, databanku prodejen,
podniků a služeb, tisk, laminaci, prodej turistických suvenýrů, pohledů, map a knih, online
systém prodeje vstupenek, prodej certifikovaných výrobků Orlické hory a Broumovsko,
veřejný internet, zálohování paměťových karet, úschovu kol a zavazadel a zapůjčení holí na
Nordic Walking. Infocentrum pokračovalo v úzké spolupráci se společností Branka o. p. s., s
turistickými oblastmi Kladské pomezí na propagaci města a okolí. Nově jsme zahájili
součinnost s destinační společností Orlické hory a Podorlicko. Stávající nabídku předprodejů
jsme rozšířili o další dva subjekty (Jiráskovo divadlo v Hronově a Městské divadlo J. K. Tyla
v Červeném Kostelci). Roční návštěvnost IC se zvýšila oproti roku 2017 téměř o čtvrtinu.
Infocentrem prošlo 30 312 osob (z toho 29 229 místních a turistů z ČR a 1 083 zahraničních
návštěvníků). Jako hlavní důvod nárůstu vidíme příznivé jarní i podzimní počasí, atraktivní
výstavy (korunovační klenoty na zámku, Svět loutek v muzeu a Zmatené peníze na Zázvorce),
Festival zážitků, U nás na zámku, Food Art Festival a zvýšený počet ubytovaných přímo ve
městě a vzájemné posílání si návštěvníků na „trase“ muzeum – zámek – restaurace –
ubytovatelé. V IC došlo také k obměně suvenýrů s důrazem na rozšíření nabídky regionálních
produktů. Záměr se vyplatil a pozitivně se odrazil nejen na spokojenosti zákazníků a výši
tržeb, ale také na zvýšení prestiže místních výrobců. Připravili jsme dotisky polských
propagačních materiálů a provedli distribuci v příhraničních městech. Pořídili jsme si
automaticky sčítač návštěvnosti pro získávání přesnějších dat. V únoru 2018 jsme
prezentovali město v rámci stánku Kladského pomezí na veletrhu Holiday World v Praze,
v březnu na veletrhu CR Infotour a cykloturistika v Hradci Králové a v červenci na tradiční
akci Święto Papieru v partnerském městě Duszniki-Zdrój. Pro měsíčník Náchodský Swing
jsme připravili celoroční seriál mapující různé aspekty života ve městě i jeho historii a
podíleli se na přípravě novinových článků do turistických novin Kladského pomezí. V
červenci a srpnu jsme pořádali pondělní komentované prohlídky po Městské památkové
rezervaci, kterých se zúčastnilo celkem 120 zájemců. Zároveň jsme organizovali prohlídky
náměstí i okolí pro objednané skupiny (školy, senioři, zájezdy).

Pracovníci muzea, galerie a infocentra se podíleli na následujících akcích:
- výstava v Městském muzeu: Betlémy řezbářské rodiny Haldových (do 3. 3. 2018)
- 18. 1. 2018 vernisáž výstavy v Městské galerii Zázvorka: Irena Štyrandová - Jenom papír?!
- 28. 1. 2018 vysílána reportáž v Českém rozhlasu Hradec Králové – rozhovor s výtvarnicí
Irenou Štyrandovou a pozvání do Městské galerie Zázvorka na výstavu Jenom
papír?!
- 15. - 16. 2. Holiday World Praha 2018 – účast na veletrhu cestovního ruchu
- leden

výstava o čs. legiích v Jiráskově gymnáziu Náchod (ve spolupráci s
Ladislavem Hartmanem)

- 27. 2. 2018 jednání s ředitelem Muzea papírenství v Dušníkách Maciejem Kazimierzem
Szymczykem (nabídka výstavy Ireny Štyrandové Jenom papír?! a projednání
spolupráce při propagaci DED)
- 7. 3. 2018

reportáž královéhradecké redakce ČT 1 o dopadu EET na muzea a IC, jež jsou
příspěvkovými organizacemi (vysíláno ve Zprávách z regionu na ČT 1 týž den)

- 9. 3. 2018

účast na veletrhu Infotour a cykloturistika v Hradci Králové

- 14. 3. 2018 natáčení pořadu pro celostátní vysílání Českého rozhlasu: Česko - země
neznámá o historii a současnosti býv. městské šatlavy a věže Zázvorky; dále
natočena pozvánka na připravovanou výstavu Velikonoce v muzeu
- 15. 3. 2018 přednáška pro seniory MSSS Oáza v Kině 70 – Historie železnice v Novém
Městě nad Metují
- 15. 3. 2018 Stanislav Gaber: obrazy – výstava v Městské galerii Zázvorka
- 17. 3. 2018 Zahájení výstavy Velikonoce v muzeu v Městském muzeu, soutěž o
nejkrásnější kraslici
- 4. 4. 2018

přednáška: ing. Karel V. Nývlt: Izrael – Svatá země ve Spolkovém domě

- 4. 4. 2018

Vojenský ústřední archiv Praha – vyhledávání a skenování dokumentace pro
publikaci o novoměstských legionářích

- 6. 4. 2018

přednáška: Robert Blazius – Dakar 2018 ve Spolkovém domě

- 11. 4. 2018 jednání pracovní skupiny Matematická a přírodovědná gramotnost (MAS
Pohoda venkova)
- 13. 4. 2018

v celostátním vysílání Českého rozhlasu vysílána reportáž: Česko - země
neznámá o historii a současnosti býv. městské šatlavy a věže Zázvorky
http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/ve-strazni-vezi-zazvorce-byvalahladomorna-dnes-se-tam-chodi-za-umenim-a-rozhledy--1795400

- 17. 4. 2018 Vojenský ústřední archiv Praha – vyhledávání a skenování dokumentace pro
publikaci o novoměstských legionářích
- výběr historických fotografií Nového Města nad Metují a příprava textu pro fotoreportáž Jak
jsme žili v Československu pro Náchodský deník (vyšlo 20. 4. 2018)
- 23. – 27. 4. 2018 muzejní týden pro školy
- 28. 4. 2018 komentovaná vlastivědná vycházka okolím města zakončená výstavou
archiválií ve Spolkovém domě
- 1. 5. 2018

komentovaná prohlídka města pro zájezd z Trnavy

- 11. 5. 2018 natáčena reportáž a upoutávka královéhradecké redakce Českého rozhlasu na
výstavu Svět loutek v Městském muzeu
- 16. 5. 2018 jednání pracovní skupiny Matematická a přírodovědná gramotnost (MAS
Pohoda venkova)
- 17. 5. 2018 vernisáž výstavy hildenské výtvarnice v Městské galerii Zázvorka: Eva Pannée
– Oka-mžiky
- 18. 5. 2018 Mezinárodní den muzeí a galerií – bezplatný vstup do všech výstavních prostor
- 18. 5. 2018 jednání východočeské krajské sekce Asociace muzeí a galerií ČR za účasti
Mgr. Pavla Hlubučka, ředitele Odboru muzeí Ministerstva kultury ve
Spolkovém domě
- 21. 5. 2018 natáčení dokumentu Cesty za hodinářským uměním (ČT Praha)
- 4. 6. 2018

výstava MŠ Na Františku Draci a dráčata v českých zemích ve sklepení
Spolkového domu

- 7. 6. 2018

workshop TIC DS Orlické hory - Vrbice

- 19. 6. 2018 Vojenský ústřední archiv Praha – vyhledávání a skenování dokumentace pro
publikaci o novoměstských legionářích
- 21. 6. 2018 vernisáž výstavy v Městské galerii Zázvorka: Karel Vondráček
- 28. 6. 2018 vernisáž interaktivní výstavy v Městské galerii Zázvorka: Zmatené peníze
- 14. 7. 2018 Muzejní staročeské trhy na Hildenském atriu
- 28. – 29. 7. 2018 Świeto papieru Duszniki-Zdrój (účast na akci dušnického muzea)
- 4. 8. 2018

Muzejní noc s Janem Černčickým z Kácova

- 21. 8. 2018 vernisáž výstavy v Městské galerii Zázvorka: Vladimír Rocman – Srpen 68
- každé prázdninové pondělí od 14:00 hod. - komentované prohlídky po MPR

- 27. 8. 2018 Návštěva vernisáže EX LIBRIS Vladimíra Suchánka Goethe galerie,
Mariánské Lázně
- 6. 9. 2018

Vernisáž výstavy v Městské galerii Zázvorka: Iva Hüttnerová - Obrazy

- 8. 9. 2018

Dny evropského dědictví 2018 (ve spolupráci s obcemi Ohnišov, Bystré,
Sedloňov, Deštné v Orlických horách)

- 13. 9. 2018 Příprava vernisáže výstavy Z. Farského, Städtische Galerie im Bürgerhaus,
Hilden
- 14. 9. 2018 Porada DSO Orlické hory a Podorlicko, Ústí nad Orlicí
- 21. 9. 2018 Školení Asociace turistických informačních center, Potštejn
- 23. 9. 2018 Návštěva vzpomínkové akce k 80. výročí mobilizace a křest knihy por. Mgr.
Martina Vaňourka: Plukovník Jaroslav Mikuláš Novák, Panenské Břežany
- 25. 9. 2018 X. ročník konference na podporu regionálního cestovního ruchu
Královéhradeckého kraje v budově Krajského úřadu v Hradci Králové
- 28. – 30. 9. zapůjčení exponátů na výstavu První republika pořádanou Spolkem Krčín ve
staré škole v Krčíně
- 29. 9. 2018 přednáška Nové Město nad Metují v průběhu pěti století (u příležitosti
slavnostního žehnání obecních symbolů a srazu rodáků, Libchyně)
- 1. 10. 2018 Den seniorů – komentované prohlídky muzea pro seniory zdarma
- 3. 10. 2018 workshop Kuks – Jak se dělá kniha (uspořádal NPÚ Josefov)
- 15. 10. 2018 komentovaná prohlídka náměstí s Janem Černčickým z Kácova pro ZŠ Krčín
- 17. 10. 2018 reportáž pro Český rozhlas Hradec Králové – Jana Házová (ohlédnutí za
výstavou Svět loutek a upoutávka na připravovanou vánoční výstavu)
- 18. 10. 2018 vernisáž výstavy hliněných plastik v Městské galerii Zázvorka: Petr Pokorný –
Voláme, voláme, z hlubokosti, z žaláře temného
- 19. 10. 2018 vydání publikace Legionáři z Nového Města nad Metují, Krčína, Spů a
Vrchovin (z archiválií dohledaných ve Vojenském ústředním archivu Praha
zpracoval L. Hartman)
- 8. - 9. 11.2018 členské fórum Asociace turistických informačních center – Kutná Hora
- 14. 11. 2018 seminář MAS Pohoda venkova – MAP II Novoměstsko (přírodovědná
gramotnost)
- 15. 11. 2018 vernisáž výstavy v Městské galerii Zázvorka: Vojtěch Sedláček 2 – kresby,
grafika

- 19. 11. 2018 jednání Regionálního kolegia muzeí a galerií kraje Aloise Jiráska, Boženy
Němcové a bratří Čapků – Česká Skalice
- 28. – 29. 11. 2018

XII. Sněm Asociace muzeí a galerií – Ústí nad Labem

- 1. 12. 2018 Adventní muzejní noc (kostýmovaná prohlídka muzea s ukázkou lidových
řemesel), zahájení výstavy Betlémy v muzeu
- 10. 12. 2018 jednání o dotačních programech Královéhradeckého kraje – Hradec Králové
- 17. 12. 2018 jednání Královéhradecké krajské sekce Asociace muzeí a galerií – Rokytnice
v Orlických horách
- 22. 12. 2018 Study Tour k projektu "Historické věže kladského pomezí" – Bystrzyca
Kłodzka, Kunštát, Neratov

5) Finanční ukazatelé (v Kč)

Příjmy celkem
Příspěvek od zřizovatele
Dotace z KÚ
Jiný transfer (DLHM)
Ostatní příjmy
tržby z prodeje služeb (602)
tržby z prodeje zboží (604)
tržby z pronájmů (603)
ostatní

Výdaje celkem

Hlavní činnost

Doplňková činnost

4 213 798

654 679

3 980 000
68 000
6 600
125 728
33 360

58 939
497 157
98 582

110

4 374 516

Spotřeba materiálu (501)
186 801
z toho: kancelářské potřeby
10 643
prostředky na úklid
9 791
DDHM (1 000 – 3 000 Kč)
13 649
propagační materiál
99 040
knihy a časopisy
3 102
ostatní materiál
50 576
Spotřeba energie: (502)
316 538
(plyn, el. energie, teplo, voda)
Zboží (504)
31 152
Oprava a udržování (511)
14 759
Cestovné (512)
15 602
Náklady na reprezentaci (513)
35 737
Ostatní služby (518)
462 143
z toho: telefony
44 964
školení
6 100
servisní služby
58 791
leasing kopírka
45 985
pojištění, ostraha, hasiči
39 812
muzejní akce, výstavy, DED
108 737
stravenky
73 044
ostatní služby
84 710
Mzdové náklady (521)
2 434 707
z toho: platy
2 230 192
dohody
204 515
Zákonné pojištění (524)
758 273
z toho: sociální pojištění
557 553
zdravotní pojištění
200 720
Ostatní pojištění (525)
6 230
Nemocenská placená zaměstnavatelem (528)
5 544

365 646

365 646

Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Úroky
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Zákonné soc. náklady FKSP (527)
Náklady DDHM nad 3000 (558)
Odpisy majetku (551)
Daň silniční (531)
Daň z příjmů

0
0
0
0
0
44 715
55 677
8 724
25
0

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti:
- 160 718
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti: 289 033

Stav fondů k 31. 12. rozpočtového roku (v Kč)
Fondy

stav k 1.1.

příjem

výdej

stav k 31.12.

Rezervní fond

209 901

4 039

0

213 940

Fond odměn

52 995

0

0

52 995

FKSP

29 670

44 715

51 238

23 147

Investiční fond

69 974

8 724

0

78 698

Vypořádání příspěvku od zřizovatele (v Kč)
Příspěvek od zřizovatele na rok 2016 činil:
Příspěvek organizace použila:
- mzdy
- odvody
- materiál
- energie
- opravy
- cestovné
- náklady na reprezentaci
- služby

3 980 000
2 408 860
758 273
150 000
330 000
10 000
10 000
25 000
287 867

Příspěvek byl v průběhu rozpočtového roku zcela vyčerpán.
Ekonomické podklady připravila:
Zpracoval:
V Novém Městě nad Metují dne 13. února 2019

Ing. Lenka Štěpánková
Jiří Hladík

Příloha – fotodokumentace

Vernisáž výstavy Ireny Štyrandové v Městské galerii Zázvorka

Muzejní týden pro školy – pracovníci muzea v dobových kostýmech

Vernisáž hildenské výtvarnice Evy Pannée v Městské galerii Zázvorka

Jednání královéhradecké krajské sekce Asociace muzeí a galerií ve Spolkovém domě

Výstava Svět loutek v historickém sále Městského muzea

Kouzelnická prohlídka Husova náměstí pro příměstský tábor

Interaktivní výstava Zmatené peníze v Městské galerii Zázvorka

Z činnosti přírodovědného oddělení - invazní druh včely Halictus scabiosae nalezený při průzkumu v
Zámeckém parku v Opočně

Prázdninové pondělní komentované prohlídky historického centra města

Muzejní noc s Janem Černčickým z Kácova

Dny evropského dědictví – průvod

Vernisáž výstavy obrazů Ivy Hüttnerové v Městské galerii Zázvorka

Vernisáž výstavy hliněných plastik Petra Pokorného v Městské galerii Zázvorka

Vánoční muzejní noc v Městském muzeu

