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KOMENTÁŘ K ROČNÍMU VÝKAZU O MĚSTSKÉM MUZEU NOVÁ PAKA ZA ROK 

2014 – ZHODNOCENÍ ČINNOSTI  

 

 

     V roce 2014 bylo Městské muzeum Nová Paka příspěvkovou organizací města Nová Paka. 

V roce 2014 mělo muzeum ve své správě pět objektů. Kancelář muzea  s depozitářem 

archiválií, fotografií, grafiky a obrazů je v bývalém Suchardově ateliéru, Suchardova ul. 283. 

Historická expozice a výstavní místnosti jsou v bývalém Suchardově domě, Suchardova ul. 

68. Součástí muzea je také pracoviště s expozicí a depozitářem v objektu Klenotnice drahých 

kamenů, F. F. Procházky 70. Sbírky historického charakteru jsou ještě uloženy v bývalé škole 

ve Štikově čp. 58 a Gernatův dům, Záhorského 166, muzeum ve spolupráci se Střední školou 

gastronomie a služeb Nová Paka provozuje kavárnu. 

     Činnost Městské muzea Nová Paka v roce 2014 byla i nadále ovlivněna personálním 

stavem a to, že ani v roce 2014 nebylo obsazeno místo ředitele. Do doby nástupu nového 

ředitele byla vedením muzea pověřena pracovnice muzea Petra Plecháčová.  

     I v roce 2014 došlo k propagaci našich expozic v masmédiích, ale i v různých 

propagačních materiálech vydávaných nejen městem. K výstavám vydávalo muzeum 

pozvánky (skládačky), které nahrazují katalogy k výstavám.  

      

 

I. EXPOZIČNÍ ČINNOST 

     Všechny tři expozice Městského muzea Nová Paka, tj. historická expozice v Suchardově 

domě, expozice Klenotnice drahých kamenů a expozice Spiritismu byly otevřeny od 29. 

března do 2. listopadu a pak od 22. listopadu do 21. prosince. 

     V expozicích Suchardova domu i Klenotnice drahých kamenů docházelo v průběhu roku 

k drobným úpravám expozice.  

      

 

II. VÝKONY MUZEA (VÝSTAVNÍ ČINNOST, NÁVŠTĚVNOST, OSTATNÍ 

KULTURNÍ AKCE) 

          V roce 2014 byly v Suchardově domě pořádány skutečně velmi zajímavé výstavy.  

- 29. 3. – 20. 4. 2014 – Blanka Křížková – Poezie života. Výstava paličkované krajky, 

malby autorky z nedalekých Lázní Bělohrad uspořádaná k jejímu výročí narození. (70. 

let).  

- 29. 3. – 21. 12. 2014 –  Osobnosti Novopacka. Výstava fotografií významných 

osobností se vztahem k regionu. V malém výstavním sále u betlému. Výstavu 

realizoval Jiří Čejka.  
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- 25. 4. – 18. 5. 2014 – Pavel Piekar – „Šel, viděl, vyryl……“  

- 23. 5. –  15. 6. 2014 –  Medijní kresby. Výstava nejnovějších přírůstků medijních 

kreseb ze sbírek Městského muzea Nová Paka.  

- 20. 6. – 14. 9. 2014 – Vladimír Komárek - Obrazy   

- 22. 11. – 21. 12. 2014 – Betlémy z Novopacka doplněné reprodukcemi vánočních 

pohlednic ze sbírky Karla Sezemského. Výstava betlémů od autorů současných i už 

nežijících.  

- NÁVŠTĚVNOST MUZEA 

     Celková návštěvnost v roce 2014 byla 11.523 návštěvníků. Z tohoto počtu bylo 3.720 

neplatících návštěvníků. Jedná se o návštěvníky, kteří navštívili muzeum zdarma např. při 

vernisážích, zdarma také navštěvovali muzeum děti ze školek a další ohlášení návštěvníci. 

V budově Klenotnice drahých kamenů je umístěno Turistické informační centrum pro 

město Novou Paku a jeho návštěvnost byla v roce 2014 – 5.543 návštěvníků.   

Počet platících návštěvníků v jednotlivých expozicích: 

Suchardův dům:     Klenotnice drahých kamenů: 

Dospělí:……………….......... 1.278  dospělí:……………….............. 1.858 

Důchodci+studenti:………… 903  důchodci+studenti…………… 1.340 

Děti:………………………….838  děti:…………………………… 1.586 

Celkem:……………………… 3.019  Celkem:……………………….. 4.784 

 

DALŠÍ KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST 

     Mgr. Václav Mencl uskutečňoval přednášky na téma geologie, terénní exkurze za 

geologickou minulostí, jako odborný vedoucí vedl v Roškopově tábor pro děti ve 

spolupráci se společností Open Art Nová Paka. 

 

Ostatní činnost 

     Úspěšně také pokračuje spolupráce s místními sběrateli minerálů, kterým byl poskytnut 

výstavní prostor v Klenotnici drahých kamenů pro prezentaci vlastních sbírek. Své 

produkty zde také vystavuje i několik šperkařských firem.  

     V Gernatově domě byly pořádány ve spolupráci s ostatními institucemi – Střední škola 

gastronomie a služeb Nová Paka, Základní umělecká škola Nová Paka a Městská 

knihovna Nová Paka následující akce, které se u návštěvníků setkaly s velkým ohlasem. 

Celková návštěvnost těchto akcí byla 273 návštěvníků. 

- 15. 10. -  Výroba pěn a zdobení kanapek  
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- 16. 10. -  Ukázka paličkování: Blanka Křižková  

- 17. 10. -  Povídání s osobností + výstava žáků: Kryštof Harant  

- 24. 10. -  Andělské čtení  

- 31. 10. -  Autorské čtení: Dušičky  

- 4. 11. - Úprava pokrmů hořícím alkoholem (flambování palačinek a ovoce)  

- 7. 11. -  Jiřinková výstava s hudebním plesáním  

- 12. 11. -  Řízená degustace Svatomartinských vín  

- 14. 11. - Improvizační setkání žáků a učitelů (hudební vystoupení)  

- 26. 11. -  Příprava teplých zimních nápojů (punč, grog, horké víno)  

- 2. 12. -  Vánoční pečení  

 

 

 

III. ZAMĚSTNANCI A HOSPODAŘENÍ 

     Jak již bylo zmíněno, tak i v roce 2014 zůstalo neobsazeno místo ředitele muzea, čímž 

byl ovlivněn celkový počet zaměstnanců. Z nedostatku finančních prostředků na platy 

vykonávají odborní pracovníci i nadále průvodcovskou činnost, což je z provozního 

hlediska problém, protože jim vzniká velké množství náhradního volna za soboty a 

neděle, které si pak vybírají na úkor své vlastní práce, což se projevuje ještě více 

negativně v době, kdy není ředitel a jeho práci vykonává účetní spolu s dokumentátorem. 

Z důvodů svěření do správy muzea dalšího objektu – Gernatova domu, bylo nutné 

přijmout do pracovního poměru dalšího pracovníka na plný úvazek (pracovní poměr na 

dobu určitou do 31. 12. 2015) a vzhledem k otevírací době roubenky je však třeba, aby 

zaměstnanci muzea střídali povinné pauzy a dovolenou pracovnice v Gernatově domě, což 

při tom, kdy odborní pracovníci vykonávají ještě průvodcovskou činnost, jak 

v Suchardově domě, tak Klenotnici drahých kamenů, má negativní dopad na jejich vlastní 

práci. Přepočtený stav pracovníků je 7,14 fyzických osob. 

     Dotace od Městského úřadu v roce 2014 byla na stejné úrovni jako v roce 2013. 

Největším nákladem z rozpočtu muzea jsou náklady na energie a dále pak náklady na 

mzdy a povinné odvody.  
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IV. KNIHOVNA  MUZEA 

     Oproti předchozímu roku nedošlo k žádným změnám. Stále chybí pracovník, který by se 

mohl věnovat vyloženě knihovnické práci.  

 

V. OBJEKTY PROHLÁŠENÉ ZA NEMOVITOU KULTURNÍ PAMÁTKU 

     Opět byla prováděna běžná údržba obou památkově chráněných objektů.  

 

VI. SBÍRKY, DOKUMENTACE, ODBORNÁ ČINNOST 

          V roce 2014 přibylo 214 evidenčních čísel do historických i přírodovědných sbírek. 

V roce 2014 bylo revidováno 3.173 evidenčních čísel; z historické sbírky 2. 523 evidenčních 

čísel od čísla H 16.001 do H 17.724 a od H 1 do H 800; v přírodovědné sbírce bylo 

revidováno 650 evidenčních čísel od čísla P 1.951 do P 2.600. Prakticky všechny přírůstky do 

sbírek byly získány vlastním sběrem nebo darem.  

 

 

 

 

 

V Nové Pace 16. 2. 2015       Petra Plecháčová 

               pověřená vedením muzea 

 

 


