ZPRÁVA O ČINNOSTI
A HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2020

Zpráva o činnosti a hospodaření
Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2020
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, využívá jej TV Metuje, a některé novoměstské spolky a politické strany. Jedna
z místností byla po část roku pronajímána cestovní kanceláři 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. 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. 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. I do práce
muzea v roce 2020 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 byl s účinností od 16. března do
12. května a podruhé od 12. října až do konce roku uzavřen vstup pro veřejnost do Městského
muzea a Městské galerie Zázvorka. Infocentra se zprvu vládní omezení netýkala, ale
zanedlouho bylo rovněž uzavřeno. Svou činnost omezilo na podávání informací mailem nebo
po telefonu a obsluhu světelných novin. Pracovníci infocentra zajišťovali provoz výdejního
okénka po telefonickém objednání. Na hlavní turistickou sezónu jsme v Městském muzeu
připravili výstavu Kouzelný svět hraček, v Městské galerii Zázvorka byla k vidění výstava
obrazů Milana Jíchy, výstava fotografií Moniky Šimek Fulkové, výstava grafik Jiřího Samka
a výroční výstava Konec II. světové války v Novém Městě nad Metují. Z akcí pro veřejnost se
uskutečnily v červenci Muzejní staročeské trhy, v srpnu Muzejní noc s Janem Černčickým
z Kácova, v září Dny evropského dědictví, Adventní muzejní noc byla zrušena. Odpadla i
prezentace muzea a města na každoroční dvoudenní červencové akci Svátky papíru
v partnerském městě Duszniki-Zdrój. Výstavy, které mohly proběhnout, byly zahájeny bez
vernisáží, v objektech byl umožněn pohyb max. 10 osobám v rouškách, současně za
podmínky dodržení odstupu 2 m. Návštěvníci měli dispozici jednorázové rukavice a
dezinfekci. Připravená vánoční výstava Já bych rád k Betlému byla odinstalována, aniž by ji
kdokoli shlédl. Návštěvnost muzea a galerie se oproti předcházejícímu roku propadla o více
než 2000 osob, tj. o 35%, což se pochopitelně negativně odrazilo i v příjmech ze vstupného.
Uzavření muzea jsme mj. využili pro výmalbu a obnovu mobiliáře v historickém sále muzea.
Návštěvnost muzea galerie
2016

2017

2018

2019

2020

Městské muzeum

4159

4193

4933

4620

2834

Městská galerie

2173

2863

2485

1355

1103

Muzeum a galerie celkem

6332

7056

7418

5975

3885

Přírodovědné oddělení
V přírodovědném oddělení pracují tři externisté – J. Resl, J. Franc a P. Myšičková. I v roce
2020 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.
V roce 2020 pokračovalo přírodovědné oddělení v odborné spolupráci s dalšími institucemi.
Povědomí o naší práci se pomalu rozšiřuje i do povědomí odborné veřejnosti. Tomu odpovídá

zveřejnění našich nových nálezů hmyzu pro Českou republiku, které nám publikovali v
časopise „Klapalekiana“. Sběry pocházejí z našich průzkumů a jsou uloženy ve sbírkách
muzea.
1. Pro Odbor ŽP Královéhradeckého kraje jsme zpracovávali žádosti o determinaci
druhů hmyzu pro různá povolení či odborné posudky.
2. Prováděli jsme kontrolu a dozor plnění podmínek uvedených v plánu péče o lokalitu
„Na Hadovně“ katastr Potštejn a v zámeckém parku v Opočně.
3. Pro Odbor ŽP Královéhradeckého kraje jsme prováděli inventarizační průzkum na
lokalitě „Sjezdovka U Žídků“ v katastru obce Dlouhé. Pro zajímavost jsme s kolegou
tuto lokalitu navštívili od jara do podzimu 18x.
4. Pracovníci přírodovědného oddělení zpracovávají a sjednocují zprávy několika
odborníků z inventarizačních průzkumů zadaných Hymenopterologické sekci.
Výsledky budou součástí publikovaných zpráv z „PP Na Plachtě“ pro ŽP
Královéhradeckého kraje. Další čtyři lokality jsou ze zadání ŽP kraje Středočeského a
Pardubického.
5. J. Resl v průběhu roku obdržel pozvánku do odborné sekce zabývající se faunistickým
výzkumem vrubounovitých brouků. Pro rok 2021 se bude sbírat materiál pro rozdělení
dvou velmi podobných druhů pomocí DNA.
6. V tomto roce pokračujeme v pomoci studentům při práci na bakalářské a diplomové
práci. Bakalářská práce studentky (sl. Věříšová) fakulty v Hradci Králové má
zaměření na samotářské včely. Diplomová práce (sl. Pražáková) je zaměřena na
„zastavení úbytku denních motýlů“ a zadala ji přírodovědná univerzita v Olomouci.
Bude se týkat lokalit v Krčíně, Opočně parku a PP Halín.
7. Pro ZŠ Malecí jsme z přebytků vytvořili novou sbírku přírodnin. Dál jsme pro školu
na jejich žádost pomohli s výběrem zařízení a pomůcek pro přírodovědné vyučování.
8. Pro veřejnost jsme s ČT1natočili pozvánku k přírodovědné procházce v údolí Peklo.
Dokument byl uveden v prosinci 2020.
Stav sbírek:
V přírodovědných sbírkách je ke konci roku 2020 uloženo 5 149 (loni 5068) herbářových
položek, 23 844 (loni 23 212) 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 448 karet
(zapsal J. Resl) a Demus botanika 81 karet (zapsal J. Resl).
Botanická: Do herbáře se podařilo uložit již část určeného materiálu z let 2003 – 2015, který
pochází z jiných států Evropy. Jedná se o sběry členů Bioklubu, které čekaly na odborné
určení. To nám zajistili botanici z fakulty v Českých Budějovicích (L. Ekrt) a muzea v Hradci
Králové (V. Samková). Všechny položky se pokusíme zapsat a uložit do herbáře do poloviny
roku 2021.
Entomologická: V průběhu roku bylo do sbírky zařazeno 448 kusů hmyzu. Část pochází z
materiálu, který nebyl dosud zpracován a větší část je materiál uložený z průzkumů, které
muzeu zadal odbor ŽP Královéhradeckého kraje.
Ostatní podsbírky byly bez pohybu.
Bioklub: Většina členů se zapojila do terénní práce. Zprávy jsou zveřejněny na stránkách
Bioklubu (www.bioklub.webnode.cz).

Vzhledem k zjednodušení při povinném zveřejňování výsledků k průzkumům zadávaných
státními institucemi, budeme v dalších letech provádět průzkumy pod jinou institucí. Z tohoto
důvodu se v roce 2021 zakonzervují všechny přírodovědné sbírky a bude nutné rozhodnout o
dalším směřování přírodovědného oddělení.
Zprávu o činnosti přírodovědného oddělení zpracoval Jaroslav Resl
Městská galerie Zázvorka
Místo původně plánovaných devíti výstav, proběhly v roce 2020 výstavy čtyři. Začátkem roku
se uskutečnila výstava obrazů a grafik náchodské výtvarnice Anny Sládkové, poté však byl
provoz galerie přerušen v důsledku opatření zavedených s ohledem na pandemii koronaviru.
V době uvolnění od poloviny května do poloviny října se ve všech prostorách galerie podařilo
zrealizovat další tři úspěšné výstavy: Milan Jícha - Návraty, Mon Šimek Fulková … v
pixelech a Jiří Samek - grafika. Ve stejné době byla také připravena a zaadjustována výstava
fotografií Zdenka Mudrocha pro partnerské město Hilden v SRN. Podařilo se ji do Hildenu
dopravit, avšak vystavena bude až po obnovení provozu tamních výstavních síní. Podzimní a
zimní program Městské galerie Zázvorka byl následně zrušen. Původně plánované výstavy
budou podle možností přesunuty do programu příštích let.
Zprávu o činnosti galerie zpracoval Ing. Petr Suchánek
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, 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. V roce 2020 činila celková roční návštěvnost 26 031 turistů (z toho 25 810
tuzemských turistů a 221 zahraničních). Oproti roku předešlému se jedná o pokles o cca 6 000
návštěvníků. Důvodem je uzavření IC v důsledku pandemie dohromady na čtyři měsíce. V
důsledku strachu ze šíření pandemie došlo k poklesu zahraničních návštěvníků na pětinu.
V roce 2020 jsme vydali nový papírový materiál Aktivní senior. Tři výlety, připravené na
míru potřebám důležité cílové skupině, doplňují komiksové stripy Tomáše Chluda. Ve
spolupráci s městem jsme realizovali dotisk propagačního materiálu Městská památková
rezervace. Vydali jsme dvě nové turistické vizitky (kostel Nejsvětější Trojice, pohled na
město z Juránkovy vyhlídky), jednu historickou fotonálepku, dvě nové pohlednice (historické
náměstí, zimní zámek), sběratelskou záložku (Pekelská) od regionální autorky Mogedyby
Woa, dvě magnetky s fotografiemi Tomáše Menece, a rovněž hrnky od Petry Bláhové dostaly
novou podobu. Od stejné autorky jsme jako novinku nabídly rovněž velmi úspěšné srdíčkové
přívěsky. V naší nabídce přibyly nové regionální produkty – pexeso s novoměstskými motivy
od místních výtvarníků, malenky z Kladského pomezí, Přibyslavská medovina, brože s rybími
šupinami od Andrey Kollové z Jaroměře, šperky novoměstského Ateliéru Jaňule a kuchyňské
chňapky z jaroměřského Ateliéru Bosá noha. Rozšířili jsme nabídku regionálních publikací.
Pokračovali jsme v komentovaných prohlídkách města pro objednané skupiny i pondělních
prázdninových procházkách po městské památkové rezervaci.
Zprávu o činnosti infocentra zpracoval Mgr. Jiří Švanda

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
Čerpání fondu

Výdaje celkem
Spotřeba materiálu (501)
z toho: kancelářské potřeby
prostředky na úklid
DDHM (1 000 – 3 000 Kč)
propagační materiál
knihy a časopisy
ostatní materiál
Spotřeba energie: (502)
(plyn, el. energie, teplo, voda)
Zboží (504)
Oprava a udržování (511)
Cestovné (512)
Náklady na reprezentaci (513)
Ostatní služby (518)
z toho: telefony, platební terminál
školení
servisní služby
leasing kopírka
pojištění, ostraha, hasiči
muzejní akce, výstavy, DED
stravenky
ostatní služby
Mzdové náklady (521)
z toho: platy
dohody
Zákonné pojištění (524)
z toho: sociální pojištění
zdravotní pojištění
Ostatní pojištění (525)

Hlavní činnost

Doplňková činnost

4 644 117

594 482

4 351 000
156 000
6 600
92 791
25 642

23 529
486 568
84 385

110
11 974

4 801 260

355 315

98 638
1 990
5 854
14 868
40 172
1 275
34 479
326 382

31 000

460
3 164
2 184
26 598
409 487
62 216
3 200
60 253
21 433
30 537
96 964
64 572
70 312
2 766 977
2 571 264
195 713
869 097
637 679
231 418
6 978

324 315

Nemocenská placená zaměstnavatelem (528)
7 292
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)
51 571
Náklady DDHM nad 3 000 Kč (558)
223 708
Odpisy majetku (551)
8 724
Daň silniční
0
Daň z příjmů
0
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti:
- 157 143
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti: 239 167

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

stav k 1.1.

příjem

výdej

stav k 31.12.

Rezervní fond

302 255

79 549

0

381 804

Fond odměn

92 995

35 000

11 974

116 021

FKSP

18 507

51 571

47 470

22 608

Investiční fond

87 422

8 724

0

96 146

Vypořádání příspěvku od zřizovatele (v Kč)
Příspěvek od zřizovatele na rok 2020 činil:
Příspěvek organizace použila:
- mzdy
- odvody
- materiál
- energie
- opravy
- cestovné
- náklady na reprezentaci
- služby

4 351 000
2 750 003
865 000
70 000
350 000
3 000
2 000
20 000
290 997

Příspěvek byl v průběhu rozpočtového roku zcela vyčerpán.
Ekonomické podklady připravila:
Zpracoval:
V Novém Městě nad Metují dne 12. února 2021

Ing. Lenka Štěpánková
Jiří Hladík

Výstava Kouzelný svět hraček

Výstava MŠ Krčín

Muzejní noc s Janem Černčickým z Kácova

Muzejní staročeské trhy

Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví

Výstava obrazů Anny Sládkové

