ZPRÁVA O ČINNOSTI
A HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2019

Zpráva o činnosti a hospodaření
Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2019
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 - 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, TV Metuje a některé novoměstské spolky a politické strany. Do konce prvního
pololetí využívala jednu z kanceláří a zasedací sál Základní umělecká škola, po ukončení
pronájmu v srpnu 2019 byly prostory pronajaty cestovní kanceláři a cvičení jógy. 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, po předběžné dohodě provádíme i haptické prohlídky pro slabozraké a nevidomé.
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 2019 vydalo nákladem 200 kusů dotisk knihy Lucie Valterové Koudelkové:
Druhá světová válka v Novém Městě nad Metují. 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.
Výše vstupného v Městském muzeu a Městské galerii Zázvorka bylo na dosavadní
úrovni už cca 10 let. Během této doby stouply náklady na chod muzea a i při porovnání
s převážnou většinou srovnatelných muzeí a galerií v Královéhradeckém kraji byla cena
vstupného nízká. Po schválení Radou města bylo vstupné od 1. dubna 2019 o cca 20%
zvýšeno.
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. 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, zájmové spolky a seniory, účastnili se odborných seminářů a školení,
jedna spolupracovnice zakončila studium muzejní propedeutiky. V rámci Místní akční
skupiny Pohoda venkova z. s. jsme se zapojili do činnosti pracovní skupiny Přírodovědná
gramotnost, která připravuje vzdělávací programy a přírodovědné soutěže pro základní školy
v rámci ORP. 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 – J. Resl, J. Franc a P.
Myšičková. Ochrana sbírek je zajišťována svépomocí povolenými prostředky (chemická
ochrana přímo v krabicích a vymražování). Veškeré kontroly a zásahy ve sbírkách jsou
zaneseny v evidenci.
V roce 2019 se přírodovědné oddělení dál zapojovalo do odborných aktivit, kde nám byla
nabídnuta spoluúčast nebo jiná činnost. Povědomí o naší práci se pomalu rozšiřuje i do
dalších krajů, viz žádosti o průzkum níže.
1. Pro Odbor životního prostředí Královéhradeckého kraje jsme zpracovávali invazi blánatky
lipové s možnými dopady na přírodu. V návaznosti jsme vypracovali tři posudky na řešení
problematiky spojené s touto plošticí (2x Týniště nad Orlicí a PR Zámecký park Kostelec nad
Orlicí). A několik drobných aktivit kolem chráněných druhů hmyzu.
2. Na základě našeho průzkumu byl vypracován plán péče o PP Na Hadovně (k. ú. Potštejn) a
muzeum kontrolovalo dodržování postupů.
3. Pro odbor ŽP Královéhradeckého kraje jsme dokončili průzkum PP Zámecký park Opočno.
Začátkem roku 2020 byly se správcem zámku dohodnuty postupy při údržbě parku dle našeho
doporučení. Původní zpráva z roku 2011 uváděla některé málo pravděpodobné údaje o
výskytu některých chráněných druhů. Lokalitu jsme navštívili celkem 37x (2018 – 19x a 2019
– 18x).
4. Pracovníci přírodovědného oddělení byli nově pozváni do Hymenopterologické a
Zoologické komise. Prvně jmenovaná pořádala čtyřdenní konferenci (s účastí zahraničních
hostů), které se zúčastnil J. Resl a J. Franc.
5. V rámci postupného zpracovávání sbírek muzea jsme objevili několik významných nálezů.
1x nový druh pro Chorvatsko (bude publikováno v jejich odborném tisku v roce 2020) a 5x

nový druh pro ČR, což bude publikováno v odborném časopise Klapalekiana, také v roce
2020. Publikování v odborném tisku tímto bylo obnoveno po dlouhých osmi letech.
Dokladové kusy jsou uložené v muzejní sbírce a ve sbírce J. Resla
6. Muzeum obdrželo žádosti o provedení entomologického průzkumu v šesti lokalitách na rok
2020. Všechny průzkumy jsou honorované. Bohužel věk a statut externích pracovníků nám
neumožní zapojení do všech nabídek a ani využití všech finančních prostředků, které by mohl
využít kmenový zaměstnanec muzea. V roce 2020 budeme akceptovat pouze žádosti o
průzkum PP Sjezdovka U Žídků v k. ú. Olešnice v Orl. horách (ověření výskytu některých
málo pravděpodobných chráněných druhů denních motýlů a doplnění o entomologický
průzkum) a PP Báň v k. ú. Hradčany (průzkum Hymenopter). Patřičná povolení již jsou
vyřízená.
7. J. Resl koncem roku obdržel pozvánku na Hymenopterologickou konferenci, která se bude
konat ve dnech 5. – 7. června 2020 v Komárně na Slovensku (v roce 2019 byl přijat do
Hymenopterologické společnosti).
8. V tomto roce jsme byli požádáni o spolupráci na bakalářské a diplomové práci. Konzultace
pro bakalářku zadanou univerzitou v Hradci Králové a jako garanti terénní části pro
diplomovou práci slečny Pražákové (Univerzita Olomouc), týkající se motýlů s denní
aktivitou (přesah do roku 2020).
Pro veřejnost jsme připravili přednášku v kině v Novém Městě nad Metují, které se
zúčastnilo asi 100 zájemců. Dále jsme připravili několik drobných pořadů pro Český rozhlas.
Začátkem roku 2019 nás oslovila Mgr. D. Rejtharová, učitelka ZŠ Malecí se žádostí, abychom
pro školu vytvořili sbírky ke zpestření výuky přírodovědy. Škola si koupila sbírkové krabice a
z našich přebytků jsme v závěru roku začali tvořit sbírku. S ukládáním do krabic pomáhají
děti. Je přizpůsobena moderním potřebám výuky a část sbírky je možné shlédnout na
přednášce Příroda pravdy a mýty která proběhne v novoměstském kině 12. března 2020. Dál
jsme škole nainstalovali program do počítačů pro moderní mikroskopickou techniku a
zprovoznili jejich nové mikroskopické zařízení, které jsme pro ně vytipovali.
Stav sbírek:
V přírodovědných sbírkách je ke konci roku 2018 uloženo 5 068 (loni 5021)
herbářových položek, 23 212 (loni 22 430) 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 728 karet (zapsal J. Resl) a Demus botanika 47 karet (zapsal J. Resl).
Botanická: Sbírka byla doplněna pouze rostlinami, které jako druhy v herbáři dosud chyběly.
Vše jsme získali ze zkoumaných lokalit a dále rostlinami z darovaného herbáře rostlin z
Austrálie.
Entomologická: V průběhu roku bylo do sbírky zařazeno 782 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.
Ostatní podsbírky jsou bez významnějšího pohybu.
Bioklub: Většina členů se zapojila do terénní práce. Zprávy jsou zveřejněny na stránkách
Bioklubu (www.bioklub.webnode.cz).
Zprávu o činnosti přírodovědného oddělení zpracoval Jaroslav Resl

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 SRN. V roce 2019 se galerie
otevřela řadě zahraničních umělců. Kromě padesáti hildenských výtvarníků zde vystavovala
skupina fotografů z Polska a svá exotická díla prezentovala absolventka grafické výtvarné
školy z Íránu. Jako úspěšnou výstavu, která upoutala řadu návštěvníků lze zařadit výstavu
malíře Josefa Vondráčka: Česká krajina http://www.muzeum-nmnm.cz/index.php/cz/josefvondracek-8-10-2019
Návštěvnost muzea a galerie
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Městské muzeum

4446

4714

4159

4193

4933

4620

Městská galerie

2078

1756

2173

2863

2485

1355

Muzeum a galerie celkem

6524

6470

6332

7056

7418

5975

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 s destinačními společnostmi
Kladské pomezí o. p. s. a Orlické hory a Podorlicko na propagaci města a okolí. Celková
roční návštěvnost byla letos 32 865 turistů (z toho 31 845 tuzemských turistů a 1020
zahraničních). Oproti loňskému roku se opět jedná o nárůst o cca 2500 osob. Důvod vidíme v
přesnějším měření návštěvnosti a atraktivní nabídkou akcí přímo v centru města (výstavy,
festivaly, koncerty apod.) V roce 2019 jsme vydali nový papírový materiál se zábavnou hrou
pro děti. Navazuje na naučnou stezkou v Obůrce Klopotov. Pro úspěšné luštitele je připravena
odměna v podobě ekopropisky. Připravili jsme také dotisk úspěšného komiksového průvodce
městem s ilustracemi Tomáš Chluda. Nejúspěšnějším novým suvenýrem byly plátěné tašky s
motivy města (jiřičky, Kapitán Čas), kterých se prodalo cca 150 kusů. Vydali jsme rovněž
sběratelské záložky (Zámecká, Klopotovská) od regionální autorky Michaely Syrovátkové.
Pokračovali jsme v komentovaných prohlídkách města pro objednané skupiny i
pondělních prázdninových procházkách po městské památkové rezervaci. Rozšířili jsme
nabídku regionálních produktů a publikací. V březnu 2019 jsme prezentovali město na
veletrhu Infotour a Cykloturistika v Hradci Králové. Od června 2019 jsme zavedli možnost
platby kartou. V červenci 2019 jsme připravili presstrip pro polské novináře ve spolupráci s
CzechTourism, Královéhradeckým krajem a Kladským pomezím. Na podzim započala
příprava propagačního materiálu Aktivní senior, který v případě obdržení grantu od
Královéhradeckého kraje zrealizujeme v roce 2020.

Pracovníci muzea, galerie a infocentra se podíleli na následujících akcích:
- 9. 1. 2019

jednání pracovní skupiny Přírodovědná gramotnost – spolupráce se školami

- 16. 1.2019 reportáž pro Český rozhlas Hradec Králové https://hradec.rozhlas.cz/vite-cobylo-jednim-z-nejstarsich-remesel-ktera-kvetla-v-podhuri-orlickych-hor-7751133
- 17. 1. 2019 jednání k DED 2019 s majitelkou zámku Kvasiny
- 27. 1. 2019 natáčení pro pořad ČT 1 – Toulavá kamera
- 1. 2. 2019

zahájení kurzů polského jazyka (v rámci dotačního programu destinační
společnosti Orlické hory a Podorlicko)

- 10. 2. 2019 Nové Město nad Metují ve vysílání pořadu Toulavá kamera na ČT 1
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulavakamera/219562221500006/video/674552?fbclid=IwAR3rb0G6aJssUikojbJ4RAmZkVSIw7C
7oYhy6qhN7tCyP11Dt24i_piK9y4
- 14. 2. 2019 vernisáž výstavy fotografií „Kam až…“ v Městské galerii Zázvorka
- 21. 2. 2019 přednáška Jaroslava Resla pro Klub seniorů Dobrá pohoda – „Jak se mění
příroda kolem nás“ v kině
- 26. 2. 2019 slavnostní křest publikace Poklady sbírek Královéhradeckého kraje – Jičín
- 26. 2. 2019 jednání pracovní skupiny Přírodovědná gramotnost – spolupráce se školami
- 27. 2. 2019 cestopisná přednáška „Neznámá Moldávie“ ve Spolkovém domě (30 osob)
- 1. 3. 2019

kurz polského jazyka (v rámci dotačního programu destinační společnosti
Orlické hory a Podorlicko) – Rychnov nad Kněžnou

- 8. – 9. 3. 2019 účast na veletrhu CR Infotour a cykloturistika 2019 – Hradec Králové
- 19. 3. 2019 mezimuzejní výpůjčka lavic pro výstavu v muzeu v Hostinném
- 4. 4. 2019

reportáž pro Český rozhlas Hradec Králové, Klosova vyhlídka a Jiráskovy sady

- 8. – 12. 4. 2019

Muzejní týden pro školy (netradiční historické prohlídky s naučnou a
vzdělávací tématikou)

- 9. – 22. 4. 2019

Velikonoce v muzeu – výstava ve všech prostorách muzea (otevřeno i
na velikonoční svátky)

- 8. – 12. 4. 2019 Muzejní týden pro školy (komentovaná prohlídka s velikonoční tématikou)
- 9. 4. 2019

jednání pracovní skupiny Přírodovědná gramotnost – spolupráce se školami

- 12. 4. 2019 kurz polského jazyka (v rámci dotačního programu destinační společnosti
Orlické hory a Podorlicko) – Rychnov nad Kněžnou
- 24. 4. 2019 setkání pracovníků IC Kladského pomezí, Náchod
- 25. 4. 2019 organizace doprovodného programu k přírodovědné soutěži Zlatý list (výroba
hmyzích domečků) v rámci pracovní skupiny Přírodovědná gramotnost – účast
cca 200 dětí z prvního stupně všech ZŠ
- 1. 5. 2019

zahájení výstavy ve sklepení Spolkového domu – DDM Stonožka

- 2. 5. 2019

natáčení České televize (ČT:D) v muzeu pro pořad Tamtam

- 3. 5. 2019

kurz polského jazyka (v rámci dotačního programu destinační společnosti
Orlické hory a Podorlicko) – Rychnov nad Kněžnou

- 7. 5. 2019

zahájení výstavy Vízmburk – České Pompeje v Městském muzeu

- 7. 5. 2019

zahájení výstavy Generál Josef Slabý ve vestibulu Městského úřadu (ve
spolupráci se spolkem Poznávání z. s.)

- 7. 5. 2019

jednání v Muzeu Papiernictwa v Dušníkách o akci Święto Papieru (27. – 28. 7.)

- 11. 5. 2019 Setkání rodáků a přátel – komentovaná prohlídka po zvonici v Krčíně
- 13. 5. 2019 setkání Kolegia muzeí kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků,
Jaroměř
- 15. 5. 2019 školení k facebooku - hotel Rajská zahrada, Nové Město nad Metují
- 16. 5. 2019 jednání s Českou geologickou službou o skenování map ze sbírky RNDr.
Josefa Sekyry
- 18. 5. 2019 Mezinárodní den muzeí a galerií – vstup do objektů zdarma
- 23. 5. 2019 vernisáž výstavy spolku hildenských výtvarníků H6 v Městské galerii (u
příležitosti 30. výročí partnerství s Novým Městem nad Metují)
- 1. 6. 2019

komentovaná vlastivědná procházka po obci Spy (ve spolupráci s OV Spy a
SDH Spy)

- 4. 6. 2019

instalace výstavy Generál Josef Slabý v budově Obecního úřadu Černčice

- 10. 6. 2019 jednání Kolegia muzeí kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků
v Novém Městě nad Metují
- 12. 6. 2019 reportáž pro Český rozhlas Praha o zvonici v Krčíně
- 17. 6. 2019 reportáž pro Český rozhlas Praha o životě rodiny Bedřicha Smetany v Novém
Městě nad Metují

- 20. 6. 2019 instalace putovní výstavy Paměť národa Východní Čechy – Příběhy našich
sousedů před infocentrem na Husově náměstí
- 2. 7. 2019

zahájení výstavy Svět čokolády v Městském muzeu

- 13. 7. 2019 Muzejní staročeské trhy v Hildenském atriu
- 23. 7. 2019 presstrip pro polské novináře (ve spolupráci s Královéhradeckým krajem,
CzechTourism a Kladským pomezím)
- 27. – 28. 7. 2019 XIX. Świeto papieru Duszniki-Zdrój (účast na akci dušnického muzea)
- 1. 8. 2019

vernisáž výstavy v Městské galerii Zázvorka: Josef Vondráček – Česká krajina

- 3. 8. 2019

Muzejní noc s Janem Černčickým z Kácova

- 28 8. 2019

reportáž Českého rozhlasu Hradec Králové z Městského muzea – Poklady
sbírek

- 6. 9. 2019

kurs polského jazyka – (v rámci dotačního programu destinační společnosti
Orlické hory a Podorlicko) – Rychnov nad Kněžnou

- 14. 9. 2019 Dny evropského dědictví – Za poznáním kulturního dědictví Podorlicka
(historický průvod, prohlídky vybraných památek Nové Město, Bílý Újezd,
Solnice, Kvasiny)
- 17. 9. 2019 natáčení v muzeu pro desetidílný seriál České televize – Putování s párou
(Putování s párou – seriál railroad-movie dokumentů Kladským pomezím
/Nové Město nad Metují – Babiččino údolí – Náchod – Hronov – Broumovsko/
vysílání na začátku roku 2020)
- 24. – 27. 9. 2019
odvoz a instalace výstavy manželů Thérových (Städtische Galerie im
Bürgerhaus Hilden) https://rp-online.de/nrw/staedte/hilden/kuenstler-aus-novemesto-stellen-in-hilden-aus_aid-46048463
- 30. 9. 2019 seminář k dotačním programům Královéhradeckého kraje v oblasti kultury a
památkové péče na rok 2020 – Hradec Králové
- 1. 10. 2019 Den seniorů – volný vstup do muzea a galerie pro seniory
- 4. 10. 2019 kurs polského jazyka – (v rámci dotačního programu destinační společnosti
Orlické hory a Podorlicko) – Rychnov nad Kněžnou
- 9. 10. 2019 Příběhy našich sousedů – projekt pro žáky 8. a 9 ZŠ. Akce navazuje na
výstavu, kterou instalovalo muzeum v červnu 2019 na Husově náměstí (ve
spolupráci se SPŠ Dobruška)
- 23. 10. 2019 kontrola inspektora Českého systému kvality služeb v infocentru

- 24. 10. 2019 vernisáž výstavy fotografií Anny Panek-Kusz, kurátorky Galerie OKNO
Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury a jejich žáků v Městské galerii
Zázvorka
- 25. 10. 2019 setkání infocenter Kladského pomezí – Nové Město nad Metují
- 31. 10. 2019 vernisáž výstavy irácké výtvarnice Kezhal Dolatshahi (grafiky, tisky)
- 4. 11. 2019 Vzpomínka na Listopad – 30 let svobody – výstava fotografií a dokumentů (ve
spolupráci s Městskou knihovnou)
- 6. – 7. 11. 2019

Členské fórum Asociace turistických informačních center – Praha

- 8. 11. 2019 jednání Královéhradecké a pardubické krajské sekce Asociace muzeí a galerií
České republiky – Kuks
- 13. 11. 2019 Sametová revoluce v Novém Městě nad Metují – veřejná projekce (ve
spolupráci s Městskou knihovnou)
- 14. 11. 2019 přednáška pro Klub seniorů: Památné stromy v Novém Městě nad Metují
- 17. 11. 2019 Zvonění v 17:11 – připomenutí 30. výročí pádu komunistického režimu
(ve spolupráci s Římskokatolickou farností)
- 18. 11. 2019 setkání Kolegia muzeí kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků,
Dvůr Králové nad Labem
- 20. 11. 2019 jednání pracovní skupiny Přírodovědná gramotnost – spolupráce se školami
- 30. 11. 2019 Adventní muzejní noc – zahájení výstavy Vánoce v muzeu
- 3. – 4. 12. 2019

Kolokvium Asociace muzeí a galerií České republiky – Praha

- 5. 12. 2019 setkání pracovníků infocenter východních Čech – Rychnov nad Kněžnou
- 6. – 7. 12. 2019

V. setkání regionálních historiků - Vamberk

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

4 334 551

680 955

4 098 000
82 000
6 600
129 350
18 491

70 092
513 758
97 105

110

4 514 537

Spotřeba materiálu (501)
107 332
z toho: kancelářské potřeby
5 411
prostředky na úklid
6 682
DDHM (1 000 – 3 000 Kč)
7 349
propagační materiál
35 003
knihy a časopisy
1 983
ostatní materiál
50 904
Spotřeba energie: (502)
406 987
(plyn, el. energie, teplo, voda)
Zboží (504)
47 644
Oprava a udržování (511)
11 128
Cestovné (512)
13 865
Náklady na reprezentaci (513)
32 246
Ostatní služby (518)
469 929
z toho: telefony, platební terminál
48 279
školení
6 419
servisní služby
69 131
leasing kopírka
27 344
pojištění, ostraha, hasiči
46 717
muzejní akce, výstavy, DED
114 230
stravenky
70 819
ostatní služby
86 990
Mzdové náklady (521)
2 551 443
z toho: platy
2 346 758
dohody
204 685
Zákonné pojištění (524)
795 546
z toho: sociální pojištění
584 338
zdravotní pojištění
211 208
Ostatní pojištění (525)
6 461
Nemocenská placená zaměstnavatelem (528)
5 372

386 420

386 420

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
47 043
10 817
8 724
0
0

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti:
- 179 986
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti: 294 535

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

stav k 1.1.

příjem

výdej

stav k 31.12.

Rezervní fond

213 940

88 315

0

302 255

Fond odměn

52 995

40 000

0

92 995

FKSP

23 146

47 043

51 682

18 507

Investiční fond

78 698

8 724

0

87 422

Vypořádání příspěvku od zřizovatele (v Kč)
Příspěvek od zřizovatele na rok 2019 činil:
Příspěvek organizace použila:
- mzdy
- odvody
- materiál
- energie
- opravy
- cestovné
- náklady na reprezentaci
- služby

4 098 000
2 542 443
795 546
70 000
350 000
10 000
10 000
25 000
295 011

Příspěvek byl v průběhu rozpočtového roku zcela vyčerpán.
Ekonomické podklady připravila:
Zpracoval:
V Novém Městě nad Metují dne 12. února 2020

Ing. Lenka Štěpánková
Jiří Hladík

Vernisáž výstavy 5+1 Kam až… v Městské galerii Zázvorka

Testování Questu v Obůrce Klopotov (ZŠ Krčín + pracovníci IC)

Muzejní týden pro školy

Výstava Velikonoce v muzeu

Výstava Vízmburk v Městském muzeu

Přírodovědná gramotnost – výroba hmyzích domečků

Vernisáž výstavy Hilden H6 v Městské galerii Zázvorka

Z činnosti přírodovědného oddělení - spolupráce se ZŠ Malecí

Výstava Paměť národa Východní Čechy před Spolkovým domem

Prázdninové pondělní komentované prohlídky města

Výstava Jaro, léto, podzim, zima – ve školce je nám vždy prima ve sklepení Spolkového domu

Výstava Kouzelný svět čokolády

Muzejní staročeské trhy

Vernisáž výstavy Josefa Vondráčka

Muzejní noc s Janem Černčickým z Kácova

Dny evropského dědictví

Vernisáž výstavy Inspirace přírodou v Městské galerii Zázvorka

Vernisáž výstavy Íránské mýty

Adventní muzejní noc

Výstava Betlémy a Vánoce v muzeu

