
Městské muzeum a galerie v Hranicích, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti za rok 2013

1. Hlavní činnost
Hlavní (základní) činnosti muzea jsou v souladu se zřizovací listinou shromažďování,
zpracování, dochování a zpřístupnění předmětů a písemností, dokumentujících vývoj města
a život jeho obyvatel v obvodu působnosti (tj. obvod města Hranic), jejich odborné uchování,
konzervování, restaurování a zpracování a rovněž prezentace a zprostředkování informací a
sbírek-vlastní provenience i získaných a zapůjčených z jiných organizací-veřejnosti, a to
formou výstav a expozic.
Doplňkem kulturního poslání instituce jsou také koncerty v objektech MMG (převážně ve
spolupráci s jinými subjekty), přednášky a odborné výklady v expozici a k historii Hranic,
komentované prohlídky a interaktivní programy pro základní a střední školy v průběhu
jednotlivých výstav a také Muzejní noc.
V souladu se základními úkoly muzea naše aktivity probíhaly v následujících oblastech.

í.1. Odborná muzeiní práce
1.1.1. Sbírkotvorná či n nost
Soustřeďuje se na teritorium města a obcí administrativně k němu náležejících
a trojrozměrnými předměty i tiskovinami, dokumenty a fotografiemi, případně dalšími
dokumentačními technikami (diapozitivy, video apod.) dokumentuje jejich historii
a souěasnost. SouČasně se ale snažíme dokumentovat komplexněji v obecné rovině také
vývoj techniky, vzdělávání a kultury u nás. V rámci sbírkotvorné činnosti bylo získáno 8
nových přírŮstkových čísel, tj 8 ks nových sbírkových předmětů. Jsou to exponáty
korespondující s naším zaměřením mj. na hudební nástroje, předměty denní potřeby, hračky
a hry, sportovní doplňky a technické přístroje v časovém rozmezí od 2. poloviny 19. stoletído
80. let 20. století. Jedná se o diskantovou citeru z2. poloviny 19. století (citera je drnkací
nástroj s plochým trupem, ktený je při hře umístěn na stole a hraje se na něj vsedě); tyto
nástroje bylyve 2. polovině 19. století a na počátku 20. století (do 1. světové války) iu nás
velmi oblíbené. Dalšími exponáty jsou prvorepublikový šicí stroj firmy Bobbin (30. léta),
dětské brusle zv. ,,kačenka" (60,-70. léta 20. století), stolní hra ze 60.-70. let 20. století
,,Fotbal" (trojrozměrná miniaturizovaná podoba fotbalového hřiště se 2 mužstvy a kuličkou
nahrazující míč), dílenské přístroje pro měření napětí, proudu a odporu DU 10 a DU 20,
lidově zvané,,Avomet", reprezentující výrobky Metry Blansko, stolní televizor MASCOM (80.-
90. léta 20. století) a retro stereogramofon Smarton (po roce 2000). Sbírkotvorná činnost
koresponduje se základní koncepční myšlenkou, podle níž získávání oděvních a obuvních
souČástÍ, hraěek a her, keramiky, skla, výtvarných děl, knih či učebnic, technických a
spoňovních pomŮcek, fotografií a dalších součástí životního stylu má sloužit především
dokumentárním cílům, ale zároveň směřuje do budoucna k přípravě výstav, věnovaných
vývoji techniky, sportu, vzdělávání, užitého a výtvarného umění, oblékání a obouvání a
v posledních letech sledovánívývoje kulturního povědomí ve 20. století (především od 50. let
do souČasnosti), pro něž bychom chtěli využít jak našich sbírkových předmětů, tak i zápůjček
z jiných muzeí (tento způsob již několik let úspěšně funguje). Vroce 20,t3 naše muzeum
nebylo poŽádáno o zapůjčení svých sbírkových předmětů jinými subjekty pro účely výstavní,
publikaČní a studijní a samo si pro tytéž účely vypůjčilo 226 ks sbírkových předmětů, a to ze
zámku v Rosicích az vlastivědného muzeav olomouci.
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1.1.2. Evidenční činnost
Pokračovala počítačová katalogizace fondu archeologie. Zpracováno bylo 85 ks sbírkových
předmětů,
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1.1.3. Revize sbírkových fondů
Revize celé sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek byla dokončena v roce 2012. V roce
2013 začíná nové inventarizační období pro předměty získané od tohoto roku,

1.1.4. Konzervační činnost
Vroce 2013 neprobíhala konzervační činnost v konzervátorské dílně, neboť ta je mimo
provoz a k 30.4. ukončila pracovní poměr konzervátorka-kurátorka. V rámci možností bylo
provedeno ředitelkou základní očištění exponátů, a to tím způsobem, že menší nábytkové
kusy (20 ks židlí a 2 menší truhly) byly v létě vyneseny na dvŮr a zbaveny prachu a
mechanickou cestou odstranitelných nečistot a přímo v depozitáři byly očištěny 4 skříně a 5
velkých truhel. O zprovoznění konzervátorské dílny nebo jejím případném přenesení do
jiného objektu je nutné vést dalšíjednání ve spolupráci se zřizovatelem, Bylo by vhodné, aby
se situace kolem konzervátorské dílny v letošním roce vyřešila, protože bychom chtěli začít
připravovat sbírkové předměty pro novou expozici (2015) a také mnohé další kusy (nábytek,
militaria, obrazy) již potřebují odborné ošetření. V roce 2014 bude nutno využít spolupráce
s Muzeem Novojióínska v Novém Jičíně (MNJ) a zadat konzervaci části militarií, případně
podle možností MNJ dalších výše uvedených předmětů.

1,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 kdění ve městě v 19. a 20. století, dále o
sochy, osobnosti, stromy a zeleň ve městě, ale také o staré hranické továrny apod,),
pracovníkům městského úřadu ijiných organizací (velmi dobrá spolupráce se odvíjí se ZAO-
Státním okresním archivem Přerov) a rovněž veřejnosti (velký zájem byl například
o historické domy, židovský hřbitov, synagogu, model historického jádra města,
archeologické nálezy na Hranicku apod.), Tento okruh zdjmů se prakticky nemění, zŮstává
setrvalý, pouze čas od času nastane větší zájem o některé konkrétní téma z výše
uvedených. Loni zůstal zájem téměř totožný jako v roce předminulém, takŽe se jednalo o
staré fotografie fiednotlivé budovy a mosty v Hranicích), historii města a jeho vznik, stavební
vývoj Staré radnice a zámku, o J. H. A. Gallaše a jeho knihovnu, o staré jarmareČní tisky
nebo o kostel Stětí sv. Jana Křtitele a dokumentaci (především fotografickou) jeho interiéru,
lnformace a konzultace byly poskytovány také telefonicky či e-mailem, případně rovněŽ
prostřednictvím informačního centra, které sije vyžádalo pro své klienty. Uměrně rozšiřování
elektronických technologií ubývá osobních návštěv badatelů a přibývá dotazů telefonických a
vzrůstá množství e-mai|ů, Už mnoho let muzeum spolupracuje se soukromými sběrateli,
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především pohlednic a tiskovin, týkajících se Hranic a Hranicka a nově také se sběrateli-

numismatiky a rovněž se studeniy á uaoateli zaměřenými na dějinY uměnÍ, archeologii,

historii i současnost, resp, nedávňou minulost města a přírodní poměry Moravské bránY,

prioýua zájemců o historii a osudy místní židovské komunity. Díky této sPoluPráci dochází

x uŽájemnému předávání a sdíleňí informací, vedoucích k novému získávání PoznatkŮ ve

všech zmiňovaných oblastech,

í.{.6. odborná muzeiní knihovna byla doplněna o 25 publikaci a Čitá celkem 't526 svazkŮ,
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1.1.7.Výzkumná, publikaění a přednášková ěinnost
V zasedací místnosti městského úřadu se uskutečnila přednáŠka Mgr. a MgA. TomáŠe
pospěcha, ph.D.: Wilhelm Doderer a hranické vojenské školy, VýjimeČná architektura? Co

zůstalo? Vyslechlo ji 25 osob,
Ve Staré ra'dnici proslovila Mgr. Renata Skřebská přednáŠku na téma SePulkrálnÍ PamátkY
Olomouckého kraje. Vyslechlo ji 8 posluchačů.

V průběhu listopadu a prosince se v rámci cyklu Muzejní veČery uskuteČnilY ve Staré radnici

4 přednášky.
Záhorská kronika. Vtastivěd ný časopls H ranicka, Lipenska
a Přerovska a jeho protagonísté Mgr. Michaela Kokojanová
počátky mést na Moravď Mgr, petr Zalíéek
židovská rodina ve dnech všedních i svátečních
v minulosti i současnosťi
Technické památky Hranic a okolí

JUDr. Petr Schlesinger
lng. arch, Miloš Matěj

Vyslechlo je 86 osob a byly velmi dobře hodnoceny.
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Výstavními prostorami muzea a Městskou památkovou zónou s rnýkladem (vČetně výkladu Po
žiáovských památkách Hranic) provázela ředitelka muzea již tradiČně studentY judaistikY

FFUP Ólorbu" a účastníky Bělotínského týdne zpěvu, kteří jsou během svého srPnového

setkání našimi pravidelnými návštěvníky, účastníky semináře PracovníkŮ Památkové PéČe,

účastníky XLl."seminářá archeologů zmuzeí a institucí památkové péČe a delegace

i p"rtn"isrých měst Hranic. Celkem tak muzeum a památkovou zónu v rámci těchto akcí

zhlédlo 351 osob.
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Také v toňském roce jsme uskutečnili komentované prohlídky výstav, Reré jsou Pro
návštévníky živější i atraktivnější a stávají se již nedílnou souČástí rozsáhlejŠÍch

,, di daffii ckých " výstav,

V rámci výstavy Doba měst a hradů se uskutečniIa 1 komentovaná prohlídka pro veřejnost
(138 osoň;, xtárou veal trlgú. Petr Zajíček a 13 komentovaných prohlídek pro ŠkolY (236

osob), kdy výstavou provázela PhDr. Hana Svobodová.
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K výstavě Nebojte se fyziky se uskutečnilo 42 komentovaných prohlídek pro základní školy
z Hranic a okolí a pro hranické střední školy (gymnázium, střední průmyslová škola, střední
zdravotnická škola), Komentované prohlídky vedla střídavě PhDr. Hana Svobodová a Hana
Jančíková. Zúčastnilo se jich 9,15 osob.

í.í.8. Výchovná a vzdělávací ěinnost, koncerty, spolupráce s jinými subjekty,
semináře a kolokvia
Pokračovala spolupráce s učiteli základních škol v Hranicích a okolí a hranických středních
škol (gymnázium, střední průmyslová škola, střední zdravotnická škola) především při výuce
dějepisu a íyziky, a to hlavně díky výše zmíněným výstavám a komentovaným prohlídkám
k nim. Výtvarné výstavy navštěvují také studenti estetických seminářů středních a vysokých
škol (gymnázium Hranice, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity), případně i některé
základní školy - ZS Drahotuše. Tuto aktivitu velmi vítáme a snažíme se jim vyjít vstříc
například i umožněním návštěvy mimo otevírací dobu (po předchozí domluvě). Funguje i

spolupráce s vysokoškolskými studenty a pedagogy oboru archivnictví, archeologie či
judaistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a archeologie Přírodovědecko-
filozofické fakulty Slezské univerzity v Opavě.
Součástí programu 5. ročníku Hranické muzejní noci (HMN) byla komentovaná prohlídka
výstavy Doba měst a hradů a koncert barokní hudby, přednesené Komorním orchestrem
ZL]Š Hranice, ktený si vyslechlo 50 posluchačů. Dále program zahrnoval také oblíbené
večerní a noční výstupy na radniční véž - Hranice z ptačí perspektivy, l v loňském roce byla
HMN pořádána ve spolupráci s Městskou knihovnou Hranice a potřetí se zapojily také další
subjekty - Galerie M+M a Včelařské muzeum Hranice. V průběhu Muzejní noci byl do obou
výstavních síní vstup volný a prošlo jimi 208 návštěvníků. Všechny zapojené subjekty
navštívilo 245 osob,
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Návštěvníkv byl oceněn fakt, že se k programu HMN opět připoiilv i další subiektv - Galerie
M+M a Včelařské muzeum. Stejně jako v předchozích letech MMG spolupracovalo s
odborem školství a sociálních věcí městského úřadu na zabezpečení zářtlových Dnů
evropského dědictví (DED). Výstavní síně Stará radnice a Synagoga navštívilo 327 osob.
Ve výstavní síni Synagoga se uskutečnily při této příležitosti 2 koncerty _ koncert
klezmerové kapely Létající rabín (120 posluchačů) a koncert Hranického dětského
pěveckého sboru, ktený vyslechlo 55 osob. Jako doprovodná akce k výstavě Rozpomenutí lll
Terezy Mílové a Heleny Krotké byla připravena ,.Večerní prohlídka nasvětlenÝch obrazů za
účasti vÝtvarnic a tónů lvrv Terezv Mílové". které se zúčastnilo 23 osob. Již v dubnu se ve
spolupráci s Městským kulturním zařízením Hranice ve výstavní síni Synagoga uskutečnil
v rámci Hraniclcých iazzových dnů 20í3 koncerl Židovský jazz (Aléxaňděr Shoneň a
Alexander Kristianov), ktený vyslechlo 59 osob. Organizátorem koncertu bylo MKZ, muzeum
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poskytlo prostor bývalé synagogy. Do poloviny roku 2013 spolupracovalo muzeum s Městem
Hranice a Městskou knihovnou Hranice při organizaci průvodcovské služby (na vyhlídkovou
věž Staré radnice a po naučné trasy Za krásami Městské památkové zóny Hranice) tím, že o
víkendech poskytovalo zázemi těmto průvodcům (v pracovních dnech vycházel průvodce se
zájemci o prohlídku z městského informačního centra, o víkendu z výstavní síně Stará
radnice).
V květnu a v listopadu se uskutečnily ve v Gotickém sále Staré radnice 2 koncerty, nazvané
Studentslcý koncert aneb Hudba mezi námi. lnterprety byli žáci a učitelé Základni
umělecké školy v Hranicích a koncerty vyslechlo 65 osob. Tyto koncerty se již stávají tradicí
a vhodným a příjemným doplňkem výstavní činnosti.

V roce 2013 se muzeum ve spolupráci s Oborovou komisí archeologů při Asociaci muzeí a
galerií ČR stalo pořadatelem XLt. semináře archeologů z muzeí a inŠtituci památkové péče,
jehož tématem byla Archeologie v muzeích a dobrovotnická práce. Účastníci semináře
kromě jednání a exkurze po archeologických lokalitách na Hranicku a Přerovsku absolvovali i

prohlídku muzea a města a vyjadřovali se o Hranicích velmi pozitivně. Seminář tak přispěl
nejen k odborné spolupráci, ale i k dobré reprezentaci našeho města v celorepublikovém
měřítku.
Také v minulém roce pokračovalo muzeum v oblasti vzdělávací činnosti v intenzivní
spolupráci se základními a středními školami v Hranicích i okolí, a to formou
komentovaných prohlídek k výstavám. Ty nahradily v současné době galerijní animační
programy k výtvarným výstavám, pro které nemáme pracovníka.
Komentovaných prohlídek k výstavě Nebojte se fyziky se zúčastnily všechny hranické
základní školy, 3 střední školy (gymnázium, SPŠ, SZŠ), Dětský domov Hranice a přijely i

základní školy z okolí - Drahotuše, Olšovec, Černotín, Ústí, Skalička, Jindřichov.
Nejvzdálenějšími účastníky byly ZŠ z Halenkova a Opavy, V komentovaných prohlídkách
budeme pokračovat, ale bylo by dobře, kdyby se podařilo obnovit i animační programy, které
jsou vhodným doplňkem především výtvarných výstav. Obě tyto formy by pak mohly přinést
další zvýšení návštěvnosti,

1.1,9. Prezentace výstav a činnosti MMG
Pozvánky na výstavy byly prezentovány v časopise Ateliér, v Přerovském a hranickém
deníku (s přílohou Hranický týden - zde se objevují i články k výstavám), v olomouckém
vydání MF Dnes, v Novém Přerovsku, ve Věstníku Asociace muzeí a galerií. Zvukovou
upoutávku výstav vysílalo olomoucké studio Českého rozhlasu a obrazové šoty s krátkým
komentářem (a případně i rozhovory s vystavujícími nebo kurátory) bývají v hranickém
vysílání: TVMACH - Hranické regionální zpravodajství, Prezentaci akcí zajišťuje ředitelka
MMG a propagační referent, MMG prezentovala výstavy a akce rovněž na svých webových
stránkách (www,mmqhranice.cz). Muzeum se také účastní ve spolupráci s Agenturou m-ark
a Olomouckým krajem projektu Olomouc reaion Card. projektu Rodinné pasy a Senior pas.
Všechny projekty jsou zaměřeny na podporu turistického ruchu a participují na něm i jiná
muzea. Výstavy jsou navíc prezentovány na stránkách www,kalendar.cz, články pak na
stránkách www.zpravodaistvi.cz. Výstupy (ka|endář akcí a články - tiskové zprávy) jsou
současně prezentovány na všech doménách systému Doménová koule@, jehož součástí
jsou stránky muzea, tedy současně např. na internetových stránkách www.mikroreqion-
hranicko.cz, www.olomouckv.kraj.cz nebo www.czech.republic.cz a dalších, lnformace o
akcích budou zveřejňovány také na www,regiony24.cz.
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1.1.10. Návštěvnost
V roce 20í3 navštívilo výstavní síně (včetně Dnů evropského kulturního dědictvÍ) Gelkem
4í78 osob, z toho 1204ve školních výpravách.

oproti předchozímu roku se zvýšila celková návštěvnost i návštěvnost ze Škol (ta téměř na

dvojnásobek), což je velmi potěšující skutečnost. Jistě tomu napomohly výstavy Doba měst a
hradů a Nebojte se fyziky, které byly z hlediska pedagogŮ přínosem k probíranému uČivu a
komentované prohlídky je pomohly přiblížit zajímavým způsobem i žákŮm a studentŮm. To
znovu potvrzuje již výše řečené, že tato forma prezentace poznatkŮ a informací (a
samozřejmě také animační programy) nejen naplňují výchovné cíle muzea, ale také
podstatně zvyšují návštěvnost. A bude-li to do budoucna možné, měl by se i animaČním
programům k výtvarným výstavám znovu věnovat stálý zaměstnanec a připravovat je
pravidelně, Uvedené počty návštěvníků vycházejí z evidence prodaných vstupenek
a registrace neplatících návštěvníků (děti do 6 let, vedoucí organizovaných výprav, dŽitelé
průkázu Asociace muzeí a galerií a džitelé Olomouc region Card lzde je domluvena 30%

refundace vstupného ze strany smluvního paňnera/), vedené v obou výstavních síních.
Běžný počet návštěvníků vernisáží se v posledních letech pohybuje v rozmezí 30 - 70 osob.
Z hlediska návštěvnosti bychom se chtěli nadále podílet na projektech Olomouckého kraje -

Rodinné pasy (zvýhodňuje rodiny s dětmi), Olomouc region Card a Senior pas, PoČÍtáme
také nadále s komentovanými prohlídkami výstav a s přednáškami (cyklus Muzejní veČery),

které by měly přivést do výstavních síní ještě více žáků a návštěvníkŮ z řad veřejnosti.
Budeme rovněž nadále spolupracovat se školami v rámci jejich školních proiektŮ. Muzeum
se chce také v roce 2O14 zapqit do seriálu Muzejních nocí, kdy muzea atraktivně
zpřístupňují své prostory večer a v noci a doplňují akci zajímavými doprovodnými programy.
Chceme těmito aktivitami nadále naplňovat zadání rady města, formulované v usnesení Č.

22ot2ao7 ze dne 27.3,2OO7 , k problematice hledání nové cesty vedoucí ke zvýŠení
návštěvnosti.
K nejvíce navštíveným výstavám ve Staré radnici patřily Nebojte se fyziky, Doba měst a
hradů a Rosické sklo. Nostalgie průmyslového designu 2. poloviny 20. stoletÍ.
V Synaooze se těšila velké pozornosti výstava Tereza Mílová a Helena Krotká -
Rozpomenutí l!!, Daniel Balabán - Malba a Mistři plakátu. Plakáty období Belle époque.

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
přilehtého historického jádra města podle plánu z roku 1750, ktený je doplněn originály
velmi zqímavých kamnových kachlů, získaných archeologickým výzkumem zámku a
expozici Dělo se v Hranicích (fotografie ze sbírek muzea, dokumentující historické události
a změny ve městě),

1.2,2. Výstavy
V roce 2013 uspořádalo muzeum 9 výstav, z toho 5 v Synagoze a 4 ve Staré radnici. K tomu
v obou výstavních síních ještě jedna až dvě výstavy přecházejí vždy z předešlého roku.
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1.2.2.1. Synagoga
Na přelomu roku mohli návštěvníci zhlédnout výstavu Zdeněk Vacek, Obrazy, grafika,
kresby, objekty. Dále pak výstavy ARS OLOMUC!ANA-13; Mistři plakátu. Plakáty období
BelIe époque; Helena Krotká-Tereza Mílová - Rozpomenutí lll; Danie! Balabán - Malba
a lvo Sumec - Ghléb a psi.

1.2.2.2. Na Staré radnici
jsou nadále programově pořádány výstavy s muzejní tématikou a komornější rnýtvarné a
fotografické. Zpředchozího roku přešly výstavy Bohumír lndra (1912-2003). Historik a
archivář a Radovan Langer-Aíepotichu, Následovala výstava Rosické sklo. Nostalgie
prŮmyslového designu 2. poIoviny 20. století, kterou ocenily především starší generace
návŠtěvníkŮ, Mezi návštěvnicky nejatraktivnější patřily výstavy Doba měst a hradů
(historicko-archeologická) a Neboite se tvzaky. lnteraktivní fyziká|ní hračky tng.
VÍtězslava Prokopa. Obě tyto výstavy byly zaměřeny na zalímavé a interaktivní doplnění
výuky dějepisu a fyziky a školy této možnosti bohatě využily. Návštěvníky dobře přijata byla
také výstava obrazů a enkaustik Antonína Gavlase - Hranice svět|a.

2. Personá!ní záležitosti
Ředitelka
Konzervátorka-restaurátorka (do 30.4.201 3)
Kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů (do 30,4.2013)
Propagační referent (od 1.6.2013)
Ekonomka
Průvodkyně - Stará radnice
Průvodkyně - Synagoga
uklízečka
Topič

3. Správa maietku a nak!ádání s majetkem
Muzeum vyuŽÍvá pro výstavní účely objekt bývalé synagogy, Janáčkova 728, Na základé
podnájemní smlouvy mezi Městem Hranice a MMG zde provádí také drobnou údžbu
a oPravy, revize zařízenÍ, případně drobná vylepšení v souvislosti se svou činností.
V minulém roce byla ve spolupráci s pracovníkem památkové péče a Církví
Československou husitskou zajištěna ve služebním vstupu z Janáčkovy ulice oprava
poŠkozeného stropu proti praskání trámů a opadávání zdiva, a to podbitím novými trámy a
dřevěnými deskami. Byla provedena oprava vnitřních omítek včetně výmalby, oprava
hlavních vstupních dveří a bočních dveří do technické místnosti a ve spolupráci s odborem
Školství a sociálních věcí oprava poškozeného kovového plotu u objektu. Řešeno bylo
rovněŽ zajiŠtění změny technických podmínek elektronické zabezpečovací signalizace pro
hláŠení poplachŮ ve výstavní síni na Městskou policii Hranice. V objektu Staré radnice -sídle muzea - byla realizována výmalba pracoven muzea a proveden nátěr části oken
v depozitáři. Ve spolupráci s odborem správy majetku a paní místostarostkou probíhala
jednánío odstranění plísně v konzervátorské dílně,

4. Nakládání s finaněními prostředky
V roce 2013 se muzeum snažilo o vyrovnaný rozpočet. Třebaže v průběhu roku došlo
u něktených položek ke zvýšení nákladů, u něktených se naopak náklady snížily a skončili
jsme rok v plusových Číslech. Celkový výsledek hospodaření za rok 2013 je zlepšený, ato

úvazek 1
úvazek 0,35
úvazek 0,55
úvazek 1
úvazek 0,5
úvazek 1
úvazek 1
úvazek 0,63
sezónně (X - lV)



ve výši ,l47 u21o Kč. Skutečné čerpání rozpočtu 2013 a Účetni závěrka jsou souČástí
zprávy.
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5. Zhodnocení činnosti za rok 2013
V oblasti muzejní a galerijní práce v bodech 1.1.1. až 1.1,9 jsme se snažili naplnit plánované
úkoly, pokud to dovolila i objektivní situace (problém s konzervátorskou dílnou). SnaŽilijsme
se stejně jako v předchozích letech rozvíjet spolupráci se školami v rámci výchovné a
vzdělávací činnosti a veřejnosti umocnit zážitek z výstav a zprostředkovat maximální
množství informací formou komentovaných prohlídek. Cestu si našla veřejnost na Muzejní
noc, a to jistě i díky přitažlivé výstavé a zqímavému doprovodnému programu ve spojení se
zajímavou událostí.

Bod 1.1.10. Návštěvnost se nám podařilo zvýšit a potěšující je, Že u Škol je to o
dvojnásobně více oproti roku 2012 a dokonce čtyřnásobně více než v roce 2011. DŮvody
jsoú uvedeny výše, l v roce 2014 se budeme snažit návštěvnost ze škol udŽet, případně
zvýšit pro ně atraktivní výstavou Sopky v qeoloqické historii Moravy a Slezska, zajímavou
pro výuku přírodopisu a výstavou Za císaře pána a ieho rodinu. Události 1. světové válkv
v Hranicích, věnovanou výuce dějepisu. Také celkovou návštěvnost chceme zvýšit díky
zalímavým výstavám, komentovaným prohlídkám a akcím typu Muzejní noc a Dny
evropského kulturního dědictví. Nadále budeme pořádat přednášky a koncerty. Stále zŮstává
rezerva ve zvyšování návštěvnosti při spolupráci s projekty Olomouckého kraje (Rodinné
pasy, Senior pas a Olomouc Region Card), i když v loňském roce se i u těchto projektŮ jiŽ

projevil pozitivní posun. Ani v minulém roce se však na návštěvnosti nijak výraznéji
neprojevila síť cyklotras na Hranicku a jen částečně přispívá k naší návštěvnosti návštěvnost
vyhlídkové věže Staré radnice (návštěvníci, kteříjdou cíleně na věž, zpravidla nemají zájem
prohlédnout si výstavu, byt' sebezajímavější). Stále platí, že vedle škol jsou nejČastějŠÍmi
návštěvníky výstavních síní lázeňští hosté a víkendoví návštěvníci Hranic. l v letošním roce
však budeme samozřejmě hledat nové možnosti, jak přivést do muzea další návŠtěvníky.

Bod 1.2,1 Expozice Jan Pinkava - malíř star,ých Hranic a Dělo se v Hranicích zŮstaly
beze změny. Ve stávajícím stavu zůstal i tzv, salónek - s Modelem hranického zámku a
přilehlého historického jádra města, doplněný o soubor nejzajímavějších pozdněgotických
kachlů, získaných z archeologického výzkumu při rekonstrukci zámku, Pro rok 2015 (v tomto
roce oslaví muzeum 110. výročí svého založení) bychom chtěli připravit nové uspořádání
expozice, kde by jedním z ústředních bodů byl zcela dokončený model Hranic (historické
město v obvodu hradeb) autora Stanislava Miloše a muzejní exponáty a dokumenty by
doplnily obraz vývoje města - včetně jeho přírodních podmínek - až do souČasnosti.

V Hranicích 14,2.2014

PhDr. Hana Svobodová
ředitelka MMG v Hranicích, p. o.

l\,lřstskó nlil7eum l g:rlcric r llranicích
přispčrkor ir ot,ganizacc

Masary,koltl nilnrčsli č. 7]
753 01 1 lranice
tČo: +qrltolo

Přílohy:
Č,1Zpráva o hospodaření MMG 2013
Č. z pwnčinnosti MMG na rok 2014
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Příloha č. 1

Název organizace: Městské muzeum a galerie v Hranicích, příspěvková organizace
Sídlo: Masarykovo náměstí 71,753 0í Hranice
Statutární zástupce: PhDr. Hana Svobodová - ředitelka
!CO: 49558676
Telefon ae_mail na ředitele: 58í60íí60,603324013,reditel@mmghranice.cz
Telefon a e-mail na ekonomku: 58í601889, m.novakova@mek.hranet.cz

Úěetni závérka(zpráva o hospodaření) příspěvkové organizaceza rok 2013
dle vyhlášky 22OI2O13 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých

vybraných účetních jednotek

Název organizace: MMG v Hranicíchn p.o.
lCO:49558676

oriz 205372

b) Stručné zdůvodnění výsledku hospodaření organizace 2013:
V roce 2013 jsme se snažili o vyrovnaný rozpočet.
Během roku jsme ušetřili na něktelých provozních nákladech, např. ostatní materiál - úspora
2650,29 Kč, energie - úspora 65 267,30 Kč (změna dodavatelů, nižší cena, mírnější zima),
cestovné - úspora 8 814,- Kč.
Na některlých provozních nákladech došlo k mírnému překročení, např. opravy a udžování-
překročení 22 028,24 Kč (nutné opravy ve výstavní síni Synagoga), náklady na reprezentaci
- překročení 5 658,- Kč, telefony - překročení 2 890,83 Kč, revize - překroěení 2 460,26 Kč,
doprava výstav - překročení 15 401 ,- Kč.
Celkové přrjmy příspěvkové organizace se dle navrhovaného rozpočtu zvýšily o 45 932,75
Kč. Dále se organizaci podařilo získat příspěvek na mzdu v rámci veřejně prospěšných prací
ve výši 90 000 Kč,

c) Návrh na rozděIení výsledku hospodaření 20í3:
- do fondu odměn:
zdůvodnění:

30 000,_ Kě

Úspora mezd činila vroce 2013 částku 100436,- Kč. Vznikla změnou zaměstnanců -
průvodců a také ukončením pracovního poměru konzervátorky-kurátorky ke dni 30. 4.
2013, Doporučujeme k rozdělení do fondu odměn částku 30 000,- Kč ke krytí případných
schválených odměn ředitelce v roce 2014. Současný stav fondu je nízký,

- do rezeruního fondu:
zdůvodnění:

117 442,10 Ké

Zbývající část 117 442,10 Kč do fondu rezervního. Prostředky použijeme ke krytí
zvyšujících se nákladů v roce 2014, protože příspěvek zřizovatele zůstal ve stejné výši
jako v předchozích letech.

itav fondů k 31. 12.2013

zisku aztrát2013:
Hlavní činnost včetně
státního rozoočtu

Doplňková
činnost

Gelkem

Nákladv ce!kem 2 289 490,65 0 2289 490.65
VÝnosv celkem 2 436 932.75 0 2 436 932,75
VÝsledek hospodaření + 147 4/;2.10 0 + 147 42.10

d Stav k31.12.2013
Fond
odměn

FKsP
412

Rezervní
fond

Rezervní
fond z ost.

lnvestiční
fond
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411 zHv 413 titu!ů 414 416
poěáteční stav 2162.24 3 í70.60 320792.38 0 148 478,92
Tvorba - příděl 23 096 9 593 55 738.0í 0 0
Geroání í2 000 9 292 73 084.í0 0 0
konečnÝ stav 13258,24 3 47í,60 303 446"29 0 148 478.92
Tvorba - příděI zHY 2O13 30 000 0 117 u2.10 0 0

Fond odměn v roce 2013:
Čerpánífondu odměn ve výši 12 000 Kč (dle usnesení RM - odměna ředitelce organizace
během roku).

Rezeruní fond z HV 20í3:
Čerpání rezervního fondu ve výši 73 O84,1O Kč. Jednalo se o mimořádné náklady během
roku, tj. oprava omítky Synagogy, oprava dveří Synagogy a jejich oplechování, nákup pultu
Synagoga, nájemné výstavy nebo oprava elektroinstalace v Synagoze.

Rezervní fond z ostatních titulů 20í3: X

lnvestiční fond v roce 20í3:
Fond netvořen, organizace nemá k odpisu hmotný majetek. Stav fondu 148 478,92 Kč.
- název akce
_ nařízený odvod č. usnesení RM na akci:

VyhotoviI: Bc. Monika Nováková

V Hranicích dne: 14.2.2014

Schválil: PhDr. Hana Svobodová

Razítko organizace:

0,- Kč
0,- Kč

e) Návrh na převod z rezervního fondu do investičního fondu: 0,- Kč

f) Plán investic 2014 - návrh na čerpání investičního fondu v r.2014, který bude po
zaúčtování odpisů činit 148 478,92Ré.
- název akce, předpokládaná cena akce 0,- Kč
- návrh na odvod dle dohody s OŠSV o,- Kč

g) Vyúčtování závazného ukazatele v oblasti mezd včetně pojistného a odvodu do
FKSP 2013:
Stanovená výše: 1 537 000,- Kč
Skuteěně čerpáno: í 436 564,_ Kč
Uspora: í00 436,- Kč
Zdůvodnění: skončení PP konzervátorky-kurátorky k 30, 4. 2013, nižší mzda průvodců,
změna osob,

h) Návrh závazného ukazatele v oblasti mezd věetně pojistného a odvodu do FKSP
2014:1 367 000,- Kč
ZdŮvodnění: Celkový rozpočet na platy (mzdy) roku2014 se snižuje o částku 170 000,- Kč
z důvodů uvedených v bodě g).

vstupní cena pro
rok2014

/-'l---',rrÝ
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příspčr krrr á trrg:t nizacc
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Město Hranice
Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám.1

753 01 Hranice, lč:00301311

Organizace:
Městské muzeum a galerie v Hranicích, p.o.

Příloha č. 1

Skutečné čerpání rozpočtu 2013 dle analytických účtů - sumář hlavní a doplňkové činnosti - celé

2o13
Hlav.ěin.
zílzovalel

Hlav.ěin.
sR-KÚ

Hlav. čin.
ost.
zdroie

Doplň.
ěinnost Celkem

PRlJMY

602 Výnosy z prodeje služeb - vstupné
57 676 57 676

602 Výnosy z prodeje služeb - katalogy 9 114 9 114

602 Výnosy z prodeje služeb - ostatní 13 975 13 975

648 čerpánífondů 85 084,10 85 084,10

649 Ostatní výnosy z činnosti 0 0

662 úrokv 83,65 83,65

672 Příspěvky a dotace na provoz - MU 2 175 ooo 2 175 ooo

672 Granty 6 000 6 000

672 Příspěvek - ÚraO práce 90 000 90 000

Příjmy celkem 2346932,75 90 000 0 0 2 436 932,75
yÝorue

501 Tisk, knihy 9 459,50 9 459,50

501 Sbírkové předměty 0 0

501 ostatnímateriál 21349,71 21349,71

502 Plyn 97 431,60 97 431,60

5o2 Elektrická energie 242799,10 242799,10

5o2 Teplo 0 0

5o2 studená voda 19 5o2 19 5o2

504 prodané zboží 7 665 7 665

511 Opravy a udžováni 77 028,24 77 028,24

512 Gestovné 1 686 1 686

513 Náklady na reprezentaci 21 658 21 658

518 Drobný nehmotný majetek (018) 0 0

518 Poštovné 9 682 9 682

518 Telefony 27 890,83 27 890,83

5,í8 Služby peněžních ústavů 5 321 5 321

518 lnternet 7 836 7 836

518 Revize 32 460,26 32 460,26

518 Likvidace odpadu 2 892 2 892

518 Doprava výstav 55 40,t 55 401

518 Rozhlas, TV, OSA 2 160 2 160

518 Nájemné 30 250 30 250

518 Ostatníslužby 51 188 5,1 ,t88
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521* Mzdové náklady 993 893 67 170 1 061 063

521* Ostatní osobnívýdaje 13 405 13 405

521* Náhrady za DNP (prvních 21 dní) 0 0

524* Povinné pojištění 337 940 22830 360 770

525* Zák. poj, (2,8oloo) 2715 2715

527* FKSP 10611 10611

527 Ochranné pomůcky 890 890

527 Ostatní sociální náklady 400 400

527 stravování zaměstnanců 34 858 34 858

538 Jiné daně a poplatky 2 050 2 050

549 Technické zhodnocení 2796,31 2796,31

549 Pojištění 27 509 27 509

551 Odpisy 0 0

558 Drobný dlouh, hmotný maj. Q?8) 48 763,10 48763,1o

Výdaie celkem 2 í99 490,65 90 000 0 0 2289 490,65

Výsledek hospodaření 147 u2,10 0 0 0 147 442,10

Příloha ě. 2

p!án činnosti Městského muzea a galerie v Hranicích, příspěvkové organizace
na rok 20í4

plán vycházízKoncepce rozvoje Městského muzea a galerie vHranicích, P.o.na období

2012-2018 a týká se těchto oblastí:

1. muzejní a galerijní činnost
2. personální záležitosti
3. správa majetku a nakládánís majetkem
4. nakládání s finančními prostředky

í. Muzejní a galerijní činnost

í.1. Odborná muzejní práce
1 .1.1. Sbírkotvorná či nnost
Formou nákupů, vlastních sběrů a výzkumů a ve spolupráci s veřejností chceme PokraČovat
v-áoplňováni sbírkových fondů, piedevším se zřetelem kteritoriu Hranic a Hranicka,

preomety trojrozměrnými i dokuménty (písemnosti, fotografie, negativy, videokazetY, CD-

Řoru, kniny,- dietrichŠteinská keramika-DW, DP), kpostižení historie a proměn města a

rovněž r žisxani rozsáhlejších informací o osobnostech s městem sPojených. DalŠÍm

aspektem sbírkotvorné činnósti zůstává dokumentace technických Památek, vývoje lPortu,
uráětáuání, výtvarného umění, módy, designu či sledovánívývoje kulturního Povědomí místa

a regionu, a případně doplňovánífondu výtvarných děl,

1.1.2. Evidenění činnost
Formou systematické evidence budeme pokračovat ve zpracovávání fondŮ militariÍ, uŽitého

a viltvarného umění, numizmatiky, dokumentace, archeologie, Gallašovy knihovnY a variÍ.

í.1.3. Revize fondů
Bude prováděna pravidelná roění revize sbírkových předmětů.
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