
Zpráva o činnosti
Městského muzea a galerie v Hranicíchza rok 2008

í. Hlavní činnost
Hlavní (základní) činnosti muzea jsou v souladu se zřizovací listinou a statutem

shromažďování, zpracování, dochóvání a zpřístupnění předmětů ? písemností,

dokumentujících vývoj města a životjeho obyvatel v obvodu pŮsobnosti (tj. obvod města

Hranic), ;ellcn odborné uchování, konzervování, restaurování a zpracování a rovněŽ

prezentaóe- a zprostředkování informací a sbírek-vlastní provenience i získaných

a zapůjčených z jiných organizací-veřejnosti, a to formou výstav a expozic.
oopinÉem runuiniňo posiání institucg jsou také koncerty v objektech MMG (převáŽně ve

spólupráci s jinými su'blekty;, přednášky a odborné výklady v expozici a k historii Hranic Či

v synagoze k dějinám umění a vývoji výtvarného umění,
v soutáou se záÍ<ladními úkoly muzea naše aktivity probíhaly v následujících oblastech.

í.í. Odborná muzejní práce

1.1.1. Sbírkotvorná ěinnost
Soustřed'uje se na teritorium města a obcí administrativně k němu náIeŽejících

a trojrozmérnými předměty i tiskovinami, dokumenty a fotografiemi, příPadně dalŠÍmi

dokúmentačnimi technikámi (diapozitivy, video apod.) dokumentuje jejich historii

a současnost. Současně se ale snažíme dokumentovat komplexněji v obecné rovině vývoj

techniky, vzdělávání a kultury u nás, V rámci sbírkotvorné Činnosti byla získána 4 nová
přírůstkóvá čísla, tj. 15 ks nóvých sbírkových předmětů, Jsou to exponáty korespondující
s naším zaměřením mj. na fajáns, kameninu, keramiku a lidovou oděvní kulturu - kroje,

Jedná se o ženský kroj zjižní Moravy 19. - 20. století), talíř a džbánek tzv. tupeské keramikY

(3o. - 40. léta 20.-stolét|, trojboký malovaný kameninový talíř - výrobek známé manufaktury

u Hotiei a oválný fajánsový tác dietrichsteinské produkce z manufaktury v Proskově (18.

století), z níž přešli někteří Žaměstnanci do Hranic, aby se zde svými zkuŠenostmi Podíleli na

prouoŽu a výrobním programu hranické manufaktury. Zvláště poslední dva PřírŮStkY jSOU

benné nejeň svou histúickou hodnotou, ale i jako nezbytný srovnávací materiál Pro
připravováné zpracování dietrichsteinské fajánse (DW, DP). Sbírkotvorná Činnost

koiesponoule se základní koncepční myšlenkou, podle níž získávání oděvních a obuvníCh

součástí, káramiky, výtvarných děl, knih či učebnic, technických pomŮcek a fotografií má

sloužit předevšírn'oórumehtárním cílům, ale zároveň směřuje do budoucna k přípravě

výstav, věnovanYch vývoji techniky, vzdělávání, výtvarného umění, oblékání a obouvání Či

síedování vývojé kuftÚrního povědomí od 19. století do současnosti, pro něŽ (ak jiŽ bYlo

dříve zmíněno)'bychom chtěíi využít jak našich sbírkových předmětŮ, tak i záPŮjČek z jiných

muzeí (tento způiob již několik let Úspěšně funguje). V roce 2008 naše muzeum zapŮjČilo

jiným glnl"rt,:r* pro účety výstavní, publikační a studijní 1423 ks sbírkových předmětŮ a

=.ro si pro tytéž účely výprrjeito 330 ks sbírkových předmětů, a to z Muzea Komenského
v přerové, MÚzea regionu Valašsko ve Vsetíně, pobočky ve Valašském MeziříČÍ, Muzea

Kroměřížska v Kroměříži aMuzea Beskyd ve Fnýdku-Místku,

1.1,2. Evidenční činnost
pokračovala počítačová katalogizace fondu militarií. Zpracováno bylo 123 ks sbírkových
předmětů.

í.1.3. Revize sbírkových fondů
Během uplynulého roku byla provedena revize fondu výtvarného a užitého uměnÍ, variÍ,

militarií, dokumentace, numizmatiky a Gallašovy knihovny. lnventarizováno bylo 1496 ks
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sbírkových předmětů. Tato revize byla součástí pravidelných ročních revizísbírkových fondů
a byla rovněž podkladem pro vytipování předmětů pro čištění, konzervaci a restaurování.

1.1.4. Konzervační činnost
Konzervátorka-restaurátorka provedla ošetření a čištění 29 ks akvarelů, svícnů, petrolejek a
nábytku a restaurovala 1 obraz. Pravidelnými prohlídkami jsou kontrolovány všechny
sbírkové předměty a podle jejich stavu a nutnosti ošetření jsou stanoveny časové priority.
Postupně projde ošetřením a konzervováním nebo restaurováním celý sbírkový fond, ktený
čítá28 522 exponátů.
Pokračovalo vybavování konzervátorského pracoviště - byl pořízen např, soustruh, pily,
svěráky. Každoročně je také nutno obměnit (či doplnit) skalpely, dláta, nože a doplnit
materiál (plátno, vosk, baryy, papír, lepidla, napouštěcí prostředky apod.) pro zabezpečení
práce konzervátorky.

í.í.5. Badatelská, informační a odborná činnost
Ve studovně muzea a pracovně ředitelky poskytujeme badatelské a informační služby
(včetně možnosti prezenčního studia odborné literatury) studentům (zpravidla historie,
archeologie, muzeologie, dějin umění, ale i gymnázia, stavebních průmyslovek a stavebních
fakult vysokých škol-nejčastěji mají zájem o plány a historii budov ve městě, historii města i

jeho jednotlivých administrativních části, tiskoviny k dění ve městě v 19. a 20. století, dále o
sochy, osobnosti apod.), pracovníkům městského úřadu i jiných organizací a rovněž
veřejnosti (velký zájem by| například o historické domy, židovský hřbitov, synagogu,
historické hradby a věže města, model historického jádra města, archeologické nálezy
a lokality na Hranicku apod.). Tento okruh zkoumání trvá již několik let a prakticky se
neměnÍ, pouze čas od času nastane větší zájem o některé konkrétní téma z výše
uvedených. Loni se projevil největší zájem o knihy z Gallašovy knihovny, o fotografie a
tiskoviny z fondu dokumentace a židovské památky (se zaměřením na jejich současné
využití), ale například také o pečetní typáře (pečetidla). lnformace a konzultace byly
poskytovány také telefonicky či e-mailem, případně rovněž prostřednictvím informačního
centra, které si je vyžádalo pro své klienty, Velmi dobře muzeum spolupracuje také se
soukromými sběrateli, především pohlednic a tiskovin, týkajících se Hranic a se studenty a
badateli zaměřenými na historii města. Zde dochází kvzájemnému předávání a sdílení
informací, vedoucích k novému získávánípoznatků zrůzných údobívývoje aživota města.

í.í.6. Odborná muzeiní knihovna byla doplněna o 42 publikace a čítá celkem 1323 svazků.

1.1.7. Výzkumná, publikační a přednášková činnost
Pracovnice Mgr. Renata Skřebská se od roku 2005 externě podílí na výzkumném úkolu
NPÚ, ú,o.p. Ostrava č. 40í Územní plošnÝ a oborovÝ vÝzkum indusiriálního dědictví
zpracováváním dílčího úkolu Architektonická plastika a atributy práce, dopravy, obchodu a
peněžnictví.

Externě spolupracuje od roku 2007 s trtPÚ ústředním pracovištěm v Praze na úkolu é, 2Q2
Uzemní plošný a oborovÝ vÝzkum kulturního dědictví zpracováním dílčího úkolu Sepulkrální
památky na střední Moravě.

Skřebská, Renata: O výchově a skutečném kapitálu. Listy Ostravské univerzity, březen 2008,
č.1, roč. 16, s. 12

Skřebská, Renata: Stavebnípamátky obce Drahotuše. ln: Drahotuše, Historie a přítomnost.
Město Hranice, Hranice 2008, s. 295-305

Skřebská, Renata: Alena Scháferová. Obrazy a kostýmní návrhy. Grafico s.r.o. , Opava 2008
(Úvodní slovo katalogu).
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sbírkových předmětů. Tato revize byla součástí pravidelných ročních revizísbírkových fondů
a byla rovněž podkladem pro vytipování předmětů pro čištění, konzervaci a restaurování.

1.1.4. Konzervační člnnost
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sbírkové předměty a podle jejich stavu a nutnosti ošetření jsou stanoveny časové priority.
Postupně projde ošetřením a konzervováním nebo restaurováním celý sbírkový fond, ktený
čítá28 522 exponátů.
Pokračovalo vybavování konzervátorského pracoviště - byl pořízen např, soustruh, pily,
svěráky. Každoročně je také nutno obměnit (či doplnit) skalpely, dláta, nože a doplnit
materiál (plátno, vosk, baryy, papír, lepidla, napouštěcí prostředky apod.) pro zabezpečení
práce konzervátorky.

í.1.5. Badatelská, informační a odborná činnost
Ve studovně muzea a pracovně ředitelky poskytujeme badatelské a informační služby
(včetně možnosti prezenčního studia odborné literatury) studentům (zpravidla historie,
archeologie, muzeologie, dějin umění, ale i gymnázia, stavebních průmyslovek a stavebních
fakult vysokých škol-nejěastěji mají zájem o plány a historii budov ve městě, historii města i

jeho jednotlivých administrativních části, tiskoviny k dění ve městě v 19. a 20. století, dále o
sochy, osobnosti apod.), pracovníkům městského úřadu i jiných organizací a rovněž
veřejnosti (velký zájem by| například o historické domy, židovský hřbitov, synagogu,
historické hradby a věže města, model historického jádra města, archeologické nálezy
a lokality na Hranicku apod,). Tento okruh zkoumání trvá již několik let a prakticky se
neměnÍ, pouze čas od času nastane větší zájem o některé konkrétní téma z výše
uvedených. Loni se projevil největší zájem o knihy z Gallašovy knihovny, o fotografie a
tiskoviny z fondu dokumentace a židovské památky (se zaměřením na jejich současné
využití), ale například také o pečetní typáře (pečetidla). lnformace a konzultace byly
poskytovány také telefonicky či e-mailem, případně rovněž prostřednictvím informačního
centra, které si je vyžádalo pro své klienty, Velmi dobře muzeum spolupracuje také se
soukromými sběrateli, především pohlednic a tiskovin, týkajících se Hranic a se studenty a
badateli zaměřenými na historii města. Zde dochází kvzájemnému předávání a sdílení
informací, vedoucích k novému získávánípoznatků zrůzných údobívývoje aživota města.

í.í.6. Odborná muzeiní knihovna byla doplněna o 42 publikace a čítá celkem 1323 svazků.

1.1.7. Výzkumná, publikační a přednášková činnost
Pracovnice Mgr. Renata Skřebská se od roku 2005 externě podílí na výzkumném úkolu
NPÚ, ú,o.p. Ostrava č. 401 Územní plošný a oborový vÝzkum indusiriálního dědictví
zpracováváním dílčího úkolu Architektonická plastika a atributy práce, dopravy, obchodu a
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Externě spolupracuje od roku 2007 s NPÚ ústředním pracovištěm v Praze na úkolu é, 2o2
Uzemní plošný a oborovÝ vÝzkum kulturního dědictví zpracováním dílčího úkolu Sepulkrální
památky na střední Moravě.

Skřebská, Renata: O výchově a skutečném kapitálu. Listy Ostravské univerzity, březen 2008,
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Skřebská, Renata: Alena Scháferová. Obrazy a kostýmní návrhy. Grafico s.r.o. , Opava 2008
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Skřebská, Renata: Ondřej Vorel. ,,Life cycles", Wolfson College Aň Society Oťord, Private
Dinning Rooms and Florey Room 6 - 24. october 2008 (úvodní slovo katalogu)

Skřebská, Renata: Válečné pomníky na střední Moravě na příkladu tvorby sochaře Julia
Pelikána, Zprávy památkové péče, č. 3, 2008, roč. 68, s. 209-213

Skřebská, Renata: Výtvarná a regionální specifika střední Moravy ve funerální plastice
sochaře Julia Pelikána a Jana Třísky se zaměřením na jejich tvorbu v Prostějově a Přerově.
ln: Sborník Socha-architektura-veřejný prostor. Filozofická fakulta Ostravské univezity v
Ostravě, katedra české literatury, literární vědy a dějin umění a Národní památkový ústav,
odborné pracoviště v Ostravě. Ostrava 2008 s, 10-28

Skřebská, Renata: Artperitiv Yl. Listy Ostravské univerzity, prosinec 2008, č.4, roč, 16, s. 14-
15

Skřebská, Renata: Tomáš Měšťánek. Katalogový list.
Městské muzeum a galerie, Hranice 2008

Skřebská, Renata: Hraničtí malíři 19. a 20. století; Ladislav Vlodek
Texty do připravované publikace Výtvarní umělci města Hranic.

Svobodová, Hana: Říjen 1938. ln Bednář, V. - Golda, M. - Svobodová, H.: Osudové
osmičky 20. stoletív Hranicích, Město Hranice, Hranice 2008, s,53-146

Svobodová, Hana: Jan Jaroš; Josef Musit; Jaroslav Štepan; Ota Hotas; Zdeněk Smejkal
Texty do připravované publikace Výtvarní umělci města Hranic.

Svobodová, Hana: Za krásami městské památkové zóny Hranice. Hranice 2008.
Text pro pracovníky průvodcovské služby, která byla v Hranicích zavedena jako jedna
z aktivit projektu Destinační manaqement cestovního ruchu turistickÝch lokalit Hranicko a
Dolina Malei Panwi.

Svobodová, Hana: Historie podnikání v Hranicích,
Text do připravované publikace Historie podnikání na Přerovsku a Hranicku.

Uskutečnilo se 7 přednášek.

Na semináři Socha-architektura-veřejný prostor, ktený se uskutečnil na Filozofické fakultě
Ostravské univezity v Ostravě, přednesla Mgr. Renata Skřebská přednášku Vytvarná a
regionální specifika střední Moravy ve funerální plastice sochaře Julia Pelikána a Jana Třísky
se zaměřením na jejich tvorbu v Prostějově a Přerově. Zvláštnosti a proměny funerální
plastiky 1. poloviny 20. století.

V rámci červnové Muzejní noci v Synagoze se uskutečnila pro veřejnost komentovaná
prohlídka výstavy Max Švabinský - Výběr z díla a přednáška Mgr. Renaty Skřebské o tomto
malíři a jeho díle.
Přednášky vyslechlo 60 osob.

Tématu Historie Hranic a hranického zámku a HranickÝ renesanční zámek bylo věnováno 5
přednášek pro hranické školy (pro střední zdravotnickou školu, střední průmyslovou školu,
ZŠ Šromotovo náměstí). Přednášela PhDr. Hana Svobodová a přenášky by|y doplněny
komentovanou prohlídkou objektu. Zúčastnilo se jich 1 15 osob.

Ředitelka muzea byla průvodkyní Městskou památkovou zónou skupině 42 seniorů ze
Šumperka.



Městskou Památkovou zónou provázela ředitelka muzea také delegace a návštěvy
z partnerských měst Hranic,

Í.Í.8. Výchovná a vzdě!ávací činnost, koncerty, spolupráce s jinými subiekty,
semináře a kolokvia

PrŮvodcovské sluŽby v Městské památkové zóně v Hranicích v rámci piolertu Destinační

realizovaného z operačního programu přeshraniční spolupráce republika a Polská

Trvá sPoluPráce s uČiteli výtvarné výchovy základních (Základní škola Drahotuše, šromotovo
náměstÍ, 1, máje, Bělotín) a středních škol, resp. vyučujícími (vedoucími) a studenty
estetických seminářů středních a vysokých škol (gymnáziúm, Střbdní škola sklářská vé
ValaŠském MeziříČÍ, Pedagogická a Filozofická raŘÚna Univerzity palackého v olomouci,
Pedagogická fakulta ostravské univezity), kteří bývají častými návštěvníky výstav včetně
vernisáŽÍ, PříPadně*rovněž vystavujícími. Funguja i Špolupřáce speoago§y základních a
středních škol (ZŠ Šromotovo, ZŠ Siruhlovsko á btreoňi zdiavotnická šk;laj'v oblasti výuky
historie, |e9P spolupráce s vysokoškolskými studenty a pedagogy oobru archivnictví
Filozofické fakultY Univerzity Palackého v Olomouci. V Únoru se ušxúteenil ve výstavní síni
Synagoga koncert pěveckého sboru Harmonia, ktený vyslechlo 250 posluchačů. 

-stelne 
jaro

v Předchozích letech MMG spolupracovalo s OŠxŇcŘ městského úřadu na zabe|pečení
zářllových DnŮ evropského dědictví. Výstavními síněmi Stará radnice a Synagoga prošlo
v tento den 208 osob. _lYl.uzeum spolupracovalo s městem Hranice n" prÓl"ktu zavedení

rePublika. Městské muzeum připravilo texty pro průvodce a o víkendecn pro ně zajišt,ovalozázemi (v Pracovních dnech vychází průvodce se zájemci o prohlídku z městského
informačního centra, o víkendu z výstavní síně stará radnicé).
V_minulém roce PokraČovalo muzeum v oblasti vzdělávací činnosti v intenzivní spolupráci se
základními Školami v Hranicích i okolí, a to formou galerijních animačnicrr |iogram li pro z.
stuPeň základních Škol. Z předchozího 

ry!<u dobíhal program Generace nita áneb Bubliny.
kam se podíváš (ve sledovaném roce 2008 - v obdobi Z.-lS.l

7, tř. Zš Šromotovo
8. tř. ZŠ Šromotovo
zúčastnilo se

20 žáků
17 žáků
37 žáků

Dalším byl program 13 x FaVtJ aneb Kdo nevěří. ať sem běží (1g.3.-27.4.2008)

8. tř. ZŠ Drahotuše
8. tř. ZŠ Šromotovo
9. tř. ZŠ Drahotuše
7. tř, Zš Šromotovo
6, tř. ZŠ Šromotovo
8. tř. ZŠ Šromotovo
zúčastnilo se

20 žáků
16 žáků
22žáků
15 žáků
23 žáků
24 žáků
110 žáků

16 žáků
22žáků
18 žáků
20 žáků
17 žáků
93 žáků
240 žákú

a program Max Švabinský (15.5.-7.9.2OO8)

7, tř. Drahotuše
8, tř. 7lš 1. Máje
8 tř. ZS 1. Máje
8. tř. ZS Drahotuše
9. tř. ZŠ Drahotuše
zúčastnilo se
GeIkem



Za velmi pozitivní a potěšující zjištění považuji fakt, že ke školám, kt9lé se_Programu
účastnily již dříve (ZŠ brahotisu, potStat'a aětotin;, přibyly také hranickq.ZŠ na Šromotově
náměsti á na Tř. 1. máje a předpokládáme, že se nám postupně podaří zapojit do práce

s animačními programy i dalšíškoly.

í.1.9. Prezentace výstav a činnosti MMG
pravidelně je uveřejňována vizitka muzea v katalogu cestovního ruchu RELAX (i s moŽností

aktuálních lnforma8ních vstupů na jeho webových stránkách). Pozvánky na výstavy bylY

prezentovány v časopise Ateliér, v Hranickém deníku (s přílohou Hranický _tÝden - zde se
objevují i autorské nebo redakční články k výstavám), v olomouckém vydání MF Dnes,

v Novém přerovsku, ve Věstníku Asociace muzeí a galerií. Zvukovou upoutávku výstav
vysílá olomoucké studio Českého rozhlasu a obrazové šoty s krátkým komentářem
(á případně i rozhovory s vystavujícími) bývají v hranickém vysíláníkabelové televize, Tuto
prezentaci zajišťuje jaŘ reOiielt<a MMG, tak Mgr. Renata Skřebská. MMG prezentuje výstavy

á akce rovněž ná svých webových stránkách (www.mmohranice.cz). Muzeum se také

účastní ve spolupráci s Agenturou m-ark a Olomouckým krajem projektu Olomouc reqion

Card a projektu Rodlnné pásy. Oba projekty jsou zaměřeny na podporu turistického ruchu a

partlcipŮ.ii 
'na Ňm 'l jiná muzea. Výstavy jsou navíc prezentovány na stránkách

www.kat'endar.cz, článký pak na stránkách www.zpravodajstvi.cz. Výstupy (kalendář akcí
a člárky - t'lskové zprávy) jsou současně prezentovány na vŠech doménách systému
Doménová koule@, jehož součástí jsou stránky muzea, tedy souČasně např. na

internetových stránkách www,mikroregion-hranicko.cz, www.olomoucky,kraj,cz nebo

www.czech,republic.cz a dalších.

í.í.10. Návštěvnost
V roce 2008 navštívilo výstavní síně (včetně Dnů evropského kulturního dědictvÍ) celkem
3665 osob, z toho 787 ve školních výpravách.
Celková návštěvnost oproti předchozímu roku sice poklesla (200714366 osob), ale

návštěvnost ze škol se udžela na téměř stejné úrovni (pokles óiní 23 osob - 20071810 osob).

Tento jev je spojen s již výše zmíněnými animačními programy, ve ktených. bychom chtěli
pokračbvai. Uvědené počty návštěvníků vycházejí z evidence prodaných vstupenek
á registrace neplatících návštěvníků (děti do 6 let, vedoucí organizovaných výprav, dŽlt9|9
průkázu Asociace muzeí a galerií a džitelé Olomouc region Card lzde je domluvena 30%

refundace vstupného ze slrany smluvního partnera/, účastníci animaČních programŮ),

vedené v obou výstavních síních. Běžný počet návštěvníků vernisáží (nezapoČÍtávaných do
přehledu návštěvnosti) se pohyboval v rozmezí 25 - 45 osob na výstavu, ojediněle 50 - 60
osob. Zvýšení návštěvnosti bychom chtěli docílit v souvislosti s projekty Olomouckého kraje
Rodinné pasy, ktený zvýhodňuje rodiny s dětmi (vstupuje do druhého roku existence) a
olomouc region Card, ktený je již mezi návštěvníky známější a využívanější. Počítáme také

s tvorbou oásicn galerijních animaěních programů, které by měly přivést do výstavních síni
ještě více žáků, MÚzeum se chce také v roce 2009 zapojit do seriálu tzv. Muzejních nocÍ, kdY
'muzea 

atraktivně zpřístupňují své prostory večer a v noci a doplňují akci zajímavými
doprovodnými programy. Chceme těmito aktivitami naplňovat zadání radY města,

formulované v usneiení č.22O\2QO7 ze dne 27.3.2007, k problematice hledání nové cestY
vedoucí ke zvýšení návštěvnosti.

K nejvíce navštíveným výstavám ve Staré radnici patřily Dělo se v Hranicích, VyPeČení a
Kupecký krám aneb Jak se kdysi prodávalo.
v Šynagbze se těšila pozornosti výstava Letokruhy, víceoborová výstava studentŮ FaVu
Brno í3 x FaVU a Max Svabinský - Výběr z díla.
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1.2. Výstavní ěinnost

1.2.1, Expozice
V Gotickém sále Staré radnice je instalována stálá expozice akvarelů Jan Pinkava - malíř
starých Hranic, která navozuje atmosféru života města v prvních dvou desetiletích 20.
století (kupecké krámky v podloubí, staré domy a vily, údolí Bečvy, ale i otevření vojenského
hřbitova ve válečném roce 1915), V tzv. salónku lze zhlédnout model hranického zámku a
přilehlého historického jádra města podle plánu z roku 175Q a expozici Dělo se v
Hranicích (fotografie ze sbírek muzea, dokumentující historické události a změny ve městě).
Expozice je upravenou podobou výstavy, která se uskutečnila ve výstavní síni Stará radnice.

1.2.2. Výstavy
V roce 2008 uspořádalo muzeum í2 výstav, z toho 5 v Synagoze a7 ve Staré radnici.

1.2.2.1. Synagoga
Z předchozího roku do poloviny ledna 2008 pokračovala výstava současného českého a
slovenského komiksu Generace nula. Po ní následovala výstava obrazů Ondřeje Vorla
Letokruhy, víceoborová výstava (malba, grafika, sochařství) studentů FaVU Brno í3 x
FaVU, Max Svabinský - Výběr z díla (výstava grafiky, která se stala neinavštívenější v roce
2008), OBRAZY Milana Cieslara a GRAFIKA lvany Kubové.

1.2.2.2. Na Staré radnici
jsou nadále programově představovány výstavy s muzejnítématikou a komornější výtvarné a
fotografické, Z roku 2007 přešla do roku 2008 výstava Jak to vidím iá. Po ní to byla výstava
fotografií a dokumentů z muzejních sbírek Dělo se v Hranicích. Poté se představili mladí
výtvarníci - studenti Pedagogické fakulty Ostravské univezity výstavou nazvanou Vypečení.
Následovala výstava skupiny olomouckých architektů Obrazy a obrézky. Na hlavní
turistickou sezónu byla připravena výstava Kupeclcý krám aneb Jak se kdysi prodávaIo,
která byla druhou nejnavštíveněiší výstavou roku. Svými OBRAZY se představila mladá
výtvarnice Pavlína Kahánková. Animace jako hra byl název výstavy, která dokumentovala a
přibližovala veřejnosti animační programy, s nimiž jsme v muzeu pracovali. Poslední výstava
roku SVITIDLA přiblížila poutavou formou vývoj svítidel od svícnů přes různé typy petrolejek
až k obloukové lampě F, Křižíka.

2. Personá!ní záležitosti
Ředitelka
konzervátorka-restau rátorka
Kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
Propagační referentka
Průvodkyně - Stará radnice
Průvodce - Synagoga
uklízečka
Topič

3. Správa majetku a nak!ádání s maietkem
Muzeum využívá pro výstavní účely objekt bývalé synagogy, Janáčkova 728. Na základě
podnájemní smlouvy mezi Městem Hranice a MMG zde provádí také drobnou údržbu
a opravy, revize zařízení, případně drobná vylepšení v souvislosti se svou činností, V roce
2008 byla provedena např. oprava světel, písmen na výstavní síni Synagoga, oprava PC a
kopírovacího stroje. Byl pořízen nábytek a tiskárna do pracovny ředitelky, UPC pro počítače,
digitálnífotoaparát a fotografické pozadí pro práci se sbírkami a přípravu publikací a tiskovin,
řezačka papíru formátu A3 a rámy pro přípravu výstav.

úvazek 1 PhDr, Hana Svobodová
úvazek 0,25 Mgr. Renata Skřebská
úvazek 0,45 Mgr. Renata Skřebská
úvazek 1 Mgr. Renáta Osinová
úvazek 1 Olga Vyplelíková
úvazek 1 Radko Kabilka
úvazek 1 lvana Humplíková
sezónně (X - lV) Vladislav Suchánek
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4. Nakládání s finaněními prostředky
V roce 2008 se muzeum snaŽilo o vyrovnaný rozpočet. Třebaže v průběhu roku došlo
u něktených poloŽek ke zvýŠení nákladů, u některiých se naopak náklady snížily. A protože
toto snížení nákladů bylo výraznější než navýšení, přispělo k celková úspóre. celkový
výsledek hospodaření za rok 2008 je tedy ztepšený, a to ve výši 39.993,3i Ké. čerpáňí
rozPoČtu 2008 a Návrh na rozděIení VH do fondů a vyúčtování závazných timiiů iepřílohou Zprávy o činnosti za rok 2008.

5. Zhodnocení činnosti za rok 2008

,. Voblasti muzejní agalerijní prácevbodech 1.1.1.až1.1.9sepodařilonaplnitplánované
ÚkolY, velmi dobře se rozvíjela spolupráce se školami v rámci výchouné a vzdělávací
Činnosti, a to jak 

_při animačních programech, tak formou přednášek a komentovaných
Prohlídek. Zklamáním byl nezájem veřejnosti o Muzejní noc v Synagoze. Ale vzhled'em
k tomu, Že se usku-teČnila poprvé a podobný jev se v prvních ročnicícň ukazoval i v jiných
městech, Předpokládáme, že s dalšími ročníky a širší nabídkou z naší strany ji verejnbst
Přijme za svou. Letos bychom chtěli k večerní a noční prohlídce otevřít obě výitávní síně a
ke komentované prohlídce přidat hudební, případně komorní divadelní, program.

Bod 1.1.10 se loni naplnit nepodařilo. Celková návštěvnost byla nizŠi ďzot návštěvníka,
ale díkY výŠe zmiňovaným aktivitám směrem ke školám byla náúštěvnost ze škol nižšíjen o
23 osob. Zatím se v loňském roce nenaplnil předpoklad zvýšení návštěvnosti díky spolupráci
ve výŠe uvedených projektech Olomouckého kraje (Rodinné pasy a olomouc Région c'ard)
l tadY lze vŠak předpokládat stoupající křivku v souvislostí s tím, jak bude mezi veřejnosii
zvYŠovat informovanost o existenci těchto projektů. Totéž souóím o možnosti zvýšení
návŠtěvnosti v souvislosti se zpřístupněním věže Staré radnice. obecně platí, ž-e se
návŠtěvnost nedá dopředu naplánovat, protože podle statistik připomíná poněkud houpačku
(mY se Pohybujeme kolem ČÍsla 4000 a jeden rok je to o někoiik"set návŠtěvníků vice, oatsi
rok o několik set méně) bez ohledu na kvalitu výstav, protože tu se snažíme džet na vysoké
Úrovni. Pro srovnání ČÍsla za roky 2OO5 až 2008 - 4322, g852,4366, 3665. A vsoučasné
době těŽko říci, zda bude mít nějaký dopad na návštěvnost probíhajicí ekonomická krize.
V kaŽdém PříPadě budeme hledat možnosti, jak přivést do muzea dalši návštěvníky.

Pokud jde o bod 1.2, přibyla loni expozice historických fotografií Dělo se v Hranicích,
která v rámci prostorových možností výstavních sálů přibližuje záiímavé událostí ze života
Hranic od konce 19. stoletído 90. let 20. století.

_V bodě 3 bYl splněn plánovaný předpoklad na doplnění pracovny ředitelky nábytkem a
Pořízení ,digitálního fotoaparátu s příslušným doplňujícím vy'bavením (fotograiicre bozadí).
NebYl Pořízen depozitární nábytek (skříně, regály), nébot'tató realizacele s§olená s řešením
ÚloŽného prostoru pro nesbírkové předměty, kteriý je zmiňován na jiném misiě zprávy.

V Hranicích 13.2,2009

PhDr. Hana Svobodová 1

ředitelka MMG v Hranicích

Pří!ohy:
č. 1. Čerpánírozpočtu v roce 2008
č. 2. Návrh na rozdělenívH do fondů a vyúčtování závazných limitů
č. 3. Plán činnosti na rok 2009
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Příloha č.1 ke zprávě o ěinnosti

Městské muzeum a qalerie v Hranicích. Masarvkovo nám. 7í, 753 0í Hranice

čerpání rozpočtu v r.2008
Celkové přtjmy Kč 2,434.097,37
Celkové výdaje Kč 2,394.104,06
Výsledek hospodaření + Kě 39,993,3í
(z toho: příděl do fondu odměn 2.724,- Kč, příděl do rezervního fondu 37.269,31 Kč)

VÝnosv:

01. tžby z prodeje služeb
02.
03.
04. úroky z účtu
05. zúčtování fondů
06. jiné ostatnívýnosy
07. provozní dotace

- vstupné výstav
- katalogy
- kopírování, telefony

Kč 34.608,-
Kč 6.298,-
Kč 1,120,-
Kč 119,52
Kč 148.027,40
Kč 3.924,45
Kč 2,240.000i

Ge lkem.......... Ké2,434.0g7,g7

Nákladv:

01. spotřeba materiálu Kč 20.771,40
(tiskopisy, knihy, časopisy, kancelářské potřeby)

02. spotřeba materiálu (pomocný materiál, mat. pro KD) Kč 30,594,70
03. spotřeba materiálu (sbírkové předměty) Kč 40.5OO,-
04. spotřeba materiálu (odpisy DDHM) Kč 148.027,40
05. spotřeba energie celkem Kč 309.840,61

(plyn 86.620,52 Kč, el,energie 206.637,69 Kč, voda 16,582,40 Kč)
06. opravy a udžování (oprava světel, kopírky, PC, písmen Synagoga) Kč 41,354,20
07. cestovné
08. náklady na reprezentaci (vernisáže výstav, inzerce)
09. ostatníslužby - telefon

Kč 10.425,-
Kč 41.169,60
Kč 26.878,02
Kč 9.668,-
Kč 5.286,50
Kč 9.753,80

Kč 21.752,-
Kč 7.710,-
Kč 15.571,75
Kč 42.391,-
Kč 1.646,50
Kč 2.182,40
Kč 1,504,276,-

10.
11.
12.
13,
14.
15.
16.
17.
18.
19.

- kopírování, fotodokumentace,výlep plakátů, svoz odpadu Kč 30.942,-

- poštovné
- software, konfigurace
- školení, ostatní náklady

- katalogy, komise
- internet
- revize
- doprava výstav
- ostatní služby
- poplatky DlLlA, rozhlas, televize

20. mzdové náklady celkem
(hrubé mzdy, OON, soc. a zdravotní pojištění, zákonné sociální náklady)

21. ostatní nepř, daně a poplatky - AMG Kč 1.960,-
22. jiné ostatní náklady - poplatky peněž. ústavu Kč 8.002,-23. - pojištěnímajetku, pojištěníodpovědnosti Kč 30.439,18
24. jiné ostatní náklady - tech. zhodnocení
25. odpisy Kč 32.962,-

C e lkem......,... Ké2,3g4.1O4,06



Příloha ě.2 ke zprávé o činnosti

Město Hranice
odbor školství, kultury, tělovýchovy a CR
Pernštejnské nám. 1

753 37 Hranice

předkládáme Vám návrh na rozdělení výsledku hospodaření do fondŮ za rok 2008 a

vyúčtován í záv azný ch l i m itů :

vÝsledek hospodaření Skutečnost k 3í.í2.2008
- z hlavní činnosti 39,993,31
- z hospodářské ěinnosti
GELKEM + 39.993,3í

Rozdělení VH

výchozí stav 31 .12.2008
VH r.2008
Celkem v případě schválení

FKSP 912 Fond rezervni 914 lnv-fond 916
2.533,60 126.926,93 4Q.497,82

37.269,31
2,533,60 164,196,24 40.497,82

Fond odměn 91 1

29,784,74
2.724,-

32.508,74

V roce 2008 jsme se snažili o vyrovnaný rozpočet, a tím i nulový výsledek hosPodařenÍ, 
_

Během roku jsme ušetřili na něktených proúozních nákladech, např. celková sp_otřeba energií
(voda, plyn, Ólektrická energie) - úspora 3.,159,39 Kč, revize - úspora 12.428,25 KČ, oPravY

á ,iarZrj"-- úspora 8,645,8ďKč, pojištění 14.560,82 Kč, mzdy - úspora 2..724,-Kó,
Na něktených provozních nákladech došlo k překročení rozpočtu např. telefon - překroČení

878,02 Kč, poštovné _ překročení 668,- Kč, cestovné a doprava výstav - překroČení 9.316,-

Kč.
Nákup drobného hmotného majetku byl realizován z vlastních prostředkŮ organizace, tj.

z fonáu rezervního, jedná se o nákup řezačky, soustruhu, fotoaparátu, rámŮ, trezoru, UPC,
tiskárny a nábytku ve výši 148.027,4O Kč.
Celkové tžby se oproti navrhovanému rozpočtu snížily o cca 9,000,- Kč.

Výsledkem těchto skutečností je zIepšený výsledek hospodařeníza rok 2008 ve výŠi
oÓ.ggl,gt Kč, kter,ý navrhujeme rozdělit do fondů takto:

a) úspora mezd Kč2,724,- do fondu odměn
b) zbyvqící část do fondu rezervního, tj. Kč 37.269,31.

vvúčtování závazného limitu - opraw a udĚování

Rozpočet Kč 50.000,-
Skutečnost.....,...,..... .. Kó 41.354,20
Úspora .............. Kč 8.645,80

2



čerpání:
1. oprava světel
2. oprava kopírovacího stroje

1. plyn
2. elektrická energie
3. voda

Celkem

Kč 437,-
Kč 1.172,20

3. oprava počítače Kč 5.242,-
4. oprava písmen na výstavnísíni Synagoga Kč 34.503,-CeIkem Ké 41.354,20

Rozpočet .. ,...... Kč 1,5O7.0OO,-
Skutečnost Kč 1,504.276,-
Úspora .,.. ...,,,... Kč 2.724,-

Závazný limit ostatních osobních nákladů (mezd) byl dodžen.

vvúčtování závazného limitu - enerqie

Rozpočet čerpání + úspora, - překročení

100.000,-
197.000,-

16.000,-

3í3.000,_

86.620,52
206.637,69
16.582,40

309.840,6í

+ 13.379,48
- 9.637,69
- 582,40

+ 3.í59,39

Dle výŠe uvedeného srovnání rozpočtu a čerpáníenergiív r.2008 vyplývá správné sestavení
závazných limitů na energie.

v roce 2008 nebyly na fondu finanční prostředky, tudíž jsme fond nečerpali.

Stav fondu k 31.12.2008 je Kč 40.497 ,82. Pro rok 2009 nenavrhujeme čerpání pro nízké
finanční krytífondu,

V PříPadě Potřeby poŽádáme o schválení čerpánífondu v průběhu kalendářního roku.

Uspora v oblasti oprav a udžování ve výši 8.645,80 Kč, závazný ukazatel byl dodžen.



VÝše odpisů pro rok 2009 činí 32.962._ Kč

Jedná se o:
- kopírovací stroj, odpis.skupina 2 - roční odpis 12.202,- Ré,_ notebook, odpis.skupina 1 - roční odpis 10.056,- Ká
- PC, odpis.skupina 1 - roční odpis 10,704,- Kč.

V Hranicích dne 12,2.2OO9

Vypracovala: Bc. Monika Nováková

PhDr. Hana Svobodová
ředitelka MMG v Hranicích


