
Městské muzeum a galerie v Hranicích, příspěvková organizace

Výroční zpráva za rok 2014

í. Hlavní činnost
Hlavní (základní) činnosti muzea jsou v souladu se zřizovací listinou shromažd'ování, zpracování,
dochování a zpřístupnění předmětů a písemností, dokumentujících r4.ývoj města a život jeho
obyvatel v obvodu působnosti (tj. obvod rněsta 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 uýstav 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 jednotliqých
výstav a také Muzejnínoc.
V souladu se základními úkoly muzea naše aktivity probíhaly v následujících oblastech.

1.í, Odborná muzejní práce
1.1.1. Sbírkotvorná činnost
Soustřed'uje 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 současnost. Současně se ale snažíme
dokumentovat komplexněji v obecné rovině také y.ivoj techniky, rzdělávání a kultury u nás.
Sbírkotvorná činnost koresponduje se základní koncepční myšlenkou, podle níž získávání
oděvních a obuvních součástí, hraček a her, keramiky, skla, r4/tvarných 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, rrzdělávání, užitého a rnýtvarného umění, oblékání a obouvání
a v posledních letech sledovánívYvoje kulturního povědomíve 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). V rámci sbírkotvorné činnosti jsme se
v loňském roce zaměřili na Hranice a bylo získáno 39 přírůstkorných čísel, tj. 206 ks nových
sbírkorných předmětů, Jedná se o obrazy hranického malíře Jana Pinkavy, které jsou doplněním
sbírky, která již v muzeu je a o série odznaků a plaket s tématikou Hranic (včetně oslav 800 let
města) a uýznamných hranických firem - Sigma (včetně TJ a OU), Cementárny (CVH, HCV),
Cihelny, MTH, Karnola. V roce 2014 naše muzeum zapůjčilo jiným subjektům pro účely výstavní
82 ks sbírkorných předmětů (muzeum Novojičínska v Novém Jičíně, TJ Sokol Hranice).

1.1.2. Evidenční činnost
Pokračovala počítačová katalogizace fondu dokumentace. Zpracováno bylo 110 ks sbírkových
předmětů,

í.í.3. Revize sbírkových fondů
Během uplynulého roku byla provedena revize fondu militarií, dokumentace a varií.
lnventarizováno bylo 167 ks sbírkorných předmětů. Tato revize byla součástí pravidelných ročních
revizí sb írkouých fond ů.

1.1.4. Konzervační činnost
V roce 2014 bylo ve spolupráci s Muzeem Novojičínska v Novém Jičíně zkonzervováno 83 ks
sbírkových předmětů - militarii, Konzervátorská dílna muzea je již několik let mimo provoz
z důvodu vlhkosti a ani ve spolupráci s odborem správy majetku města se problém nepodařilo
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vyřešit. Konzervování předmětů se snažíme zajistit ve spolupráci s většími muzeí, které mají
vlastní konzervátorské dílny, ale vždy záleží na jejich kapacitních možnostech. Prioritníje pro ně
pochopitelně řešení vlastních úkolů. Řešením do budoucna je oslovení samostatně pracujících
konzervátorů a restaurátorů s certifikátem a živnostenským oprávněním, Podmíněno je to
finančn ím i prostředky organizace.

1.1.5. Badatelská, informační a odborná ěinnost
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 jednotliuých
administrativních části, tiskoviny k dění ve městě v 19. a 20. století, dále o sochy, osobnosti -
Jakob Julius David, ale také o staré hranické továrny, vesnice v okolí Hranic, vyšetřovny gestapa
v Hranicích, pěveckého sboru Jurik a poválečných hudebních aktivit ve městě, zachovaných
zvukorných dokumentů apod.), pracovníkům městského úřadu i jiných organizací (velmi dobrá
spolupráce se odvíjí se ZAO-Státním okresním archivem Přerov) a rovněž veřejnosti (velký zétlem
byl například o historické domy, židovský hřbitov, synagogu, model historického jádra města,
archeologické nálezy na Hranicku, rnýzkum skleněných mozaiek v exteriéru, středověkých
náhrobních kamenů apod.). Tento okruh zé4mů se prakticky nemění, zůštává setrvalý, pouze čas
od času nastane větší zájem o některé konkrétní téma z výše uvedených. Také loni byl velký
zájem o staré fotografie města, jeho wnik a historii, o Starou radnici a zámek, o J. H. A. Gallaše a
jeho knihovnu (uskutečnila se i spolupráce s Těšínskou knihovnou v Polském Těšíně). lnformace a
konzultace byly poskytovány také telefonicky či e-mailem,, případně rovněž prostřednictvím
informačního centra, které si je vyžádalo pro své klienty. Uměrně rozšiřování elektronických
technologií ubývá osobních návštěv badatelů a přibývá dotazů telefonických a vzrůstá množství e-
mailů. Už mnoho let muzeum spolupracuje se soukromými sběrateli, především pohlednic a
tiskovin, týkajících se Hranic a Hranicka a nově také se sběrateli-numismatiky a rovněž se
studenty a badateli zaměřenými na dějiny umění, archeologii, historii i současnost, resp. nedávnou
minulost města a přírodní poměry Moravské brány, Přibývá zájemců o historii a osudy místní
židovské komunity, rakousko-uherských vojenských ústavů a vojenské akademie včetně
významných vojenských osobností a také o mauzoleum na hranickém hřbitově. Díky této
spolupráci dochází k vzájemnému předávání a sdílení informací, vedoucích k novému získávání
poznatků ve všech zmiňovaných oblastech.

í.í.6. Odborná muzejní knihovna byla doplněna o 30 publikacia čítá celkem 1556 svazků.

1.1.7. Výzkumná, publikační a přednášková činnost
V průběhu listopadu a prosince se v rámci cyklu Muzejní večery uskutečnily ve Staré radnici
3 přednášky.
Za sopkami do Nízkého Jeseníku Mgr. Tomáš Lehotský, Ph. D.
Jak nás snědli kanibalové na ostrově Guadalcanal.
Rakousko-uherská expedice na lodiS. M. S. Albatros do Pacifiku
v letech 1895-1897
Archeologie na Hranicku
Vyslechlo je 57 osob a byly velmi dobře hodnoceny.

Radek polách
PhDr. Jaroslav Peška, Ph. D.

Výstavními prostorami muzea a Městskou památkovou zónou s výkladem (včetně výkladu po
židovských památkách Hranic) provázela ředitelka muzea již tradičně studenty judaistiky FFUP
Olomouc a účastníky Bělotínského týdne zpěvu, kteří jsou během svého srpnového setkání našimi
pravidelnými návštěvníky. Ve spolupráci s auditorem (lng. Martin Roreček) doprovázela
(s uýkladem) úěastníky semináře auditorů v reprezentačních prostorách zámku a po městské
památkové zóně a ve spolupráci s tajemníkem MěÚ (lng. Bc. Vladimír Vyplelík) tajemníky
městských úřadů v rámci jejich celorepublikového setkání v Hranicích.
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prováděla (s rnýkladem) v reprezentačních prostorách
pedagogy školy a jejich zahraniční hosty - účastníky

Celkem tak muzeum a památkovou zónu v rámci těchto akcízhlédlo 213 osob.
Také v loňském roce jsme uskutečnili komentované prohlídky výstav, které jsou pro
návštěvníky živější a atraktivnější a jsou v muzeích často'využívány.'

Ve spolupráci se ZŠ Struhlovsko taktéž
zámku a po městské památkové zóně
studijního pobytu v Hranicích.

V rámci výstavy V g (přírodovědná rnýstava ve
:ffl"p^11.l.'y1'::l1-.oalerií,P,o'lŤj9yaue@ilý,zromentovanéprohlídky:;;;ř;;J;#;j;;
!:"^'_Pi.:?,TI: .."_.1*'.rteČnila. v rá.mci pr9gjTu Y@jňí n""l (a0 bsob). prohlíáky výkladem
3"J^"^"Ťsllij"l^Tl?::_|lP.il Přichystal, bsc. , priroffik; i"ň;ňy'M;J,Yk;"i ffi;;;;i;
v Brně a PhDr. Hana Svobodová.

- Galerie M+M aVčelařské muzeum. SJejně j" uř;* ši;l;ili ;
i,:,:'.1'.::h^lě_.ígŤr!é]T_!řldl na zabezpečení zářllových' onů evrojŠxéno dědictví roÉoÍ
.Vj::3]l,,:.Ít,9.t?]á_l?Ťi9e..a^|vnagoga hav.stívilo dgo'osob. vewóiávňi síni synag.;órš"
uskute_ČnilY Při této příležitosti 3 konČeňy - 2 koncerty Hranického áetsxeno- pár;;i;ř;a;,
(toto těleso oslavilo v minulém roce 30 let 

-svého 
trvání) á koncert kapely Tomáš Kočko a orchestr.

Koncerty vyslechlo 268 osob.
V dubnu a v listoPadu se uskutečnily ve Výstavní síni Stará radnice 2 koncerty, nazvanéStudentský koncert aneb Hudba mězi námi. tnterpretý byli žáci a učitelé Základní uměleckéŠkoly vHranicích a.jejich hosté a poslechlo si je oz'oson. Tyto konceňy se již stávají tradicí avhodným a příjemným doplňkem rlýstavní činnosii,
Také v minulém roce PokraČovalo muzeum v oblasti vzdélávací činnosti ve spolupráci sezákladními a středními Školami v Hranicích i okolí. Dělo se tak především formou návštěv uýstav svlastním výkladem pedagogů kjednotliuým tématům _ přírodní vědy, rnýt-varné umění, hudba

1.Í.8. Výchovná a vzdělávacÍ Činnost, koncerty, spolupráce sjinými subjekty, semináře akolokvia

l".|1.1"ť* sPolupráce s uČiteli škol v Hranicích a okolí (především Zš a Mš Drahotuše, Zš 1,
máje, ZŠ Struhlovsko, ZŠ a MŠ Dětské centrum Hranice,'2s 

" 
vŠ šóroi;;, zŠ'ářiř;"-;";

Hostýnem) a hranických a okolních.středních škol (gym.lázium, střednízdravotnicia sr"rá,Šďos
Hranice, SŠ Educa Norný JiČÍn, SPŠ Hranice a taxéŽÚŠ'Hranice), a to v loňském roce především
Při _vý_uce tYzikY, PřírodoPisu a dějepisu, 

|!9ro9............... 
školy spojily's rnýstavami. Výtv"rn'e ,.1.t"uynavŠtěvují také stude^nti estetických seminářů středníc'h a vyóokýcň škol (gymn ázium Hranice,Pedagogická fakulta Ostravské univerzity) a studenti Fakulty Úmeňi ostravsř-e univerzity (At,eliérů

malbY l a ll) se Představili rovněŽ jako vystavující. Funguje i spolupráce s vysokoškolskými
studentY a P9dagogy oboru archivnictví_ a judaiŠtiky FiloŽofické iaxuity Univezity palackého
v Olomouci. UskuteČňuje 9e také spolupráce 

-se 
zástúpci Vojenské posaáry Hráni.á 

" 
ď.;;;legionářské formou_ konzultace a pomoci při přípravě nové expozice v Síni odbojů v Kasárnáchgenerála otakara zahá|ky. ve spolupráci s odborem školství a sociálních věcí městského úřaduzajiŠtbvalo muzeum restaurování obrazu Antonína Kubáta, zakoupeného Městem Hranice.

SouČástí Programu 6, roČníku Hranické muzeiní noci (HMN) oyla vernisáž a komentovaná
Prohlídka rnýstavY SgP]rV v geotogické minulosti ňloravy 

" Št"rs/ir. bál" progrum zahrnoval takévYstouPení trubaČŮ Střední lesnické školy v Hranicích, Úteří zatroubili večei z dchozu radniční věže
ukázkY loveckého troubení a oblíbené večerní_a noční výstupy na radničn í věž _ Hranice z ptiei
PersPektivY. DalŠÍm,bodem programu byla noční komeníovaná prohlídka reprezentačních póstor
hranického zámku,l tento roČník HMN byl pořádán ve spolupráci s Městem Hranice, s Městskouknihovnou Hranice a jiŽ tradiČně se zapojily také další su'ojekty _ Galerie M+M a Včelařské
muzeum Hranice. V PrŮběhu Muzejní noci byl do obou rnýstavních Šíní vstup volný a prošlo jimi .199
návštěvníků.



(balet, tanec, literárně-dramatický obor) - v případě výstavy k 90. uýročí ZUŠ Hranice. Pro tyto
obory nemáme kvalifikovaného pracovníka, proto byla zvolena uýše uvedena forma rnýkladu místo
komentovaných prohlídek, Na rok 2015 jsou naplánovány rnýstavy historické, společenské (uýstava
o kávě a její historii) a pedagogické, v jejichž rámci budou probíhat opět komentované prohlídky,
které jsme schopni zajistit. Očekáváme od nich zvýšení návštěvnosti ze škol i zřad veřejnosti.

í.1.9. Prezentace výstav a ěinnosti MMG
Pozvánky na výstavy byly prezentovány v časopise Ateliér, v Přerovském a hranickém deníku (s
přílohou Hranický týden - zde se objevují i články k uýstavám), v olomouckém vydání MF Dnes, ve
Věstníku Asociace muzeí a galerií. Zvukovou upoutávku rnýstav vysílalo olomoucké studio
Českého rozhlasu a obrazové šbty s krátkým komentářem (a připadně Í 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.mmghranice.cz). Muzeum se také účastnilo ve
spolupráci s Agenturou m-ark a Olomouckým krajem projektu Olomouc reqion Card. projektu
Rodinné pasv 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 (kalendář akcí a články - tiskové zprávy)
jsou současně prezentovány na všech doménách systému Doménová koule@, jehož souěástíjsou
stránky muzea, tedy současně např. na internetových stránkách www.mikroreqion-hranicko,cz,
www.olomouckv.krai.cz nebo www.czech.republic.cz a dalších. lnformace o akcích jsou
zveřej ňovány také na www. reg iony24. cz.

í.í.10. Návštěvnost
V roce 20í4 navŠtívilo výstavní síně (včetně Dnů evropského kulturního dědictví) celkem 3529
osob, z toho 364 ve školních výpravách.
Celková návštěvnost oproti předchozímu roku byla nižší (201314178 osob, z toho 1204 ze škol).
VyŠší návštěvnost v roce 2013 přinesly především pedagogicky zajímavé rnýstavy věnované historii
a fyzice - Doba měst a hradů a Nebojte se fyziky, které byly z hlediska pedagogů přínosem
k probíranému učivu a komentované prohlídky je pomohly přiblížit zqímavým způsobem ižákům a
studentŮm. Tyto rnýstavy jsou však připraveny tzv. na klíč a jsou zamyšleny jako putovní a tento
účel také naplňují. Takže je lze zapůjčit pouze na základě časového harmonogramu zapůjčitele a
větŠinou jsou zpoplatněny. Rozhodně nelze výstavy tohoto typu připravit v podmínkách malé
organizace. Přesto se finanční investice vložená do zápůjčky vyplatí, protože tato forma
prezentace poznatkŮ a informací (doplněná programy a komentovanými prohlídkami) nejen
naplňuje uýchovné cíle muzea, ale také podstatně zvyšuje atraktivitu rnýstav a jejich návštěvnost.
Uvedené počty návštěvníků vycházejí z evidence prodaných vstupenek a registrace neplatících
návŠtěvníkŮ (děti do 6 let, vedoucí organizovaných výprav, džitelé průkazu Asociace muzeí
agalerií a drŽitelé Olomouc region Card lzdeje domluvena 30% refundace vstupného ze strany
smluvního partnera/), vedené v obou výstavních síních. Béžný počet návštěvníků vernisáží se
pohyboval v rozmezi 30 - 60 osob. Z hlediska návštěvnosti bychom se chtěli nadále podílet na
projektech Olomouckého kra1e - Rodinné pasy (zvyhodňuje 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 žáky a návštěvníky zřad veřejnosti.
Budeme rovněž nadále spolupracovat se školami v rámcijejich ško|ních proiektů (ZŠ Struhlovsko,
ZŠ Šromotovo). Muzeum se chce také v roce 2015 zapojít 

-Oo 
senaru Vuzelnl* ňocí, kdy muzea

atraktivně zpřístupňují své prostory večer a v noci a doplňují akci zajímaqými doprovodnými
programy. Chceme těmito aktivitami nadále naplňovat zadání rady města, formulované v usnesení
Č, 22012007 ze dne 27 .3.2007, k problematice hledání nové cesty vedoucí ke zrnýšení návštěvnosti.
K nejvíce navštíveným výstavám ve Staré radnici patřily Sopky v geologické minulosti Moravy a
Slezska, Devadesát let uměleckého školství v Hranicích a Amltiana 2014. V Synaqoze se
těšila pozornosti výstava Barbory Chlastákové a Jana Pražana pŘerÉxel zenRAĎo3.istava
studentŮ Fakulty umění Ostravské univerzity NlC VÍC a fotografie Jindřicha Buxbauma nnAZel
ToV!
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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 staných

Hranic, která navozuje atmosiéru života města v prvních dvou desetiletích 20, století (kuPecké

krámky v podloubí, stáré domy a vily, údolí Bečvy, ale i otevření vojenského hřbitova ve váleČném

roce 1'91s;. v t v. salónku lz'e zhlédnout modei hranického zámku a Přilehlého historického
jádra mcéta podle plánu z roku 1750, ktený je doplněn originály velmi zajímavých kamnových
Íachlů, získaných arČheologickým rnýzkumem zámku a expozici Dělo se v Hranicích (fotografie ze

sbírek muzea, dokumentující historické události a změny ve městě).

1.2.2. Výstavy
Vroce Žot+ uspořádalo muzeum 9 výstav, ztoho 5 vSynagoze a 4 ve Staré radnici. Ktomu
v obou výstavních síních ještě jedna rnýstava přechází vždy z předeŠlého roku,

1.2.2.1. Synagoga
Na přelomu roku mohli návštěvníci zhlédnout yýstavu lvo Sumec - Chléb a psi,
násiedovaly íotografie Jindřicha Buxbauma MAZAL TOV!, tvorbu studentŮ Fakulty umění
ostravské univeÉity představila qýstava NlC VÍC, velmizajímavá byla rnýstava absolventŮ
profesora Martina Úainera Barbory Chlastákové a Jana Pražana PRETEKEJ ZAHRADO,
hásledovala qýstava Zbyňka Janáčka, nositele Ceny Vladimíra Boudníka, BOXY-TISKY 2.

DEMoNsTnÁce V pRosToRU 2 a v závéru roku výstava lvana Bukovského - OBRAZY.

1.2.2.2. Na Staré radnici
jsou nadále programově pořádány rnýstavy s muzejní tématikou a komornějŠÍ uýtv_arlé a
'fotografické. Zpřédchozího roku pokračovala rnýstava Nebojte se fyziky! lnteraktivní fYzikální
nraěxy tng. V. irrokopa, následovala výstava k rnýročí založeni ZUŠ Devadesát let uměleckého
šroljwí v Hranicích, k osmdesátinám hranického výtvarníka Milana Sanetříka se uskuteČnila
autorská uýstava V nekonečnu hledání, vernisáží během Muzejní noci byla zahďlena
přírodovědná r4ystava Sopky v geologické minutosti Moravy a Slezska a v rámci partnerské

Špolupráce se uskutečnila výstava českých a nizozemských v.ýtvarníkŮ Amitiana 2014,
V podzimních a zimních měsících se ve výstavní síni objevila zrnýšená vlhkost, proto byla qýstava

Za císaře pána a jeho rodinu, Událost! Velké války v Hranicích přesunuta na rok 2015.

2, personální záležitosti
Ředitelka
Propagační referent
Ekonomka
Průvodkyně - Stará radnice
Průvodkyně - Synagoga
uklízečka
Topič

úvazek 1
úvazek 't
úvazek 0,5
úvazek 1
úvazek 1
úvazek 0,63
sezónně (X - lV)

3. Správa majetku a nakládání s majetkem
Muz'eum vyu2tvá pro yýstavní účely objekt bývalé synagogy, Janáčkova 728. Na základě
podnájemni 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 bYlo

nutno v Synagoze zajistit opravy a nátěr hlavních vstupních dveří a opravu sanitárního zařízení
vprostorutoalet pro návštěvníky. Ve Staré radnici byla ve spolupráci sodborem správy majetku
zajištěna oprava oken v Gotickém sále Staré radnice, dále byla zajiŠtěna oprava topení
v prostorách MMG, výroba kovového stojanu pro propagační účely, výroba regálu a op|9va
stávajících regálů v depozitáři a výroba dveří se sítem pro možnost lepŠÍho a bezpeČnějŠÍho
větrání depozitáře.
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4. Nakládání s finančními prostředky
V roce 2014 se muzeum snažilo o vyrovnaný rozpočet. Třebaže v prŮběhu roku doŠlo u něktených

položek ke zrnýšení nákladů, u někténých se-naopak nákladysniŽ]lyapodařilo.se nám skonČit rok

; pŇrý"h č'íslech. Celkorlý rnýsled-ek hospod'aření za rok 2014 je zlePŠený, a t9 ve výŠi

lžs.slite xč. účetní závéřka á sxutečné čerpání rozpočtu 20í4 jsou přílohou VýroČní zPrávY

za rok2014,

5. Zhodnoceni činnostiza rok2014
V oblasti muzejní a galerijní práce v bodech 1.1,1. až 1.1.9jsme se snaŽili.naPlnit Plánované ÚkolY,

pokud to dovoiila i Óojeťtivňi situace 1proole.m s _t<orzervátorskou dílnou). SnaŽili jsme se stejně
jaxo v předchozích bóch rozvíjet spoiupráci se školami v rámci uýchovné a vzdélávací Činnosti.
proběhlo méně komentovanýcň prohlídek, ale byly nahrazeny vlastním výkladem PedagogŮ 9ro
jeJnotlivé třídy. Cestu si veřéjnost opět našla na Muzejní noc, a to jistě i díkY PřitaŽlivé výstavě a
'zqímavému 

dbprovodnému programu ve spojeníse zajímavou událostí.
Bod 1,1.10. ruavštěvnost 

'býá 
nižší, odpoúioata zhruba roku 2012, DŮvody jsou uve_deny yý99.

V roce zots se budeme snažiÍ návštěvnost ze škol zvýšit. Předpokládáme, Že bY Pro ně mohla být

atraktivní výstava Cestička do školv, věnovaná vwoji s]abikářŮ a Školních uČebních PomŮc_ek

spotu s vytvořením proŠtreoi stare sŘolní třídy. o 
-tutó 

tématiku je i mezi ostatními návŠtěvníkY

uětšinou zájem, prótoze navozuje iluzi dětství a vzpomínek na Školní docházku, Celkovou

návštěvnost'bychom chtěli zvýšit Íaké prostřednictvím dalŠÍch zajímavých výstav, komentovaných

|rohlídek a akcí typu Muzejninoc a Dny evropského ku]turního dědictví. Nadále budeme Pořádat
pr"onasxy a konierty. Je ňutno konstatovat, Že stále zůstává rezeNa ve zvYŠování návŠtěvnosti

při spolu§ráci s proje'kty olomouckého kraje (Rodinné pasy, Senior pas a Olomouc Region Card), i

i.oy. u loňském ioce sé (stejně jako předloni) i u těchto pQektů projevil pozitivní Posun. Ani v roce

2014sevšak na návštěvnosti ňilar vyraznéji neprojevila síť cyklotras na Hranicku a jen ČásteČně

lřispivá k naší návštěvnosti náúštěvňost výhlídkové věže Staré radnice (návŠtěvníci, kteří jdou

bir"ňc navěž, zpravidla nemají zájem prohlédnout si rnýstavu, byt sebezajímavějŠÍ) Stál9 PlaÍÍ, Že

(vedle škol) jsou nejčastějšímí naústcvníky r4ýstavních síní lázeňŠtí hosté a víkendoví návŠtěvníci

Hranic. l v'Étošním'roce však budeme samozřejmě hledat nové moŽnosti, jak Přivést do muzea

další návštěvníky. Jedním ze stimulů návštěvnosti se mŮŽe stát skuteČnost, Že ve výstavních

síních muzea již není vybíráno vstupné. Úspěšnost tohoto kroku budeme moci zhodnotit na konci

roku.
Bod 1.2.1 Expozice Jan pinkava _ malíř star,ých Hranic a Dělo se v Hranicích zŮstalY beze

změny. Ý-e stava;icím stavu zůstal i tzv. salónek - s Modetem hranického zámku a Přilehlého
tristoiictétro iďara města, doplněný o soubor nejzajímavějších pozdněgotických kachlŮ,

získaných zaróheologického v.pkumu při rekonstrukci zámku, Pro rok 2015 (vtomto roce oslaví

,ur"u, 110. výročíivého záožení) bychom chtěli připravit nové uspořádání exPozice, kde bY

jedním z ústředňích bodů byl zcela dokónčený mode] Hranic (historické město v obvodu hradeb)

autora Stanislava Miloše a muzejní exponáty a dokumenty by doplnily obraz vwoje města - vČetně

jeho přírodních podmínek - až do současnosti.

V Hranicích 13.2.2015

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

Přílohy:
ta. Účetní závérka
1b. Skutečné čerpání rozpočtu2014
2, Plán činnosti na rok 2015
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Příloha č. 1a
Náre, organizace: Městské muzeum a galerie v Hranlcích, příspěvková organizace
Sidlo: Masarykovo náměstí 71,753 0í Hranice
Statutární zástupce: PhDr. Hana Svobodová - ředitelka
lčo: 49558676
Telefon ae-mait na ředitele: 58160íí60, 603324013, info@mmghranice.cz
Telefon a e_mail na ekonomku: 58160í889, m.novakova@mek.hranet,cz

Zprávao hospodaření a čerpání rozpočtu za rok2014 (příloha k ÚČetní závěrce
dle vyhláši<y 22012013 Sb., o požadavcích na schvatování úěetních závěrek některých vYbraných

účetních jednotek)

Název organizace: MMG v Hranicích, p. o. orjl205372
lCO:49558676

ztrát2O14:al vÝkaz zisku a
Hlavní ěinnost včet.
státního rozpočtu

Doplňková
Cinnost

Ge!kem

Nákladv celkem 2198 500,21 0 2 198 500.21

VÝnosv celkem 2324174,97 0 2 324 174,97

vÝsledek hospodaření + 125 674.76 0 + 125 674,76

b)Stručné zdůvodnění výsledku hospodaření organizace 2014:
V roce 2014 jsme se snažili o vyrovnaný rozpočet.
Během rokulsme ušetřili na nétter.lch-provozních nákladech, naPř. tisk, knihY- ÚsPora 5374,10
Kč, energi" _ úspora 138617,60 Kč (změna dodavatelŮ, niŽŠÍ cena, mírná zima), oPraVY a

udžováni - úspoia 3 543,70 Kč, cestovné - úspora 6192,- Kč, poŠtovné - Úspora 5 684,- KČ,

telefony - úspoia 2206,94 Kč, revize _ úspora 1 831,- Kč, mzdy - úspora 't3 799,- Kč,

Na něktených provorních nákladech došlo k mírnému překročení, např. sbírkové Pře,dmělV 
_

překročeni16 d65,- Kč (zakoupení vhodných sbírkorných předmětů), ostatní materiál - PřekroČení
bt3,6g Kč, prodanézboží - překročení 4O12,- Kč, internet - překroČení 2136,- KČ (zavedení

internetu do Synagogy), nákup DHM - překročení 70 147,10 Ké.
Celkové přrjmý pr',rp]cuxoué organizace bez čerpánífondů se dle navrhovaného rozPoČtu snÍŽilY o

21 026,03Kó,

c) Návrh na rozdělení výsledku hospodaření2014:
- do fondu odměn: Kč 13 799,-
zdůvodnění:
Úspora mezd činila v r, 2014 částku
odměn.
- do rezervního fondu:
zdůvodnění:

13 799,- Kč, Doporučujeme tuto částku převést do fondu

Kč 111 875,76

Zbyvďlící část výsledku hospodaření do fondu rezervního. Prostředky pouŽijeme jako rezervu

na-rok 2015 a ná nákup židlí pro výstavní síň Synagoga (konceňy, přednášky).

Stav fondů k31.12.2014v
Fond
odměn
411

FKsP
412

Rezervni
fond
zHY 413

Rezervní
fond z ost.
titulů 4í4

lnvestiční
fond
416

počáteění stav 13 258,24 3 471.60 303 446,29 0 148 478.92

Tvorba - příděl í5 000._ 9 345,_ 1324/.2.10 0 0

čerpání 18 000,_ 8 338.- 79 201,- 0 0

konečnÝ stav 10 258.24 4 478.60 356 687,39 0 148 478,92

Tvorba-přídělz VH
2o14

í3 799,_ 0 111875,76 0 0

Fond odměn v roce 2014:
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Čerpání fondu odměn ve rnýši 180O0,- Kč (dle usnesení RM - 2x odměna ředitelce organizace
během roku).

Rezervní fond z YH 2014:
Čerpání rezervního fondu ve výši 79 2O1,- Kč. Jednalo se o nákup drobného hmotného majetku
MMG - notebook Synagoga't4990,- Kč, židovský svícen Synagoga 9850,- Kč, zvlhčovač a
odvlhČovaČ 17 153,- Kč, skříň do depozitáře 8 531,- Kč a vitrína výstavní síň Stará radnice
28 677,- Kč,

Rezervní fond z ostatních titulů 2a14: X

lnvestiční fond v roce 2O14:
Fond netvořen, organizace nemá k odpisu hmotný majetek. Stav fondu 148 478,92Ké,

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

f) Plán investic 2015 - návrh na čerpání investičního fondu v r.2a15, který bude po
zaúčtování odpisů člnit í48 478,92Kě:
- název akce, předpokládaná cena akce 0,- Kč
- návrh na odvod dle dohody s OŠSV 0,- Kč

g) VyúČtování meíd na činnosti financované zřizovatelem včetně pojistného a odvodu do
FKSP (ZS, DDM, SJ) nebo závazného ukazatele v oblasti mezd věetně pojlstného a odvodu
do FKSP (kulturní PO a DS} 2014:
Plánovaná výše mezd na činnosti financovan é zřizovatelem nebo ZÚ: 1416 OOO,- Kč
Skutečně čerpáno: 1 420 201,- Kč - 18 000,- Kč fond odměn= 1 402 201,- Kč
Uspora: 13 799,- Kč
Zdůvodnění: Závazný ukazatel v oblasti mezd byl dodžen,

h) VýŠe stanoveného závazného ukazatele v oblasti mezd včetně poiistného a odvodu do
FKSP 2015 v hlavní ěinnosti (ZŠ, DDM a Š.l;, veškeré ěinnosti (Ml(Z, Ds) usnesením 5t2o14 _
RM í ze dne í. 12.2014: X Kč

,a§l.rY

lnv.číslo název majetku datum zařazení lřizovací cena vstupní cena pro
rok 2015 odpis 20,15 zůstatková cena

X X X X X x
Skupina celkem X X X X X
Celkem: X X

Vyhotovila: Bc. Monika Nováková

V Hranicích dne: 11.2.2015

Schválila: PhDr. Hana Svobodová

Razítko organizace:
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Město Hranice
Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám.1

753 O]. Hranice, lČ:00301311

Organizace:

Městské muzeum a galerie v Hranicích, p. o.

Skutečné čerpání rozpočtu organizace za rok2OL4

č. uetu Název
Hlavní
ěinnost

zřizovatel

Hlavní
ěinnost
sR-KÚ

Hlav. čin.
ost.

zdroje

Doplň.
činnost Celkem

PRIJMY
602 Výnosy z prodeje služeb - vstupné 37 4o4 37 404

602 výnosv z prodeie služeb - ostatní 1 183 1 183

604 Výnosy z prodaného zboží 10 276 10 276

662 Uroky 35,97 35,97

648 Cerpání fondů 97 201 97 201

649 ostatní uýnosv z činnosti 75 75

672 Příspěvky a dotace na provoz - MU 2 175 000 2 175 ooa

672 Granty 3 000 3 000

672 Úřad práce 0 0

Příjmy ce!kem 2324
174,97 0 0 0 2324

174.97
VYDAJE

501 Tisk, knihy 14 625,90 14625,90

501 Sbírkové předměty 27 365 27 365
50í ostatní materiál 30 813,69 30 813,69

502 Plyn 71 486,40 71 486,40

5O2 Elektrická energie 1 70 009 1 70 009

5o2 Teplo 0 0

5O2 studená voda 16 887 16 887

504 prodané zboží 10 312 10 312
511 Opravy a udžování 56 456,30 56 456,30
512 Cestovné 5 808 5 808

513 Náklady na reprezentaci 12 720 12 720

518 Drobný nehmotný majetek (018) 10 698 10 698

518 Poštovné 8 316 8 316

518 Telefony 22793,06 22793,06
518 Služby peněžních ústavů 5 446 5 446
518 lnternet 10 136 10 136

518 Revize 20 169 20 169

518 Likvidace odpadu 2892 2892
518 Doprava qýstav 53 550 53 550
5,t8 Rozhlas, TV, OSA 2 160 2 160
518 Nájemné 1 875 1 875
518 Ostatní služby 38 722,50 38 722,50



č. uetu Název
Hlavní

ěinnost
zřizovatel

Hlavní
činnost
sR-KÚ

HIav. ěin.
ost.

zdraie
Doplň.
činnost Celkem

521" Mzdové náklady 1 o38 237 1 038 237
521" Ostatní osobní výdaje 15 939 15 939
521* Náhrady za DNP (prvních 14 dní) 0 0

524* Povinné pojištění 353 005 353 005
525* Zák, poj. odpov. (2,8oloo) 2638 2 638
527* FKSP 10 382 10 382

527 Ochranné pomůcky 1 680,4,1 1 680,41
527 stravován í zaměstnanců 42 805 42 805
527 Zák.soc, nákl,-školen í, prevent. prohl. 950 950
538 Jiné daně a poplatky 1 960 í 960
549 Techn. zhodnocení 0 0
549 Pojištění 27 5o9 27 5o9
551 Odpisy 0 0
558 Drobný dlouh. hmotný majetek (028) 11o 147,10 110 147,1o
591 Daňz příjmů - KB 6,85 6,85

Výdaje celkem 2 í98
500.21 0 0 0

2 198
500.2í

Výsledek hospodaření 125 674,76 0 0 0 125 674,76

ostatní osobní nákladv celkem
521* 5011 - mzdové náklady 1 o38 237 1 038 237

521* 5021 - ostatní osobnívýdaje 15 939 15 939

524* 5031 - povinné poj. 353 005 353 005
525* 5039 - zák, poj, (4,2o/oo) 2 638 2 638
527* - FKSP 10 382 10 382

Celkem: 1 42o 201 0 0 0 1 420 201

Příloha č. 2

Plán činnosti Městských kulturnich zařízení Hranice, příspěvkové organizace_středisko
muzeum a galerie

na rok 20í5

Plán vychází ze zřizovací listiny Městských kulturních zařízení Hranice, příspěvkové organizace
v oblasti muzejnía uýstavnía z Koncepce rozvoje kultury města Hranic 2014 -2020

1. muzejnía galerijní činnost
2. personální záležitosti
3, správa majetku a nakládání s majetkem



í. Muzejní a galerijní činnost

í.í. Odborná muzejní práce
1.'1.1. Sbírkotvorná člnnost
Formou nákupů, vlastních sběrů a výzkumů a ve spolupráci s veřejností chceme pokračovat v
doplňování sbírkor4ých fondů, především se zřetelem k teritoriu Hranic a Hranicka, předměty
trojrozměrnými i dokumenty (písemnosti, fotografie, negativy, videokazety, CD-ROM, knihy,
dietrichsteinská keramika-DW, DP), kpostižení historie a proměn města a rovněž k získání
rozsáhlejších informací o osobnostech s městem spojených, Dalším aspektem sbírkotvorné
činnosti zůstává dokumentace technických památek, rnývoje sportu, vzdělávání, viýtvarného umění,
módy, designu či sledování rnývoje kulturního povědomí místa a regionu, a případně doplňování
fondu u.ýtvarných děl.

1 -1.2. Evidenční činnost
Formou systematické evidence budeme pokračovat ve zpracovávání fondů užitého umění,
dokumentace, etnografie a varií.

í.1.3. Revize fondů
Bude prováděna pravidelná roční revize sbírkouých předmětů.

1.1.4. Konzervační činnost
Bez fungující konzervátorské dílny bude prováděno vlastními silami pouze základní očištění
exponátů, a to alespoň mechanickým stíráním prachu a usazených nečistot. Bude-li možno
dohodnout se na spolupráci v této oblasti s jinými muzeí (Muzeem Novojičínska v Novém Jičíně,
Muzeem Komenského v Přerově aj.), budou vybrány ke konzervování kovové předměty, nábytek,
obrazy a varia, staré tisky a předměty pro novou expozici. Alternativně budou osloveni i

samostatně pracuj íc í konzervátoři, resp. resta u rátoři.

í.1.5. Odborná a vzdě!ávací činnost
Bude nadále zaměřena na poskytování badatelských a studijních služeb ve studovně muzea, ale
také telefonicky nebo e-mailem odborným pracovníkům, studentům i veřejnosti,

1,í.6. Pravidelně bude doplňována odborná muzejní knihovna, především publikacemi se
vztahem k oboru naší činnosti a struktuře sbírkoqých fondů,

1.1.7. Výzkumná, pubIikační a přednášková činnost
Přednášková činnost bude nadále zaměřena na témata z historie, dějin umění, přírodních věd,
cestování, ale zaměříme se také na významná qýročí, události či osobnosti.

Přednášky
přednáškv historické a muzeoloqické pro školv:
Stavební vyvoj hradu a zámku v Hranicích
(spojeno s prohlídkou objektu a qýkladem na místě) PhDr. Hana Svobodová

Přednáškový cyklus
1. světová válka v Hranicích a vojenská
rezeruní nemocnice (Reseruespital)
Hranická architektura 19. a 20. století
Ze srdce Evropy k severnímu pólu
aneb Julius Payer, Gustav Brož, Oto Kříž,
Josef Pospíšil, Eduard Orel
a rakou sko-u h erská pol árn í expedice (1 87 2-1 87 4)

václav Bednář
MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D.

Radek polách

Přednáškouý cyklus je zaměřen jak na Hranice, tak na témata s širším nadregionálním dosahem.
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Komentované prohlíd ky vÝstav
Za císaře pána a jeho rodinu,
velká válka na Hranicku
Druhá světová válka. Sedmdesáté výročí
skon če n í n ejv ětší h o sv ětov é h o
konfliktu
velké kouzlo malého zrnka
aneb Vábivá vůně kávy
Cestička do školy aneb Můj slabikář

Hranická muzejní noc

václav Bednář

václav Bednář

lng. lveta Svobodová

Mgr. Marta Konířová

12,6,2015

1.1,8. Výchovná a vzdělávací činnost, koncefi, spolupráce s jinými subjekty, semináře a
kolokvia
V této oblasti naší činnosti chceme zachovat dosavadní standard (spolupráci se Školami,
komentované prohlídky, koncerty, Muzejní noc, Dny evropského dědictví), ale také se budeme
snažit pro obohacení nabídky pro veřejnost navazovat případně spolupráci s dalšími subjekty -
hudebními tělesy, skupinami vojenské historie, zá4movymi kluby (sběratelé, modeláři aj.). NaŠimi
stálými partnery jsou Město Hranice, MKZ Hranice - knihovna, Galerie M+M a Včelařské muzeum.

1.1.9. Prezentace výstav a ěinnosti MMG
Muzeum se bude nadále prezentovat ve spolupráci s Olomouckým krajem v projektu Olomouc
reqion Card, dále v projektu Rodrnné pasy. Senrbr pas, ve výtvarném časopise Ateliér, oborovém
periodiku Věstník Asociace muzeí a galerií a na svých weboyých stránkách. lnformace o uýstavách
budou i nadále umísťovány na stránkách www,kalendar.cz, články pak na stránkách
www.zpravodaistvi.cz, www,mikroreqion-hranicko,cz, www.olomouckv.kraj.cz nebo
@; www tanry@m budou
pravidelně publikovány v Přerovském a hranickém deníku (Hranickém týdnu), na weboqých
stránkách muzea a příležitostně dle možností i v jiných periodikách a médiích. Nadále chceme
pokračovat ve spolupráci s TVMACH - Hranické regionální zpravodajství (a případně i celostátními
televizními stanicemi) a Ceským rozhlasem.

1.1.10 Návštěvnost
Směry ke zvyšování návštěvnosti byly nastíněny již v předchozích letech - výstavy, komentované
prohlídky, popularizační a přednášková činnost, konceňy, Muzejní noc, spolupráce na školních
projektech a další zqímavé akce, spolupráce s dosavadními a navázání spolupráce s nouými
partnery v rámci stávajících i nově připravovaných prolektů,

í.2. Výstavní činnost
1.2.1. Expozice
V Gotickém sále Staré radnice je instalována expozice Jan Pinkava - Malíř star,ých Hranic
(akvarely s atmosférou staných Hranic), v tzv. salónku expozice historických fotografií Dělo se
v Hranicích a model zámku a historického jádra města, doplněný rnýběrem pozdněgotických
kachlů z původního hradu. V nové expozici bude zcela dokončený model Hranic (historické město
v obvodu hradeb), staré pohledy na město a okolí (kresby, veduta) a trojrozměrné předměty se
vžahemkměstuaokolí.

1.2.2. Výstavy
1.2.2.1. Synagoga
do 1.2,2015
5.2,-22.3.
26.3.-10.5.
14.5.-28.6.

lvan Bukovský - OBRAZY
Klára BočIayová - Jeden z vás ma zradí a iné príbehy (obrazy)
Miroslav Snajdr - OBRAZY
Oldřich Tichý - OBRAZY
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2.7.-16,8,
20.8.-4,1o.
8,10.-23,11.
27 .11.-11,1,2a16

1.2,2,2. Stará radnice
Výstavní síň
27.2.-26,4.
30.4.-7.6.

12.6.-30.8,
3,9.-1.1 1.

5,11.-10.1.2016

Jiří Sopko - OBRAZY
Pavel Múhlbauer - OBRAZY
Antonín Střížek - OBRAZY
Marie Blabolilová - OBRMY

Za císaře pána a jeho rodlnu. Velká válka na Hranicku
Druhá světová válka, Sedmdesáté výročí skoněení největšího
světového konfliktu
Velké kouzlo ma!ého zrnka. Vábivá vůně kávy.
Gestiěka do školy aneb Můj slabikář
Zimní radovánky. Kouzlo vánoc

Tématicky vycház{í výstavy z naší výstavní koncepce, kdy na Staré radnici jsou realizovány
výstavy s muzejní tématikou, dokumentární, komornější výtvarné a fotografické, a to jak z vlastních
sbírek, tak v kombinaci se zapůjčenými exponáty, případně také yýstavy zapůjčené od jiných
institucí a subjektů, koncipované jako putovní. Konají se zde uýstavy věnované například historii,
přírodním vědám, archeologii, výtvarnému a užitému umění, hračkám (panenky, medvídci),
učebním pomůckám apod. Konají se zde také mezinárodní výstavy hranických a voorburgských (i
jiných zahraničních) uýtvarníků v rámci spolupráce Hranic a jejich paňnerských měst,
V Synagoze probíhajívýstavy představující současné moderní u.ýtvarné umění.

2. personální záležitosti
V současné době jsou v muzeu tyto pracovní pozice: kurátorka sbírkoyých a mobiliárních fondů a
vedoucí oddělení; propagační referent a průvodce; ekonomka (úv. 0,5); 1 průvodkyně a uklízečka
(úv. 0,63). Sezónně (řllen až duben) zaměstnáváme topiče.

3. Správa majetku a nakládání s majetkem
Muzeum se potýká s nedostatkem úložných prostor. Již před několika lety bylo uvažováno
o realizaci skladu, vzniklého stavební úpravou ,,zadního" dvora Staré radnice, která by umožnila
uložit tam uýstavní fundus a technické pomůcky a místo, kde jsou dosud uloženy využít pro uložení
sbírek. (V současné době totiž musíme mj. pro uložení výstavních rámů a dalších technických
pomůcek využívat i prostory, které mají z požárního hlediska zůstat prázdné, protože jsou zároveň
únikouými cestami). Stavba nebyla realizována a není ani v současné době mezi připravovanými
investičními akcemi města. Bylo by však dobře nadále v této záležitosti jednat se zřizovatelem a
hledat optimální možnost realizace,

V Hranicích 13,2.2015 n-n,r-&.r,r,y'11,,,-- r ,/
PhDr. Hana Svobodová /

vedoucí muzea a galerie
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