
MĚSTSKÉ MUZEUM NOVÁ PAKA ZA ROK 2017 – ZHODNOCENÍ ČINNOSTI  

 

     V roce 2017 bylo Městské muzeum Nová Paka příspěvkovou organizací města Nová Paka 
a mělo ve své správě pět objektů. 

     1 Kancelář muzea s depozitářem archiválií, fotografií, grafiky a obrazů, který 
sídlí v bývalém Suchardově ateliéru, Suchardova ul. 283. 

     2 Historická expozice a výstavní místnosti, které jsou v bývalém Suchardově 
domě, Suchardova ul. 68. Je to rozsáhlý třípodlažní rodinný dům uměleckého rodu 
Suchardů, postavený v roce 1896 v novorenesančním stylu. Oba dva domy jsou 
památkově chráněné objekty zdobené sgrafity, freskami, sochami a dalšími zdobnými 
prvky. 

     3 Klenotnice drahých kamenů, na adrese F. F. Procházky 70, kde je ve třech 
podlažích expozice geologie, mineralogie a spiritismu spolu s depozitářem a odborným 
pracovištěm. V přízemí této budovy je Turistické informační centrum s prodejnou 
regionálních předmětů, knih apod. 

     4 Externí depozitář v bývalé škole ve Štikově čp. 58, kde jsou uloženy rozsáhlé 
sbírky uměleckého charakteru. 

     5 Gernatův dům, Záhorského 166, památkově chráněná roubená stavba s 
mansardovou střechou, v níž muzeum provozuje kavárnu / cukrárnu ve spolupráci se 
Střední školou gastronomie a služeb Nová Paka. Objekt též slouží jako malý výstavní 
prostor pro drobné výstavy fotografií, kreseb, grafik i plastik, či případné přednášky . 

     I v roce 2017 došlo k propagaci našich expozic a výstavní činnosti ve zrekonstruovaných 
výstavních prostorách přízemí Suchardova domu v mediích, ve veřejnoprávním vysílání 
Českého rozhlasu a v regionálních denících, ale i v různých propagačních materiálech.          
K výstavám vydávalo muzeum plakáty a drobné tiskoviny, jako „skládačky“ a informační 
letáky. 

      

I. EXPOZIČNÍ ČINNOST 

     Všechny tři expozice Městského muzea Nová Paka, tj. historická expozice v Suchardově 
domě byla otevřena celoročně. Expozice Klenotnice drahých kamenů a expozice Spiritismu 
byly otevřeny od 1. dubna 2017. Ohlášeným návštěvám byl umožněn vstup. Od října jsme 
pak přešli na celoroční provoz. 

     V expozicích Suchardova domu i Klenotnice drahých kamenů docházelo v průběhu roku k 
drobným úpravám expozice.  
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II. VÝKONY MUZEA (VÝSTAVNÍ ČINNOST, NÁVŠTĚVNOST, OSTATNÍ 
KULTURNÍ AKCE) 

          A/ výstavní činnost 

          V roce 2017 byly v Suchardově domě pořádány následující výstavy. 

- 18. 1. – 5. 6. 2017 – „Dvakrát kolem světa – Zikmund a Hanzelka“. Cestovatelská 
výstava o této „slavné dvojici“. 

- 19. 1. – 19. 3. 2017 – Svět kreslí Havla – výstava karikatur České unie karikaturistů. 

- 28. 6. – 11. 9. 2017 – Kouzlo tradiční plechové hračky. Výstava pořádaná ve 
spolupráci s firmou KOVAP Semily. 

- 23. 11. – 31. 12. 2017 – Betlémy z Novopacka. 

- 23. 11.  – 31. 12. 2017 – Otakar Číla – Obrazy. Výstava obrazů slavného novopackého 
rodáka k výročí jeho narození. 

- 23. 11. – 31. 12. 2017 – Třpytivá krása perličkových ozdob z Poniklé. 

          B/ návštěvnost muzea 

    Celková návštěvnost v roce 2017 byla 14.525 návštěvníků.  

    V budově Klenotnice drahých kamenů je umístěno Turistické informační centrum pro 
město Novou Paku a jeho návštěvnost byla v roce 2017 – 5.543 návštěvníků.   

          C/ ostatní kulturní akce 

     Od 24. 4. do 28. 4. 2017 - Seminář muzejních geologů – Městské muzeum Nová Paka 
a UNESCO Globální Geopark Český Ráj ve spolupráci a s přispěním Asociace muzeí a 
galerií České Republiky uspořádali seminář muzejních geologů ČR a SR. 

     17. 5. 2017 – Tvořivý Slunovrat. Městské muzeum uspořádalo v Jírových sadech ve 
spolupráci s paní Naďou Seifertovou výstavu na téma přírody – rostliny, zvířata, přírodní 
bytosti a hmyz, vše z recyklovaných materiálů a z odpadových přírodních materiálů, které 
byly  jedinou podmínkou vystavených exponátů. 

     26. 5. 2017 – Novopacká muzejní noc. V rámci festivalu muzejních nocí 2017 Asociací 
muzeí a galerií České republiky s podporou Ministerstva kultury ČR se konala i v 
Městském muzeum, Klenotnici drahých kamenů a Gernatově domě v Nové Pace Muzejní 
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noc 2017. Našim milým hostem byl Jindřich Böhm, mezinárodně uznávaný vrakový 
potápěč, objevitel, cestovatel a fotograf. 

     Výstava Dvakrát kolem světa, dvou významných cestovatelů Miroslava Zikmunda a 
Jiřího Hanzelky, inspirovala žáky literárně drama4ckého oboru ZUŠ Nová Paka k 
nastudování loutkové hry. 
     Neméně zajímavé bylo povídání a promítání o staré Nové Pace s Jiřím Čejkou           a 
emeritním ředitelem muzea Miloslavem Bařinou. 
     Tématem spiritismu a nejen jím, u nás a ve světě, nás provedli Mgr. Ivo Chocholáč   a 
Mgr. Veronika Šulcová. 
Závěrem jsme si prohlédli v netradičním čase i Podkarpatský kostelík. 
A pro dobrou náladu a pohodu nám hrála kapela NuBa z Hořic. 

     

V „muzejní kavárně“ Gernatově domě probíhaly následující akce: 

- Výstava cestovatelských fotografií Jindřicha Böhma 

- Výstava dřevěných plastik Vladimíra Kubíka – Hra o jablko 

- Výstava obrazů místního mladého umělce – Martin Pospíšil 

-     Ukázka výroby paličkované krajky paní Blanky Křižkové z Bělohradu 

     Mgr. Václav Mencl vedl 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. 

     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 dále pořádány ve spolupráci se Střední školou gastronomie a 
služeb Nová Paka následující akce, které se u návštěvníků setkaly s velkým ohlasem.  

- Velikonoční zdobení perníčků 

- Práce s modelovací hmotou 

- Ochutnávka Svatomartinských vín 
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III. ZAMĚSTNANCI A HOSPODAŘENÍ 

     Přepočtený stav pracovníků je 7,7 fyzických osob.  

   

   PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V ROCE 2017 – hlavní činnost 

Přehled čerpání z poskytnutých dotací obcí-hl.činnost Ke dni: 31.12.2017

PŘÍJMY  Příděl v 
Kč

Čerpání v 
%

Tržby z prod.služ.-ostatní 44780,00   

Tržby z prod.služ.-Such.dům 116862,00   

Tržby z prod.služ.-klenotnice 141860,00   

Výnosy z prod.zb.-muzeum 334266,00   

Jiné ostatní výnosy 0,02   

Úroky 598,57   

Čerpání fondů 227881,20   

Přijaté dotace z rozpočtu obce 3735000,00   

CELKEM 4601247,79   

    

VÝDAJE  Příděl v 
Kč

Čerpání v 
%

Spotřeba všeobecného materiálu 105670,87   

Spotřeba materiálu-pracovní a ochranné pomůcky 252,70   

Spotřeba materiálu-léky a zdravotní materiál 672,00   

Spotřeba materiálu-prádlo,oděv,obuv 339,00   

Spotřeba materiálu-knihy,tisk 3394,00   

Spotřeba materiálu-kancelářské potřeby 11347,00   

Spotřeba materiálu-drobný dlouhodobý majetek 9493,50   

Spotřeba materiálu-čistící prostředky 3186,70   

Spotřeba materiálu-pohonné hmoty a maziva 0,00   

Prodané zboží 237091,83   

Spotřeba el.energie 229587,00   

Spotřeba plynu 186232,55   

Vodné, stočné 31996,00   

Opravy a udržování 185084,10   
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PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ – vedlejší činnost – Gernatův dům 

Opravy a udržování-výtah 16388,30   

Cestovné 0,00   

Náklady na reprezentaci 10326,10   

Ostatní služby 51909,89   

Zpracování mezd a účetnictví 54000,00   

Telefon 30146,24   

Poštovné 3462,00   

Ostraha 24517,02   

Internet 7200,00   

Náklady na kulturní akce 180352,00   

Bankovní poplatky 8961,00   

Odvoz odpadů 1574,00   

Výlep plakátů 11435,00   

Pojistné (pojištění majetku) 4001,00   

Mzdové náklady 3108450,34   

Lékařské prohlídky 0,00   

Náklady na stravování zaměstnanců 65593,65   

Daň z příjmů 0,00   

Zákonné pojištění zaměstnavatele 9320,00   

Smluvní pokuty a penále 0,00   

Jiné ostatní náklady 0,00   

Účetní odpisy majetku 9264,00   

CELKEM 4601247,79   

Doplňková (hospodářská) činnost - Gernatův 
dům  Ke dni: 31.12.2017

PŘÍJMY  Příděl v 
Kč

Čerpání v 
%

Tržby z prodeje služeb 1320,00   

Výnosy z prodaného zboží 427899,00   

    

CELKEM 429219,00   

    

VÝDAJE  Příděl v 
Kč

Čerpání v 
%

Spotřeba materiálu 10712,12   

Prodané zboží 289286,12   

Opravy a udržování 11791,00   
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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. Největší investicí 
byla rekonstrukce výstavních prostor v Suchardově domě, které fungovaly prakticky beze 
změny od 70. let 20. století. Na tuto investici finančně přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj 
České republiky.  

VI.  SBÍRKY, DOKUMENTACE, ODBORNÁ ČINNOST 

          V roce 2017 přibylo 214 evidenčních čísel do historických i přírodovědných sbírek. 
V roce 2017 bylo revidováno 3.573 evidenčních čísel; z historické sbírky 2. 600 evidenčních 
čísel. Prakticky všechny přírůstky do sbírek byly získány vlastním sběrem nebo darem.  

VII. Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
Městské muzeum Nová Paka, povinný subjekt ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „Informační 
zákon“), tímto podává informace o své činnosti v oblasti poskytování informací ve 
smyslu ust. § 18 odst. 1 Informačního zákona za rok 2017.  

Telefon 1682,10   

Internet 3600,00   

Ostraha 14376,00   

Ostatní služby 500,00   

Nájemné 2800,00   

Spotřeba el.energie 71889,00   

Vodné, stočné 2684,00   

Mzdové náklady 19898,66   

CELKEM 429219,00   
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Městské muzeum Nová Paka neobdrželo v roce 2017 žádnou žádost o informace, 
nevydalo žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace a v návaznosti na výše 
uvedené tak nebylo podáno ani žádné odvolání proti jeho rozhodnutí. Nebylo 
vydáno žádné rozhodnutí soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. Městskému 
muzeu Nová Paka nevznikly žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními o 
právech a povinnostech podle Informačního zákona.  Městské muzeum Nová Paka 
neposkytlo v roce 2017 žádnou výhradní licenci nebo podlicenci. Městské 
muzeum Nová Paka za rok 2017 neeviduje žádnou nově podanou ani doposud 
nevyřízenou stížnost, která by se týkala svobodného přístupu k informacím. 
Městské muzeum Nová Paka neeviduje žádné další informace vztahující se 
k uplatnění Informačního zákona.  

V Nové Pace 16. 2. 2018        

Iveta Mečířová v.r. 
ředitelka muzea 
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