
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI  

A HOSPODAŘENÍ 

ZA ROK 2016 

 

 



Zpráva o činnosti a hospodaření 

Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2016 

 

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 infocentra  

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 - Milena Hašková  

- hospodaření příspěvkové organizace, personalistika, zajišťování kulturních akcí pořádaných 

muzeem a městem, zapisování přírůstků do databáze, obsluha IC, průvodce muzea 

 

 



4. Vedoucí IC -  Petra Kuřátková  

- kompletní zajištění a vedení provozu IC, zajišťování kulturních akcí pořádaných muzeem a 

městem 

 

5. Referent IC - Mgr. Jiří Švanda  

- 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, měšťanský betlém z dílny řezbářky Jarmily 

Haldové a hodinky z produkce firmy Prim. V podkroví je 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. 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. Dále pokračuje popularizace muzea, ale i města a okolí v tisku, rozhlase a 

televizi. Na dobré úrovni je zejména spolupráce královéhradeckou redakcí Českého rozhlasu a 

TV Metuje, která v součinnosti s muzeem v lednu 2016 natočila reportáž do pořadu České 

televize Toulavá kamera, jenž divákům přiblížil Nové Město nad Metují a údolí Husí krk. 

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 některými muzei v okolí. V roce 2016 jsme z rozpočtu 

muzea provedli instalaci nového osvětlení ve vstupní síni muzejní budovy a pokračovali v 

rekonstrukci osvětlení v expozici hodinek Prim. Ve spolupráci s majitelem sbírky hodinek 

ing. Liborem Hovorkou jsme tuto expozici rozšířili o další exponáty a zaměřili na hodinky 

vyráběné v Novém Městě nad Metují.  



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. Sbírkové 

předměty, které byly uloženy v uzavřené části autobusové zastávky v ulici T. G. Masaryka 

jsme po její demolici uskladnili v provizorním depozitáři v hale HARD za Městským úřadem. 

Kromě tradičních výstav v interiérech muzea a galerie se nám podařilo ve spolupráci 

s Úřadem vlády realizovat zajímavou výstavu v exteriéru na Husově náměstí. V průběhu 

srpna a září bylo před Spolkovým domem nainstalováno osm velkoplošných panelů u 

příležitosti 120. výročí dostavby Strakovy akademie v Praze. Podle našich odhadů tuto 

výstavu za dva měsíce shlédlo 3000 obyvatel a návštěvníků města. (Nezahrnuto ve statistice.)  

V přírodovědném oddělení se podařilo stabilizovat ochranu sbírek zapojením tří 

externích pracovníků. Dosud nezpracované sbírky jsou ukládány a je zajištěna jejich 

determinace a vědecké zhodnocení. Připravuje se jejich katalogizace tak, aby mohly sloužit 

odborné veřejnosti. Sbírky, které jsou připraveny ke katalogizaci jsou zveřejněny na webu 

muzea. Postupně budou publikovány.  

Geologie: Stav je setrvalý, jenom se v tomto roce sbírka připravila ke katalogizaci. Nyní je 

vyvěšena na webu muzea a po katalogizaci nabídneme její zpracování některým vysokým 

školám jako možné téma pro diplomovou práci.  

Botanika: Tuto část přírodovědných sbírek se podařilo dát do stavu odpovídajícímu zákonům 

o sbírkách. Kompletně je zpracovaná část mechorostů, která je již i zveřejněna. Jedná se o 

vědecky velmi hodnotnou sbírku, protože v ní jsou sběry i víc jak sto let staré a přímo 

z Nového Města nad Metují. Za rok 2016 bylo zařazeno a zpracováno celkem 98 kusů 

herbářových položek. 

Entomologie: V této sbírce je stav nezpracovaného materiálu neuspokojivý, přesto je tento 

materiál uložen dle zákonných požadavků, tedy nehrozí jeho poškození. Za uvedený rok bylo 

zpracováno 507 kusů dosud neurčeného a nezpracovaného hmyzu. 

Zoologie: Tato část přírodovědných sbírek je v podstatě proti roku 2015 bez změn. Materiál 

z této sbírky je z víc jak 90% v expozicích muzea. 

Expozice: Jako každoročně byly obměňovány, zejména ukázky hmyzu, umístěné přímo ve 

vitrínách. Expozice je 1x ročně ošetřována přípravkem proti napadení hmyzem. Přetrvávající 

problém byl s živým koutkem, kde vzhledem k trvajícímu grantu nebylo možné provést 

změny. Po ukončení udržitelnosti grantu v r 2017 bude tento prostor přetvořen, abychom se 

vyhnuli problémům s chráněnými živočichy a druhy nevhodnými pro terarijní chov. 

Bioklub: Kroužek muzea fungoval do konce školního roku a děti reprezentovaly muzeum na 

nejrůznějších přírodovědných soutěžích. Většinou se umísťovaly na předních místech, což 

bylo pro některé z nich důležité při podávání přihlášek na střední školy. Od září byla činnost 

kroužku vzhledem ke zdravotnímu stavu lektora J. Resla ukončena, náhradu se bohužel 

nepodařilo zajistit.  Bioklub ve kterém jsou sdruženi dospělí odborníci i nadále pomáhá při 

různých akcích pro veřejnost a dalších aktivitách kolem ochrany a údržby sbírek. Krajský 

úřad v tomto roce požádal naše muzeum o spolupráci při třech průzkumných aktivitách. 

Vzhledem k tomu, že muzeum nemá stálého pracovníka v přírodovědném oddělení, byl 

průzkum přesunut na Bioklub, jako zájmovou organizaci muzea a ten průzkum zajišťoval. 

Všechny tři projekty byly odevzdány na Krajský úřad na konci roku 2016.  

 

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, připravují novinové články do turistických novin Kladského pomezí, 

provázejí skupin při celodenních výletech po městě a nejbližším okolí a podíleli se na vydání 

nového komiksového průvodce historickým centrem města. Infocentrum pokračovalo ve 

spolupráci se společností Branka o. p. s., s turistickou oblastí Kladské pomezí na propagaci 

města a okolí na vybraných veletrzích cestovního ruchu, pracovníci se účastnili několika 

seminářů a konferencí.  

Pracovníci infocentra prezentovali město zejména na následujících akcích:  

14. – 17. 1.   Regiontour Brno 

11. - 12. 3.  Infotour a cykloturistika Hradec Králové 

23. 7.   Svátky papíru Duszniki-Zdrój 

5. – 21. 8.  Olympijský park Pardubice 

Infocentrum prošlo kontrolou certifikovaných IC a obhájilo certifikát třídy B. Při 

pravidelném hodnocení agenturou Czech Tourism naše IC obdrželo 100 % bodů za kvalitu 

služeb. Ministerstvo pro místní rozvoj udělilo prostřednictvím České centrály cestovního 

ruchu novoměstskému infocentru certifikát Český systém kvality služeb. V soutěži o nejlepší 

informační centrum Královéhradeckého kraje získalo naše IC 2. místo za Dolní Brusnicí. Byl 

zprovozněn projekt Fotobanka, který nabízí příspěvkovým organizacím města i veřejnosti 

možnost nahlédnout do nabídky volně přístupných snímků v náhledové kvalitě, jejichž 

originály je možné si vyžádat pro různé účely (články v novinách a časopise, ilustrační foto k 

výročním zprávám apod.). Ke konci roku 2016 měla fotobanka okolo 800 fotografií, většinu z 

těchto snímků lze využít  bez licenčních poplatků.  

IC získalo z grantu Královéhradeckého kraje částku 55.500,- Kč, která byla využita na 

aktualizaci a dotisk propagačních materiálů, nákup snímků pro fotobanku a zaplacení 

brigádníka na výpomoc v letní sezóně. Návštěvnost IC ve Spolkovém domě (19.635 osob) a 

informačního bodu v Zázvorce (3.725 osob) je srovnatelná s minulým rokem, byl zaznamenán 

nárůst služeb pro místní obyvatele, zejména online prodeje vstupenek. Pracovníci IC zasílají 

zájemcům o kulturní, sportovní a společenské akce newsletter, akcemi plní tyto internetové 

portály: www.novemestonm.cz, www.kladskepomezi.cz, www.kr-kralovehradecky.cz, 

www.kudyznudy.cz, www.historickasidla.cz 

 

Návštěvnost počet návštěvníků 

Městské muzeum a Městská galerie (celkem) 6397 

IC Spolkový dům a Zázvorka (celkem) 23360 

 

 

 

 

 



Pracovníci Městského muzea se podíleli na následujících akcích:  

7. 1.   Natáčení reportáže do pořadu Toulavá kamera – Nové Město nad Metují a 

údolí Husí krk 

Do 31. 1.  České Vánoce a betlémy v muzeu – vánoční výstava ve všech expozicích muzea 

3. 2.   Reportáž do vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové 

18. 2.   Reportáž do vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové – Rokole  

Březen  Výstava o historii Krčína (vestibul ZŠ Krčín) 

12. - 28. 3. Velikonoce v muzeu – výstava ve všech prostorách muzea. Soutěž o nejkrásnější 

kraslici 

18. - 22. 4. Muzejní týden pro školy – prohlídky muzea s naučnou a vzdělávací tématikou 

28. 4.   Přednáška pro klub seniorů Dobrá pohoda 

Květen  DDM Stonožka (výstava ve sklepení Spolkového domu) 

1.5. - 30. 9. Rok na vsi – výstava (lidové zvyky a obyčeje z kukuřičného šustí) 

13. 5.  - 30. 9. Krev a bolest 1866 – výstava v rámci celostátních vzpomínkových akcí (150. výročí 

prusko-rakouské války) 

13. 5.   Přednáška Mgr. Jana Čížka – Bitva na Dobeníně  ve Spolkovém domě 

18. 5.  Mezinárodní den muzeí a galerií – volný vstup do MMUZ a MGZ 

Červen – Čvc ZŠ Malecí (výstava ve sklepení Spolkového domu) 

1. 6.   Dvě reportáže do vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové z výstavy Rok na vsi a 

z muzejní zahrádky 

5. 6.  Pietní akt u lazaretního pomníku na městském hřbitově za přítomnosti vojenských 

historických jednotek (150. výročí prusko-rakouské války) 

14. 6.  Reportáž do vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové – Slavoňov  

16. 7.   Muzejní trhy – řemeslné trhy ve venkovních prostorách muzea 

Srpen – Září ZŠ Komenského (výstava ve sklepení Spolkového domu) 

2. 8.  Putovní výstava k 120. výročí dostavby Strakovy akademie v Praze (výstavu v 

exteriéru před Spolkovým domem zahájil vedoucí Úřadu vlády ČR Pavel Dvořák)  

6. 8.  Muzejní noc s Janem Černčickým z Kácova – k 515. výročí založení města 

10. 9.   Dny evropského dědictví – průvod, zpřístupnění vybraných památek zdarma (Nové 

Město nad Metují, Bohuslavice, Králova Lhota, Smiřice, Chlum)  

1. 10.  Mezinárodní den seniorů – volný vstup do muzea pro seniory 



9. 10.   První vlastivědná vycházka po historických pamětihodnostech města 

11. 10.   Kostýmovaná prohlídka náměstí, hladomorny a Podskalí (pro ZŠ Krčín) 

3. 11.   Nové Město v průběhu pěti století – přednáška (velká zasedací síň MěÚ) 

25. 11.  Adventní muzejní noc – prohlídky muzea a komponovaným programem 

26. 11. – 31. 1. Narodil se v Betlémě –výstava betlémů doplněná výstavou unikátních historických 

vánočních a novoročních pohlednic 

Prosinec - leden 2017 soutěž „O muzejní betlém“ – soutěž pro jednotlivce i kolektivy  

 

V průběhu turistické sezóny jsme na objednávku nabízeli komentované prohlídky po historickém 

centru města (ve spolupráci s IC) a nově komponovanou prohlídku na téma Historie lékárnictví a 

nauky o léčivých rostlinách, která probíhala v barokní lékárně a muzejní bylinkové zahrádce. 

 

 

V Městské galerii Zázvorka se uskutečnily výstavy těchto výtvarníků a fotografů: 

 

Do 23. 1. Josef L. Šichan – výběr z díla 

 

28. 1. – 8. 5.  Nové Město nad Metují a okolí na mapách v průběhu staletí (ve spolupráci se 

SOkA Náchod) 

 

12. 5. – 26. 6. Výstava výtvarnic z partnerského města Hilden (Ute Alkenings, Marlies 

Cremer, Hildegard Skirde) 

 

30. 5. – 19. 7.  Zdeněk Mudroch – fotografie 

 

30. 6. – xx. Do sedel! Výstava výtvarníka Karla Jerie (komiks) 

 

1. 9. – 6. 11.  Vladimír Suchánek – výstava novoměstského rodáka 

 

10. 11. – 14. 1. Salón Zázvorka  - výstava výtvarné tvorby k 15. výročí založení galerie a 515.  

  výročí založení města 

 

 

 

 

 

Vyhotovil kolektiv pracovníků muzea 

 

 

 

 

 

 



1) Finanční ukazatelé 

          Hlavní činnost              Doplňková činnost  

Příjmy celkem                     3 731262                    591 788 

příspěvek od zřizovatele                                3 475 000 

dotace z KÚ                                                         47 500 

 

ostatní příjmy 

tržby z prodeje služeb ( 602 )                    118  858                            58 979  

tržby z prodeje zboží  ( 604 )                        4 767                             430 765    

tržby z pronájmů         ( 603 )                                                                        102 039 

ostatní                                                              243 

čerpání fondu                                                      84 899 

 

Výdaje celkem                                    3 925 842                  303 721 

spotřeba materiálu  ( 501 )                                   100 846 

z toho:  

kancelářské potřeby               12 566         

prostředky na úklid                 6 396        

DDHM                           17 343 

Propagační materiál                                                  38 758 

Knihy a časopisy                                                         2 109 

Ostatní materiál                                                         23 674 

 

Spotřeba energie: ( 502 )                                       356 877 

(plyn, el. energie, teplo, voda) 

 

Zboží   ( 504 )                                                                                              303 721 

Oprava a udržování ( 511 )                                      47 478 

Cestovné ( 512 )                                                           7 340 

Náklady na reprezentaci ( 513 )                               43 755  

Ostatní služby  ( 518 )                                              451 187                               

z toho: 

telefony                             47 361 

školení                     1 820 

Servisní služby                                                  51 072 

Leasing kopírka                                                          45 545 

Pojištění,ostraha ,hasiči                                              22 182 

Muzejní akce,výstavy  , DED                                     97 859 

Stravenky                                                                    63 962                                

Ostatní služby                                                           121 385                              

 

 

Mzdové náklady  ( 521 )                                       2 150 561 

z toho: 



platy                                                                        1 978 279 

dohody                                                                      172 282 

 

Zákonné pojištění  ( 524 )                                      672 622 

z  toho: 

sociální pojištění                                                       494 573 

zdravotní pojištění                                                    178 049 

 

Ostatní pojištění   ( 525 )                                           5 555 

Nemocenská placená zaměstnavatelem (528 )        6 695 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení                               0 

Ostatní pokuty a penále                                                  0 

Úroky                                                                                0 

Manka a škody                                                                 0 

Jiné ostatní náklady  

Zákonné soc.náklady FKSP (527)                         29 775 

Náklady majetek od 3000 ( 558 )                           53 152 

Odpisy majetku  ( 551 )                                                   0 

Daň z příjmů                                                                    0 

 

 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti:             - 194 580 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti:        288 067 

 

Stav fondů k 31. 12. rozpočtového roku  

                       (v Kč) 

Fondy stav k 1.1. příjem výdej stav k 31.12. 

Rezervní fond 161 553 1 861 

 

0 163 414 

Fond  odměn  90 894 0 

 

  84 899    5 995 

FKSP 13 848 29 775 27 558 

 

16 065 

Investiční 

fond 

61 250 

 

0 0 61 250 

 

 

 

 

 

 



Vypořádání příspěvku od zřizovatele 

 

Příspěvek od zřizovatele na rok 2016 činil                         3 475 000 Kč 

 

Příspěvek organizace použila: 

- mzdy         2 065 662  Kč 

- odvody                                                                                     672 622  Kč 

- energie            356 877  Kč 

- opravy                                                                                      47 478  Kč 

- služby            300 021  Kč 

- materiál                                                                                     32 340 Kč 

  

 

Příspěvek byl v průběhu rozpočtového roku zcela vyčerpán. 

 

 

 

 

Vyhotovila :      Schválil: 

Milena Hašková                Jiří Hladík 

 

 

V Novém Městě nad Metují dne 15. února 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha -  výběr fotodokumentace 2016 

 

 
Muzejní týden pro školy 

 

 
Infotour Hradec Králové 



 

 
Výstava Rok na vsi 

 

 
Vernisáž výstavy Krev a bolest 1866 



 

 
Vernisáž výstavy hildenských výtvarnic 

 

 

 
Muzejní staročeské trhy 

 

 

 



 
Vernisáž výstavy Do sedel!  - Karel Jerie 

 

 
Adventní muzejní noc 


