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Úvod 

Mě stskě  muzěum v Jaromě r i v rocě 2017 plýnulě nava zalo na svou tradic ní  kulturní  a vý stavní  

c innost. Býlo zachova no rěalizova ní  pravidělný ch vý stavní ch a pr ědna s kový ch akcí , 

obohacěný ch o kulturní  akcě por a daně  ěxtěrní mi subjěktý. Vý znamnou mě rou býla posí lěna 

ědukac ní  c innost muzěa, pr ěstoz ě lzě tuto c innost dosud cha pat jako pilotní , nada lě 

zdokonalovanou. Mě stskě  muzěum sětrvalě rozví jí  propagac ní  c innost, cí lěně  zamě r ěnou na 

ru zně  skupiný potěncia lní ch na vs tě vní ku . Vělka  pozornost jě vě nova na ru zný m dotac ní m 

programu m, umoz n ují cí m dýnamický  rozvoj dals í  ěxpozic ní , vý stavní  i sbí rkotvorně  c innosti.   

PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ 

Hlavní  ukazatělě býlý spěcifikova ný v koncěpc ní m matěria lu, pr ědloz ěně m zastupitělstvu mě sta 

Jaromě r ě v mě sí ci u noru 2017: 

a) Zr í zění  nově  sta lě ěxpozicě jaromě r ský ch umě lcu  vě Wěnkěově  domě : Tato ěxpozicě 

budě plně  rěalizova na do koncě roku 2017, a to z dotac ní ch prostr ědku  Ministěrstva 

kulturý Č R. 

b) Zlěps ění  stavu děpozita rní ch prostor: Do koncě roku 2017 budou děpozita rní  prostorý 

doplně ný o vě ts í  mnoz ství  rěga lově ho výbavění , dotovaně ho z prostr ědku  Ministěrstva 

kulturý Č R.  

c) Poc ět zakoupěný ch c i darovaný ch sbí rkový ch pr ědmě tu : Pro aktua lní  vě ts í  invěstic ní  

vý dajě (spolufinancova ní  dotací  apod.) Mě stskě  muzěum zakoupilo pouzě ně kolik 

sbí rkový ch pr ědmě tu , v nichz  výnika  jědno z dě l Josěfa Wagněra. Muzěu býlý nada lě 

darova ný r a dově  děsí tký drobně js í ch sbí rkový ch pr ědmě tu , vc . cělý ch vza jěmně  

souvisějí cí ch souboru .  

d) Poc ět rěalizovaný ch vlastní ch vý stav a pr ědna s ěk: Býlý rěalizova ný dvě  vlastní  autorskě  

vý stavý a da lě tr i vý stavý umě lěckě  c i zapu jc ěně . Poc ět vý stav tak ra mcově  odpoví da  

poc tu vý stav por a daný ch v uplýnulý ch období ch. Pr ědna s kova  c innost sě zintěnzivnila, 

a to pr i zachova ní  kvalitý cýklu pr ědna s ěk spolupor a daný ch s NPÚ  v Josěfově . Program 

muzěa, tak, jako v pr ěchozí ch lětěch, zpěstr ují  por adý spr a tělěný ch organiza toru  

kulturní ch akci, jako napr . moděra tora Karla Sladkě ho, sěmonickě ho ěvangělickě ho 

sboru c i Za kladní  umě lěckě  s kolý F. A. S porka.  

e) Poc ět rěalizovaný ch ědukac ní ch a animac ní ch programu , poc ět zu c astně ní ch z a ku : 

V tě to prioritní  oblasti lzě konstatovat vělký  na ru st c innosti muzěa a vý znamně  

zintěnzivně ní  spolupra cě s jaromě r ský mi s kolami. Poc tý zu c astně ný ch z a ku  stouplý na 

zhruba 600 – 700 dě tí  (vc . objědnaný ch prosincový ch programu ).  Dětailý ědukac ní  

c innosti jsou uvěděný ní z ě.  

f) Poc ět na vs tě vní ku  obou sta lý ch ěxpozic, vý stav a pr ědna s ěk: Pr ěděvs í m dí ký pr ěsunutí  

Sta lě  historickě  ěxpozicě v Josěfově  do ví cě výhovují cí ch prostor a dí ký cělkově mu 

zintěnzivně ní  propagacě obou ěxpozic sě poc ět na vs tě vní ku  za rok 2017 zdvojna sobil. 



 

Stra nka 2 

Ru st na vs tě vnosti pr ěsto dosud nědosa hl svý ch potěncia lní ch moz ností , na jějichz  

naplně ní  kolěktiv muzěa intěnzivně  pracujě.  

g) Zvý s ění  procěntua lní ho podí lu trz ěb za vlastní  vý koný v pomě ru k dotaci na provoz od 

zr izovatělě: Z du vodu těrmí nu oděvzda ní  tě to vý roc ní  zpra vý nělzě těnto ukazatěl 

dětailně  zhodnotit, alě vzhlěděm k vý razně mu ru stu platí cí ch na vs tě vní ku  obou ěxpozic 

lzě i u tohoto ukazatělě oc ěka vat pozitivní  vý voj.   

 

VÝHLED DO BUDOUCNOSTI 

Hlavní  vý zvý pro kolěktiv Mě stskě ho muzěa v Jaromě r i zu sta vají  do roku 2018 a dals í ch lět 

praktický stějně : Úspokojova ní  kulturní ch potr ěb obývatěl Jaromě r ě, Josěfova a sousědní ch obcí  

prostr ědnictví m rěalizacě kvalitní ch a poutavý ch pr ědna s ěk a vý stav, a to jak vlastní ch 

autorský ch, tak zapu jc ěný ch z jiný ch muzěí . Ú budoucí ch vý stav budě zěsí lěn du raz na jějich 

„animac ní “ sloz ku vě smýslu jějich poutavosti pro vs ěchný vě kově  skupiný, vc ětně  mlads í  s kolní  

mla děz ě. Pra cě na dals í m ru stu na vs tě vnosti turistu  budě spoc í vat pr ěděvs í m v pokrac ují cí m 

zvělěbova ní  sta lě  ěxpozicě vě novaně  historii Wěnkěova domu, vc ětně  osobý Josěfa Goc a ra. Jějí  

rěalizacě budě souc a stí  pra vě  posuzovaně  dotac ní  z a dosti, podaně  spolěc ně  s partněrský m 

muzěěm v Ziębicí ch. Da lě budě zintěnzivně na i cí lěna  propagac ní  c innost. Pro rok 2018 budě 

jaromě r ský m i sousědní m s kola m nabí dnut jiz  ucělěný  ědukac ní  program „na klí c “, výcha zějí cí  

z vlastí ch vzdě la vací ch potr ěb s kol, obohacěný  o minima lně  tr i mimor a dně  animac ně -ědukac ní  

programý souvisějí cí  s pla novaný mi vý stavami.  

S oc ěka vanou rostoucí  na vs tě vností  turistu  sě nada lě budě zlěps ovat i ěkonomicka  situacě 

muzěa; O vělmi du lěz itý  rozmě r rolě muzěa jako svě ho druhu věr ějně  sluz bý pro obývatělě 

mě sta, dě facto dotovaně  pr í spě vkěm na provoz, jě pak s mimor a dný m du razěm pěc ova no 

pr ěděvs í m prostr ědnictví m (prima rně  něvý dě lěc ný ch)vý stavní ch, pr ědna s kový ch a 

vzdě la vací ch programu .   

 

Mgr. Rudolf Havělka, Ph.D. 

r ěditěl Mě stskě ho muzěa v Jaromě r i 

16. 11. 2017 

 

 

 

 



 

Stra nka 3 

Finanční souhrn 

Dotacě na provoz od zr izovatělě:   2.669.720 Kc  (v rocě 2016 c inila dotacě na provoz 2.223.790 

Kc ) 

Dotacě: 

a) Dotacě MK Č R v programu Intěgrovaný  sýstě m ochraný kulturní ho dě dictví  (rěga lově  

výbavění ): 83.000 Kc  

b) Dotacě MK Č R v programu Rěalizacě vý stavní ch a ěxpozic ní ch projěktu  (rěnovacě sta lě  

ěxpozicě jaromě r ský ch umě lcu ): 477.000 Kc  + podí l zr izovatělě k dotaci 150.000 Kc  

Dotacě z Ú P na mzdý: 0 Kc  

Trz bý za vlastní  vý koný k 31. 10. : 66.000 Kc  (kromě  výu c tova ní  podí lu za prodaně  kombinovaně  

vstupěnký do josěfovský ch ěxpozicí ) 

Vý dajě na mzdý: 1.286.000 Kc  

Vý dajě na socia lní  a zdravotní  pojis tě ní : 438.000 Kc  

Vý dajě na dohodý o prověděný  pra cě: 99.000 Kc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stra nka 4 

Personální obsazení 

Mgr. Rudolf Havelka, Ph.D. – r ěditěl Mě stskě ho muzěa v Jaromě r i, zodpově dný  za vědění  

muzěa, vc ětně  koncěpcě dals í ho rozvojě, propagacě, dotac ní  c innosti apod.  

s kolění  absolvovana  v r. 2017:  S kolění  pro z adatělě dotacě Fondu mikroprojěktu  

ěurorěgionu Glacěnsis 

 S kolění  pro z adatělě dotacě Fondu Intěrrěg V-A Č R-PL 

 Kurz PR a markěting v muzějnictví  

 Ú c ast na sěmina r í ch Asociacě muzěí  a galěrií , komisě pro 

muzějní  managěměnt 

David Doubrava – spra vcě sbí rěk, za stupcě r ěditělě, zodpově dný  za fýzickou i katalogovou 

spra vu sbí rkově ho fondu muzěa a spolupra ci pr i pr í pravě  vý stav 

s kolění  absolvovana  v r. 2017:  S kolění  MK Č R pro spra vu ČES (Čěntra lní  ěviděncě sbí rěk) 

Mgr. Silvie Dušková – ěduka torka, zodpově dna  za pr í pravu a rěalizaci ědukac ní ch programu  a 

spolupra ci pr i pr í pravě  vý stav 

Jaroslav Cavrnoch – kustod a aranz ě r, spoluzodpově dný  za na vs tě vnický  provoz obou ěxpozicí  

(zějmě na ěxpozicě josěfovskě ) a spra vu prostor obou ěxpozic 

s kolění  absolvovana  v r. 2017:  Tvorba plaka tu  s pouz ití m infografiký 

Spisova  a archivní  sluz ba – uchova ní  a výr azova ní  

dokuměntu  

Pokroc ilě  u pravý fotografií  a animacě v programu Gimp 

Petra Baudyšová (polovic ní  u vazěk) – u c ětní  muzěa 

s kolění  absolvovana  v r. 2017:  Mzdý, změ ný 2017 

Mzdý, program Avěnsio 

Ú c ětnictví , změ ný 2017 

S kolění  pro z adatělě dotacě Fondu mikroprojěktu  

ěurorěgionu Glacěnsis 

Za koní k pra cě, změ ný 2017 

Mzdý, změ ný 2018 

 



 

Stra nka 5 

Přehled výstavní, přednáškové a edukační činnosti muzea 
Výstavy 
Jiří Vít – Podmanivá příroda 
 29. dubna – 28. května 
Olga Měrtlíková – 130 lět řěměslného školství v Jaroměři 
9. čěrvna – 10. září 
Těrěza Zichová – „První“ 
15. září – 5. října 
S pietou popel shrnouce 
13. října – 26. listopadu 
 Historické hřbitový 
13. října – 15. listopadu 
Advent v muzeu 
2. prosince 
 
Přednášky 
Městské muzěum v Jaroměři a Národní památkový ústav, úzěmní odborné pracoviště 
v Josěfově: 
čtvrtěk 19. lědna 2017 
Radomír Tichý/ Expědicě Monoxýlon – pohlěd z mořě na počátký námořní plavbý 
čtvrtěk 16. února 2017 
Jiří Balský/ Barokní rozměr Královéhraděckého krajě 
čtvrtěk 16. břězna 2017 
Josěf Klazar/ Něprávěm pozapoměnutý církěvní umělěc Jaroslav Pantalěon Major 
čtvrtěk 20.dubna 2017 
Viktor Blažěk/ Drobné památký v krajině – nědocěněné bohatství i ohrožěný druh 
 pátěk 12. května 2017 
Alěš Čhalupa/ Antická mýstéria 
čtvrtěk 8. čěrvna 2017 
PhDr. Jan Mohr/ Výtvarná tvorba profěsorů Všěoběcné řěměslnické školý v Jaroměři 
čtvrtěk 21. září 2017 
Miloš Buroň/ Průzkumý a dokuměntacě historických stavěb 
čtvrtěk 19. října 2017 
Olga Měrtlíková/ Proměný Jaroměřě v běhu stalětí 
čtvrtěk 23. listopadu 2017 
Jaromír Kovárník/ Trojitý kruhový příkop (ronděl) z mladší dobý kaměnné u Sěmonic 
a objěvý dalších rondělů – malý sál Městského divadla v Jaroměři 
čtvrtěk 21. prosincě 2017 
Jan Luštiněc/ Jilěmnický bětlém – malý sál Městského divadla v Jaroměři 
Městské muzěum v Jaroměři: 
čtvrtěk 7. září 2017 v 17:30 
Olga Měrtlíková/ Výtvarná tvorba profěsorů Všěoběcné řěměslnické školý v Jaroměři 
čtvrtěk 2. listopadu 2017 v 17:30 
David Doubrava/ Historiě pohřbívání žěhěm, výstavba krěmatorií v Evropě a čěských zěmích 
 
 
 
 



 

Stra nka 6 

Další kulturní akce pořádané Městským muzeem: 
 

1. 4. 2017 Slavnostní  zaha jění  turistickě  sězoný 2017 v pěvnostní m mě stě  Josěfově . 

 

25. 6. 2017 navs tí vila Mě stskě  muzěum v Jaromě r i francouzska  dělěgacě. ZÚS  F. A. S porka 
výstoupila s ěxpěriměnta lně  - vý tvarný m projěktěm S tí pnutí  labutě . 

 

9. – 10. 9. 2017 Dný ěvropskě ho dě dictví  v Mě stskě m muzěu v Jaromě r i  

2. 12. 2017 Advěnt v mě stskě m muzěu v Jaromě r i 

 

Kulturní akce (jiných subjektů) pro veřejnost: 

 

27. 1. 2017  Divadělní  pr ědstavění   The Blooma - Gurmánské příběhý 

28. 1. 2017 Koncěrt huděbní  skupiný Nadě jě 

24. 3. 2017 Divadělní přědstavění Thě Blooma - Gurmánské příběhý 

25. 3. 2017 Moravské lidové odpolědně s moděrátorěm K. Sladkým a jěho hostý 

9. 4. 2017 Koncěrt skupiný Augěnblick 

23. 6. 2017 Výhlášění litěrární soutěžě Městské knihovný Jaroměř 

16. 9. 2017 Dě kuji, z ě va s ma m…(K. Sladký ) 

28. 10. 2017 Bylinky na podzim-sětkání s býlinkářkou Věrou-býlinková poradna 

15. 11.  2017 ZÚS  F. A. S porka - koncěrt 

18. 11. 2017 Krkonošské poudačký s Eliškou Pilařovou  

16. 12. 2017 Vánocě v muzěu - Sětkání s moděrátorěm K. Sladkým a jěho hostý 

 

Animační a edukační programy (včětně objědnaných advěntních dílěn): 

130 lět r ěměslně ho s kolství  v Jaromě r i doprovodný  program (MS  – 9.tr í da ZS ) 

Vý znamně  budový Jaromě r ě -těmaticka  procha zka  (3.tr í da) 

Těmatický  vzdě la vací  program pro pr ědmě t dě jěpis (5.-9. roc ní k) 

První  svě tova  va lka  

Malý  muzějní , praměný, starě  tiský  

Josěfí nskě  a těrězia nskě  rěformý  

https://www.facebook.com/events/1807893549470764/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A583687715169577%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A583687715169577%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1068238646618965/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A583687715169577%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A583687715169577%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D


 

Stra nka 7 

První  rěpublika  

Advěntní  dí lna - modrotisk  

Programu  sě cělkově  zu c astnilo (zu c astní ) 614 dě tí . 

 

Otevírací doba, vstupné a vývoj návštěvnosti muzea 
 

Sta la  historicka  ěxpozicě v Josěfově  

               
              duběn  

 
 sobotý a nědě lě  
 

 
10.00 – 16.00 

               
              kvě těn 

 
 sobotý a nědě lě 

 
    10.00 – 16.00 

              c ěrvěn  sobotý a nědě lě     10.00 – 16.00 

              c ěrvěněc  děnně  mimo pondě lí  10.00 – 17.00 

              srpěn  děnně  mimo pondě lí  10.00 – 17.00 

              za r í   sobotý a nědě lě 10.00 – 16.00 

              r í jěn  otěvr ěno pro pr ěděm objědnaně  
skupiný  

 

 

Mě stskě  muzěum v Jaromě r i – Wěnkěu v du m 

        lěděn - duběn  u těrý  - pa těk                                       9.00 -16.00 

        kvě těn - listopad 
 u těrý  - pa těk                                       9.00 -17.00 

 sobotý, nědě lě a sva tký                  13.00 -17.00 

        prosiněc 
 u těrý  - pa těk                                       9.00 - 16.00 

 sobotý, nědě lě ,objědnaně  kulturní  por adý 

 



 

Stra nka 8 

VSTÚPNE  dospělí snížěné děti do 6 lět 
kombinované 

dospělí 

Kombinovaně  

sní z ěně  

Městské muzěum 

v Jaroměři 
30 Kc  15 Kc  0 Kc  - - 

 

Sta la  historicka  

ěxpozicě v 

Josěfově  

 

 

30 Kc  

 

 

15 Kc  

 

 

0 Kc  

 

 

180 Kc  

 

 

100 Kc  

 

Sleva na vstupném: 

• drz itěl pru kazu ZTP, ZTP-P 

• Sěnior pas (nově  od roku 2011) 
Vstup volný: 

• drz itělě  pru kazu Asociacě muzěí  a galěrií  Č ěskě  rěpubliký 

• dě ti do 6 lět 

• vstupěnka do Mě stskě ho muzěa v Jaromě r i, Sta lě  historickě  ěxpozicě v Josěfově  

      z knihý Kladskě  pomězí  – pr i zakoupění  dvou vstupěněk 50% slěva 

 

 

Porovna ní  na vs tě vnosti                       2016 2017 

Mě stskě  muzěum v Jaromě r i 
 

1797 k 31.10.2017        2095  

 
Sta la  historicka  ěxpozicě 

v Josěfově  

 
 

259 

 
 

                               1241 

 
Pr ědpokla dana  na vs tě vnost 
listopad, prosiněc 2017 

 
--------- 

 

 
                              1065 

 
 

                       cělkěm 

 
 

2056 

 
 
                                      4401 
                        

  

Celkem navštívilo k 31. 10. 2017 Městské muzěum a jěho pobočku v Josěfově 3 336 návštěvníků. 
Návštěvnost vzrostla o 1280 návštěvníků (běz započtění přědpokládané prosincové 
návštěvnosti. 



 

Stra nka 9 

 



 

Stra nka 10 

 



 

Stra nka 11 

 



 

Stra nka 12 

Sbírkotvorná a odborná činnost muzea 

V rocě 2017 pr ijalo Mě stskě  muzěum cělkěm 184 sbí rkový ch pr ědmě tu  a 136 knihovní ch 

jědnotěk. Sbí rký jsou ěvidova ný v pr í ru stkový ch kniha ch, v programu na ěviděnci sbí rěk Děmus 

a Čěntra lní  ěviděnci sbí rěk MK Č R. V programu Děmus jě v souc asně  době  ěvidova no 10.875 

jědnotkový ch invěnta rní ch c í sěl, pod ktěrý mi jě ěvidova no 14.332 vlastní ch sbí rkový ch 

pr ědmě tu . 

Knihovní  sbí rka pr ěs la v r. 2017 z ěviděncě v programu Člavius na ěviděnci v pokroc ilějs í m 

programu Tritius, ktěrý  umoz n ujě snadně js í  a komplěxně js í  da lkový  pr í stup. Knihovní  sbí rka 

c í ta  v souc asně  době  11.272 kniz ní ch jědnotěk. 

Pro vý stavní  u c ělý býlo oc is tě no a konzěrvova no vlastní mi prostr ědký 89 pr ědmě tu  zě sbí rěk 

nas ěho muzěa. Pro odborně  os ětr ění  býlo pr ěda no 42 sbí rkový ch pr ědmě tu .  

Muzěum si doc asně  pro vý stavní  u c ělý výpu jc ilo 128 pr ědmě tu , a to od na slědují cí ch institucí : 

Ostravskě  muzěum – vý stava S piětou popěl shrnoucě … 

Vý chodoc ěskě  muzěum v Pardubicí ch – dtto 

Na rodní  těchnickě  muzěum v Prazě – dtto  

Pohr ěbní  u stav hl. mě sta Prahý – dtto 

spolěc nost Likrěm Liběrěc – dtto 

Sluz bý mě sta Pardubic-Pohr ěbní  sluz ba a krěmatorium – dtto 

Spolěk lidově  tvorbý Hraděc Kra lově  – akcě Advěnt v muzěu 

Moravska  galěriě v Brně  – sta la  ěxpozicě v budově  muzěa  

Mě stskě  muzěum v Jaromě r i v rocě 2017 kra tkodobě  zapu jc ilo k ěxpozic ní m u c ělu m sbí rkově  

pr ědmě tý (67 pr ědmě tu ) tě mto institucí m: 

MKS Jaromě r  – ěxpozicě v prostoru vstupu do arěa lu Podzěmní ch choděb 

Čí rkěv Č ěskoslověnska  husitska  v Jaromě r i – doplně ní  intěriě ru modlitěbný 

rěstauracě Na stra z i – doplně ní  intěriě ru  

OS Ravělin XIV. – doplně ní  ěxpozicě 

Muzěum v Nově m Mě stě  nad Mětují  – doplně ní  sta lě  ěxpozicě 

Rěgiona lní  muzěum v Na chodě  – doplně ní  sta lě  ěxpozicě 

Rěgiona lní  muzěum v Čhrudimi – vý stava obrazu  K. Wagněra 

Mě stskě  muzěum vě Dvor ě Kra lově  nad Laběm – doplně ní  aktua lní  vý stavý 



 

Stra nka 13 

V dubnu roku 2017 býlý děpozita r ě os ětr ěný odbornou firmou proti hmýzu a plí sní m. 

Poc a tkěm roku 2017 býla dokonc ěna komplětní  invěntarizacě sbí rkově ho i kniz ní ho fondu. 

 

Badatelské návštěvy a dotazy 

V rocě 2017 v muzěu probě hlo 15 badatělský ch na vs tě v a býlo zodpově zěno 42 badatělský ch 

dotazu  smě r ovaný ch na nas i instituci ělěktronickou cěstou. 

Jědnalo sě pr ěva z ně  o dí lc í  dotazý badatělu  k tě matu m vztahují cí ch sě k historii Jaromě r ě a 

Josěfova, pr í padně  k historii Wěnkěova obchodní ho domu. 

Zamě stnanci muzěa prova dě li badatělskou c innost souvisějí cí  s pr ipravovaný m programěm 

vý stav pro rok 2017:130 lět r ěměslně ho s kolství  v Jaromě r i – badatělska  c innost v SOkA 

Na chod; S piětou popěl shrnoucě ... –  badatělska  c innost v SOKa Na chod; SOkA Č ěskě  

Budě jovicě; SOkA Brno; SOkA Olomouc; SOkA Most; SOkA Sěmilý; Stavění  archivý mě st: Ostravý, 

Plzně , Sěmilý; Muzěum mě sta Brna 

Členství v odborných a propagačních sdruženích, mezinárodní 

spolupráce 

Mě stskě  muzěum v Jaromě r i jě dlouholětý m c lěněm Asociacě muzěí  a galěrií  a Č ěskě  

archěologickě  spolěc nosti.  Nově  sě Mě stskě  muzěum zapojilo do aktivit propagac ní ho sdruz ění  

Kladskě  pomězí , jěhoz  cí lěm jě propagacě turistický ch cí lu  (a rozvoj turistiký oběcně ) na obou 

strana ch hranicě. V ra mci mězina rodní  spolupra cě býla uzavr ěna měmoranda o vza jěmně  

spolupra ci s Muzěěm Sprzętu Gospodarstwa Domowěgo v Ziębicí ch a s Muzěěm architěkturý vě 

Vratislavi.  

 


