
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI  

A HOSPODAŘENÍ 

ZA ROK 2021 

 



Zpráva o činnosti a hospodaření 

Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2021 

 

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, DiS 

- 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 TV Metuje, a některé novoměstské spolky a politické strany. Jedna 

z místností byla po část roku pronajímána výrobci unikátních svící pro osobní rozvoj a zasedací 

sál pro cvičení jógy. V přízemí tohoto objektu sídlí Městské informační centrum. Muzeum má 

sedm stálých zaměstnanců, kteří za normálních okolností zajišťují celoroční chod muzea, 

galerie a provoz informačního centra. V průběhu hlavní turistické sezóny bylo muzeum a 

galerie otevřeno denně kromě pondělí, infocentrum každodenně, pokud tomu nebránila opatření 

zavedená vládou ČR v důsledku koronavirové pandemie. 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. V letošním roce jsme se podíleli i na natáčení reportáže o 

kostele ve Slavoňově pro ČT Brno. Nedílnou součástí práce je setrvalá snaha o získání 



finančních prostředků z grantů, badatelská, poradní, výchovná a publikační činnost. 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.   

Pokračovalo zpracování dosud neuložených, v předchozích letech získaných 

sbírkových předmětů i předmětů nově získaných. Ve sbírkotvorné činnosti jsme se zaměřovali 

na dokumentování a zpracování historie města a okolí a doplňování dokladového materiálu. 

Smíšená podsbírka a fotoarchiv byly nadále průběžně doplňovány. Sbírkotvorná činnost je 

vzhledem k omezeným prostorovým možnostem depozitářů zaměřena pouze na předměty 

menších rozměrů. V rámci Místní akční skupiny Pohoda venkova z. s. jsme se v rámci možností 

zapojili do činnosti pracovní skupiny Přírodovědná gramotnost, která připravuje vzdělávací 

programy a přírodovědné soutěže pro základní školy v rámci ORP.  

Podobně jako v předcházejícím roce do práce muzea v roce 2021 zasáhla tragická 

epidemiologická situace a opakovaně vyhlašovaný nouzový stav. Některé tradiční akce 

pořádané muzeem byly podstatně omezeny nebo zcela zrušeny, s ohledem na mimořádná 

opatření zavedená vládou ČR byl s účinností od začátku roku až do poloviny května uzavřen 

vstup pro veřejnost do Městského muzea a Městské galerie Zázvorka.  

Na hlavní turistickou sezónu jsme v Městském muzeu připravili výstavu uměleckého 

řezbáře a restaurátora Kamila Andrese Mechanický svět, ve sklepení Spolkového domu 

proběhly výstavy dětí z novoměstských mateřských škol. V červnu po opět dvou letech 

navštívila muzeum rakouská spisovatelka Brita Steinwendtner, která si naše město vybrala jako 

kulisu pro jednu z kapitol svého historického románu Gesicht im blinden Spiegel (Tvář ve 

slepém zrcadle) a tuto svou novou knihu nám přijela představit. Během celých prázdnin 

probíhaly v muzeu a infocentru praxe studentek náchodské střední školy Academia Mercurii. 

V červenci se ve venkovních prostorách muzea konaly tradiční Muzejní staročeské trhy, v srpnu 

Muzejní noc s Janem Černčickým z Kácova a září patřilo Dnům evropského dědictví.  

Připravovaná Adventní muzejní noc byla vzhledem k zpřísněným protiepidemickým nařízením 

zrušena, ale příchozí měli možnost prohlédnout si vánoční výstavu Narodil se v Betlémě. V 

objektech byl umožněn pohyb max. 20 osobám v rouškách, současně za podmínky dodržení 

odstupu 1,5 m. Vzhledem k nucenému a dlouhotrvajícímu uzavření objektů jsme zaznamenali 

citelný propad návštěvnosti a tržeb. Muzeum a galerii v průběhu roku navštívilo pouhých 3205 

osob (z toho muzeum 2150, galerii 1055).  

 

Přírodovědné oddělení  

V přírodovědném oddělení pracovali tři externisté – J. Resl, J. Franc a P. Myšičková. 

Také v tomto roce byla jednou z hlavních činností údržba a ochrana přírodovědného sbírkového 

fondu. Ochrana fondu byla zajišťována svépomocí povolenými prostředky (chemická ochrana 

přímo v krabicích a vymražování). Veškeré kontroly a zásahy ve sbírkách jsou zaneseny v 

evidenci. Vzhledem k dohodě, že se část přírodovědných sbírek přesune do Muzea východních 

Čech (MVČ) v Hradci Králové, byla naše práce zaměřena na tento přesun. Přemístění zatím 

nebylo možné zrealizovat, protože v MVČ probíhá rekonstrukce depozitářů.  

 

Přírodovědné oddělení a jeho odborná práce: 



V tomto roce se naše odborné aktivity přesunuly pod hlavičku „České společnosti 

entomologické. Byl dokončen průzkum „Sjezdovky u Žídků“ v katastru obce Dlouhé. Zapojili 

jsme se i do celostátního průzkumu koprofágních brouků. Ke konci roku se nám podařilo 

obnovit vydávání odborného časopisu „Acta Neostadeni Bohemiae“. Tentokrát se jedná o 

online vydání. Patří se poděkovat panu Petru Vlčkovi, který nám přizpůsobil grafiku obálky 

tak, aby ji mohl měnit i zběhlejší uživatel počítače. 

Stav sbírek: 

V přírodovědných sbírkách je ke konci roku 2021 uloženo 5 149 (loni 5068) 

herbářových položek, 23 904 (loni 23 844) kusů hmyzu, 2 683 položek geologických vzorků, 

432 položek zoologického materiálu (dermoplasty, ulity, lastury a vajíčka ptáků) coř je proti 

loňskému roku bez pohybu. Dle zákona bylo zapsáno do CES (celostátní evidence sbírek) 

prostřednictvím programu Demus entomologie 60 karet (zapsal J. Resl) a Demus botanika 46 

karet (zapsal J. Resl). 

Bioklub:  

Většina členů se zapojila do terénní práce. Zprávy jsou zveřejněny na stránkách 

Bioklubu (www.bioklub.webnode.cz). Vzhledem k opětovnému vydávání našeho odborného 

časopisu budeme naše odborné aktivity zveřejňovat v tomto časopise. Naše výsledky při 

celostátních průzkumech budou z tohoto časopisu citovány. 

Zprávu o činnosti přírodovědného oddělení zpracoval Jaroslav Resl  

 

Městská galerie Zázvorka 

Namísto původně plánovaných výstav, proběhly v roce 2021 jenom tři. Tradiční jarní 

výstava některého z umělců z partnerského města Hilden musela být zrušena. Zahájili jsme v 

sobotu 22. května výstavou obrazů, grafických listů, koláží a objektů nekonformního umělce 

Jaromíra E. Brabence, jehož díla jsou zastoupena nejen ve sbírkách v ČR, ale i ve Švédsku a 

USA. Na ni 31. července navázala výstava pražského Sdružení českých umělců grafiků Hollar. 

Mezi několika desítkami vystavených prací byla i díla umělců zvučných jmen - Jiří Anderle, 

Michael Rittstein, Vladimír Suchánek. Od 14. října představila v galerii své obrazy hronovská 

výtvarnice Irena Hubková. Dne 18. listopadu se po ročním odkladu za účasti autora a 

novoměstské delegace konala v hildenské Städtische Galerie im Bürgerhaus vernisáž výstavy 

fotografií Zdeňka Mudrocha Akt & Portrait. Výstavu ve spolupráci s autorem na místě 

instaloval galerista ing. Petr Suchánek. Původně plánované výstavy, které se v roce 2021 

nemohly uskutečnit, budou podle možností přesunuty do programu následujících let. 

 

Městské informační centrum 

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. Poskytovali rovněž kontakty na podniky a služby, tisk, laminaci, prodej 

turistických suvenýrů, pohledů, map a knih, online systém prodeje vstupenek, prodej 

certifikovaných výrobků Orlické hory a Kladské pomezí, 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 

http://www.bioklub.webnode.cz/


hory a Podorlicko na propagaci města a okolí. V roce 2021 činila celková roční návštěvnost 20 

779 turistů (z toho 20 331 tuzemských turistů a 448 zahraničních). Oproti roku předešlému se 

jedná o pokles o cca 5 000 návštěvníků. Důvodem je uzavření IC na základě pandemických 

opatření dohromady na čtyři měsíce. V důsledku strachu ze šíření pandemie se i počet 

zahraničních návštěvníků držel v nižších stovkách. 

 V roce 2021 jsme vydali Osobnosti Nového Města nad Metují v omalovánce ve 

spolupráci s vydavatelstvím Oblak. IC připravilo medailony osobností. Vydavatelství Oblak 

dodalo ilustrace, graficky omalovánky zpracovalo a vytisklo. K dostání jsou v IC a Městské 

knihovně. 

 V červenci jsme otevřeli interaktivní expozici Město hodinek, která hravou formou 

seznamuje všechny generace s vývojem měření času a novoměstskou značkou náramkovým 

hodinek PRIM. V červenci jsme se zúčastnili 20. ročníku Svátků papíru (Święto Papieru) v 

polském partnerském městě Duszniki-Zdrój. Stovky příchozích z nejrůznějších koutů Polska 

jsme zvali na návštěvu Nového Města a informovali je o dalších zajímavých destinacích v okolí 

města i v Královéhradeckém kraji. 

V září vyšla výroční fotopublikace Město na skále, na níž jsme se editorsky a koncepčně 

podíleli. Na konci roku byly dokončeny nové webové stránky Infocentra s přehledným 

katalogem zboží, nabídkou služeb a responzivním designem. Zadali jsme do výroby nové 

suvenýry s novoměstským motivem – zvonky od keramičky Aleny Thérové, svícny a hrnek 

Nováč od hrnčířky Petry Bláhové, plátěné tašky a plecháčky od výtvarnice Michaely Luňákové. 

Součástí sortimentu se nově staly Pexesa, Jelení loje (tradiční novoměstský výrobek), sádrové 

sady od Petry Bláhové, dřevěné myšky od manželů Jirsových, zvířátkové dekorace a zástěry ze 

Žirče, vyrobené klienty Domova sv. Josefa, Báchorky z Babiččina údolí a České Skalice od 

Richarda Švandy, Turistický průvodce Babiččiným údolím od Anety Zvarové-Heřmánkové, 

litografie Vladimíra Suchánka a dotisk papírové vystřihovánky Český Betlém Jiřího Škopka. 

Pokračovali jsme v komentovaných prohlídkách města pro objednané skupiny i pondělních 

prázdninových procházkách po městské památkové rezervaci. Nově přibyla speciální prohlídka 

Město hodinek.  

Zprávu o činnosti infocentra zpracoval Mgr. Jiří Švanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Finanční ukazatelé (v Kč) 

 Hlavní činnost Doplňková činnost  

Příjmy celkem 4 478 824 712 181 

Příspěvek od zřizovatele 4 145 000 

Dotace z KÚ, MK 174 725 

Jiný transfer (DLHM) 6 600 

Ostatní příjmy 

tržby z prodeje služeb (602) 70 466 24 746 

tržby z prodeje zboží (604) 11 038 596 765 

tržby z pronájmů (603)  90 670 

ostatní 111 

Čerpání fondu 70 884 

 

Výdaje celkem 4 730 744 458 946 

Spotřeba materiálu (501) 107 056 

z toho: kancelářské potřeby 2 840 

prostředky na úklid 7 480 

DDHM (1 000 – 3 000 Kč) 20 168 

propagační materiál 32 842 

knihy a časopisy 1 782 

ostatní materiál 41 944 

Spotřeba energie: (502) 271 549 33 000 

(plyn, el. energie, teplo, voda) 

Zboží (504) 0 425 946 

Oprava a udržování (511) 10 918 

Cestovné (512) 3 230 

Náklady na reprezentaci (513) 22 594 

Ostatní služby (518) 434 719 

z toho: telefony, platební terminál 61 872 

školení 1 520 

servisní služby 114 774 

leasing kopírka 21 841 

pojištění, ostraha, hasiči 32 377 

muzejní akce, výstavy, DED 66 230 

stravenky 59 246 

ostatní služby 76 859 

Mzdové náklady (521) 2 805 791 

z toho: platy  2 618 094 

dohody 187 697 

Zákonné pojištění (524) 884 922 

z toho: sociální pojištění 649 293 

zdravotní pojištění 235 629 

Ostatní pojištění (525) 7 353 



Nemocenská placená zaměstnavatelem (528) 1 565 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 

Ostatní pokuty a penále 0 

Úroky 0 

Manka a škody 0 

Jiné ostatní náklady 0 

Zákonné soc. náklady FKSP (527) 52 393 

Náklady DDHM nad 3 000 Kč (558) 119 931 

Odpisy majetku (551) 8 724 

Daň silniční 0 

Daň z příjmů 0 

 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti: - 251 920 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti: 253 235 

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

Fondy stav k 1.1. příjem výdej stav k 31.12. 

Rezervní fond 381 804 70 024 29 000 422 828 

Fond odměn 116 021 12 000 41 884 86 137 

FKSP 22 608 52 393 47 366 27 635 

Investiční fond 96 146 8 724 0 104 870 

 

Vypořádání příspěvku od zřizovatele (v Kč) 

Příspěvek od zřizovatele na rok 2020 činil: 4 145 000 

Příspěvek organizace použila: 

- mzdy 2 753 907 

- odvody  870 000 

- materiál 70 000 

- energie 250 000 

- opravy 10 000 

- cestovné 3 000 

- náklady na reprezentaci 16 000 

- služby 172 093 

  

Příspěvek byl v průběhu rozpočtového roku zcela vyčerpán. 

 

Ekonomické podklady připravila: Ing. Lenka Štěpánková 

Zpracoval: Jiří Hladík 

 

V Novém Městě nad Metují dne 14. února 2022 

 



 
Výstava díla uměleckého řezbáře a restaurátora Kamila Andrese - Mechanický svět 
 
 
 

 
Nová interaktivní expozice Město hodinek v přízemí Spolkového domu 



 
Průzkum propustku pod silnicí do Černčic ve spolupráci s náchodským archeologem 
 
 
 
 

 
Výtvarník Jaromír E. Brabenec a hudebník Vratislav Brabenec v Městské galerii Zázvorka 
 
 



 
 

 
Prezentace města na akci Svátky papíru (Święto Papieru) v partnerském městě Duszniki-Zdrój 
 
 

 
Výstava prací dětí novoměstských mateřských škol ve sklepení Spolkového domu 
 



 
 

 
Výstava Svazu českých umělců grafiků Hollar v Městské galerii Zázvorka 
 
 

 
Vernisáž výstavy Svazu českých umělců grafiků Hollar na zámeckém valu 
 



 
Román rakouské spisovatelky Brity Steinwendtner se odehrává i v našem městě 

 

 

 
Muzejní staročeské trhy v Hildenském atriu 



 
Muzejní noc s Janem Černčickým z Kácova 
 
 
 
 
 

 
Komentovaná prohlídka Město hodinek ve Spolkovém domě 



 
Historický průvod v rámci Dnů evropského dědictví 
 
 

 
Místostarostka města Duszniki-Zdrój Karolina Łuszczki na Dnech evropského dědictví 
 
 



 
Vernisáž výstavy Ireny Hubkové v Městské galerii Zázvorka 
 
 
 

 
Betlém Josefa Kubečka na vánoční výstavě Narodil se v Betlémě v Městském muzeu 

 


