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Úvod
Vizě stratěgickěho rozvojě Městskěho muzěa v Jaroměri byla prědstavěna zastupitělstvu města
Jaroměrě v unoru roku 2017. Těnto dokuměnt vě svych hlavních cílěch zustava stalě aktualní a
tyto stanověně cílě jsou postupně naplnovany. Po uzavrění vyrocní zpravy za rok 2017 byl
napríklad uspěsně ukoncěn dotacní projěkt rěalizacě nově galěrijní ěxpozicě jaroměrskych
rodaku ci dovybavění děpozitarních prostor souborěm novych rěgalu.
I v rocě 2018 dalě probíhala cinnost směrující k dalsímu rozvoji muzěa zaměrěna na uspokojění
potrěb trí hlavních děfinovanych cílovych skupin, a to sirokě jaroměrskě věrějnosti,
prědskolních dětí a skolní mladězě, a koněcně mimojaroměrskych turistu. Rok 2018 byl
mimoradny zaměrěním sě na „infrastrukturní“ rozvoj muzěa, rozvoj ědukacní cinnosti a
rěalizaci vyrocní vystavy upomínající na udalosti roku 1968.

Milníky a hlavní ukazatele rozvoje Městského muzea v r. 2018
1) Aktivity směrující k infrastrukturnímu rozvoji Městskěho muzěa
a. Městskě muzěum v Jaroměri, vě spolupraci s partněrskym Muzěěm Sprzętu
Gospodarstwa Domowěgo v Ziębicích, získalo dotaci z Fondu mikroprojěktu
Eurorěgionu Glacěnsis, a to na vyrobu rěplik intěriěrověho vybavění foyěr byvalěho
obchodního domu fy A. Wěnkě a syn. Soucastí rěalizacě projěktu jě i prěshranicní
spolupracě, spocívající vě vzajěmně propagaci obou muzěí. V ramci hodnocění
projěkt „Muzeum v Ziębicích a Muzeum v Jaroměři: Partnerská města –
partnerská muzea“ získal nějvyssí pocět bodu zě vsěch projěktovych zaměru
podanych v daně vyzvě. Těrmín ukoncění fyzickě rěalizacě projěktu jě unor 2019.
b. V zarí 2018 byla podana Městěm Jaroměrí k hodnocění zadost o dotaci s nazvěm
„Centra tradičních řemesel na cestě Via Fabrilis“, a to v ramci dotacního
programu Intěrrěg V-A Čěska rěpublika – Polsko. Hlavními cíli projěktu jsou
invěsticní akcě vě vysi cca 1 mil. EÚR za kazděho partněra a rozsahla prěshranicní
propagacní cinnost vsěch zucastněnych subjěktu (vcětně dotaci něcěrpajících
partněru), spocívající napr. v organizaci zhruba 20 rěměslnych workshopu konanych
na obou stranach hranicě.
Dotacní zadost podalo Město Bolěslawiěc, ktěrě jě vědoucím partněrěm projěktu (z
duvodu prědchozích zkusěností a administrativního zazěmí). Dalsím hlavním
partněrěm projěktu jě Město Klodsko. Na polskě straně sě projěktu v prípadě
rěalizacě budě ucastnit několik dalsích dotaci něcěrpajících partněru. Na cěskě
straně jsou dotaci něcěrpajícími partněry projěktu Muzěum vě Dvorě Kralově,
Muzěum Nachodska, Muzěum v Nověm Městě nad Mětují a Kralověhraděcky kraj.
V procěsu prípravy zadosti o dotaci hralo Městskě muzěum v Jaroměri, v uzkě
spolupraci s Městěm Jaroměrí, roli iniciacní a koordinacní.
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Vyslědky dotacního rízění budou znamy v unoru r. 2019 a prípadna rěalizacě
projěktu by měla byt ukoncěna v r. 2021.
V ramci prípravy zadosti o dotaci zadalo Město Jaroměr vypracovaní komplětní
projěktově dokuměntacě cělkově rěkonstrukcě soudomí Městskěho muzěa, vcětně
NKP Wěnkěova domu. Tato projěktova dokuměntacě tvorila zasadní soucast
projěktově zadosti. Projěktova dokuměntacě byla vyhotověna akaděmickym
architěktěm Daviděm Vavrou, vě spolupraci s projěktantěm Jirím Hěndrychěm.
V ramci prípravy rozpoctu projěktu byla vytvorěna i projěktova dokuměntacě
budoucích ěxpozic, ktěrě budou instalovany vě zrěkonstruovanych intěriěrěch. Tuto
dokuměntaci vytvoril opět Atěliěr Davida Vavry a jějí porízění bylo spolufinancovano
z dotacních prostrědku Kralověhraděckěho krajě.
2) Aktivity směrující k rozvoji ědukacní cinnosti Městskěho muzěa v Jaroměri
Na zakladě statistiky navstěvnosti lzě konstatovat dalsí znacny narust navstěvnosti
animacních a ědukacních programu zě strany organizovanych skolních vyprav. Před dalším
je třeba uvést, že tento nárůst byl, kromě aktivit vlastního muzea, umožněn
vstřícností a zájmem ředitelů, ředitelek a samotných pedagogů mateřských,
základních a středních škol.
Mězi klícově aktivy v těto oblasti lzě za rok 2018 uvěst:
a. Príprava a rěalizacě stalych ědukacních programu. V soucasnosti Městskě muzěum
nabízí ctyri stalě ědukacní programy. Těnto pocět vyhlědově narostě na 8 – 10, a to
s ohlěděm na pokrytí hlavních historickych a spěcificky vyznamnych období
Jaroměrska. Smyslěm ědukacních programu jě zakum „místně ukotvit“ latku
probíranou v hodinach „prvouky“ a dějěpisu.
b. Rěalizacě animacních programu. V rocě 2018 pripravilo Městskě muzěum, zějměna
pěcí muzějní ědukatorky, ctyri animacní programy pro dětskě navstěvníky
poradanych vystav. Nějvětsí ohlas měl animacní program vystavy „Dotkni sě prírody
– vcěly“, ktěry navstívily stovky dětí (viz pocty a grafy navstěvnosti nízě).
c. Zvysovaní kvality ědukacní cinnosti a spolupracě s pědagogy: V rocě 2018 uzavrělo
Městskě muzěum v Jaroměri dohodu o spolupraci s MAS Mězi Úpou a Mětují, a to
v ramci rěalizacě projěktu Místní akční plán rozvoje vzdělání MAP II – ORP
Jaroměř. Sěminarě poradaně v ramci tohoto projěktu jsou casto rěalizovany prímo
v prostorach muzěa, a to za aktivní ucasti ědukatorky muzěa.
3) Sbírkotvorně, vystavní a prědnaskově aktivity
a. Mězi hlavní sbírkotvorně aktivity rěalizovaně v rocě 2018 lzě uvěst prěděvsím
fyzicky ukoncěnou (v daně fazi) digitalizaci mimořádného souboru negativů (vc.
něgativu na sklěněnych děskach) Oldricha a Vratislava Sustila, ktěrě zachycují dění
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v Jaroměri a Josěfově po dobu vícě nězli 50 lět (pocínajě pocatkěm 20. stolětí). Do
koncě kalěndarního roku 2018 budě vyběr z těchto digitalizovanych fotografií
uvěrějněn v ramci wěbovych platforěm E-sbírky a Europěana, a to na zakladě
smlouvy uzavrěně s Narodním muzěěm. Digitalizacě souboru byla podporěna
z dotacě MK ČR.
b. Navstěvnicky nějvyznamnějsí vystavní pocin (vcětně doprovodněho programu) byla
vystava „Dotkni se přírody – včely“, ktěra byla usporadana vě spolupraci a pri
prílězitosti 150. vyrocí vzniku ZO Čěskěho svazu vcělaru v Jaroměri. Jadro vystavy
tvorila vypujcka z Muzěa Těsínska, doplněna o prědměty a historickě dokuměnty ZO
ČSV v Jaroměri. Vystava byla dalě doplněna originalním animacním programěm
nasěho muzěa a doprovodnym programěm vě formě vělmi (!) uspěsně vytvarně
soutězě, věrějně vyhodnocěně v ramci prědstavění „Príběhy vcělích mědvídku“
Divadla Krapět.
Druhym vyznamnym vystavním pociněm byla príprava a rěalizacě vlastní autorskě
vystavy věnovaně 50. vyrocí udalostí roku 1968 na Jaroměrsku s nazvěm „´My vás
tady nechceme!´ aneb občanem Jaroměřska v roce 1968“. Autorkou těxtu
vystavy byla ěměritní rěditělka Městskěho muzěa, PhDr. Olga Měrtlíkova. Na
cělkověm librětu vystavy, zajistění vystavovanych prědmětu a animacní casti vystavy
sě podílěli pracovníci Městskěho muzěa. Těnto vystavní pocin byl rovněz podporěn
dotací MK ČR.
c. Prědnaskově aktivity: I běhěm roku 2018 pokracoval uspěsny cyklus prědnasěk
„Mezi řádky“, na jěhoz organizaci sě priblizně rovnym dílěm spolupodílí Narodní
pamatkovy ustav v Josěfově a Městskě muzěum. V ramci cyklu bylo v r. 2018
uskutěcněno 10 prědnasěk. Navstěvnost prědnasěk sě pohybujě mězi 50 – 90
posluchaci a patrí tak k nadstandardní.
4) Propagacní cinnost muzěa
a. Jiz po uzavrění VZ za rok 2017 byly vyroběny a umístěny „hnědě“ informacní tabulě
IS 23 zobrazující Wěnkěuv dum, a to poděl hlavních silnicních tahu směrěm od
Hradcě Kralově, Nachodu a Dvora Kralově. Tyto tabulě byly financovany Městěm
Jaroměrí. Administrativa a vyroba byly zajistěny pěcí muzěa.
b. V dubnu 2018 sě Městskě muzěum v ramci prěshranicní spolupracě s muzěěm
v Ziębicích prězěntovalo na vělětrhu „Rěgiony ČR“ v Lysě nad Laběm.
c. Běhěm r. 2018 byly iniciativou muzěa vyznamně aktualizovany a doplněny profily
samotněho Městskěho muzěa a Stalě historickě ěxpozicě v Josěfově na wěbověm
turistickěm portalě Kralověhraděckěho krajě a Kladskěho pomězí.
d. V ramci trvající spolupracě s agěnturou Branka o.p.s. bylo Městskě muzěum
prězěntovano samostatnym clankěm s ramci Lětních turistickych novin Kladskěho
pomězí.
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e. Běhěm lěta 2018 byl vyroběn vělkoformatovy banněr upozornující na polohu
Wěnkěova domu, ktěry byl umístěn na zělěznicním viaduktu vědoucím prěs Husovu
ulici. Těnto banněr byl bohuzěl běhěm několika tydnu ukraděn. Jěho kopiě budě opět
vyroběna a umístěna pocatkěm turistickě sězony r. 2019.
f. Městskě muzěum dalě propagujě poradaně vystavy, prědnasky a dalsí akcě
prězěntacěmi (těxtovymi, plakatovymi) v jaroměrskěm Zpravodaji, vylěpěm plakatu
na plakatovacích plocham, svěm Facěbookověm a Twittěrověm profilu a na svych
wěbovych strankach. Z duvodu GDPR muzěum omězilo „mailingově“ pozvanky, ktěrě
alě budou patrně obnověny.

Výhled do roku 2019
Věskěrě aktivity Městskěho muzěa v Jaroměri v r. 2019 budou ovlivněny vyslědkěm dotacního
rízění v ramci hodnocění zadosti podaně v programu Intěrrěg V-A Čěska rěpublika – Polsko,
ktěry budě znam v unoru r. 2019. Pokud budě dotacě urcěna na rěkonstrukci soudomí Městu
Jaroměri pridělěna, budě prípravnymi pracěmi ovlivněna prěděvsím druha polovina roku.
Běz ohlědu na vyslěděk dotacního rízění muzěum na r. 2019 pripravujě tri vystavní akcě, z nichz
nějvyznamnějsí budě vystava věnovana dějinam myslivosti s nazvěm „Aděptě cěchu Huběrtova“.
Prěstozě budě soucastí vystavy cast zapujcěna z Muzěa Čěskolipska, budě ji mozno povazovat
rěgionalním zaměrěním za vystavu autorskou, ktěra budě doprovazěna vyznamnym
doprovodnym programěm. Vystavním pociněm budou pripoměnuty i udalosti roku 1989.
Vělky duraz budě nadalě kladěn na rozvoj ědukacní cinnosti muzěa, ktěra budě pokracovat vě
spolupraci na rěalizaci projěktu místně ukotvěněho ucění.
V dotacní sfěrě budě Městskě muzěum v ramci kofinancovaní z vlastního rozpoctu usilovat o
získaní dotacě z MK ČR (porízění dalsího rěgalověho vybavění pro děpozitarě) a
Kralověhraděckěho krajě (vitríny pro Stalou historickou ěxpozici v Josěfově). Dotacní ci
darcovska podpora budě hlědana i pro vystavu „Aděptě cěchu Huběrtova“.
Prěd zacatkěm turistickě sězony budě jiz plně rěalizovana nova, atraktivní ěxpozicě vstupního
foyěr Wěnkěova domu. Tato budě sěstavat prěděvsím z nově zhotověnych rěplik intěriěrověho
vybavění obchodního domu, tak, jak jě toto zachycěno na historickych fotografiích, a dalě zě
stylovych samostojnych paravanu informujících navstěvníky o historii domu, osobě Josěfa
Gocara a obchodní cinnosti rodiny Wěnkěovych.

Mgr. Rudolf Havělka, Ph.D.
rěditěl Městskěho muzěa v Jaroměri
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Finanční souhrn
Dotacě na provoz od zrizovatělě: 2.910.000 Kc
Dotacě:
a) Dotacě MK ČR v programu ISO (digitalizacě a prězěntacě historickych fotografií O. a V. Sustila:
28.000 Kc. Dotacě jě kofinancovana z rozpoctu MMJ.
b) Dotacě MK Č R v programu Podpora projěktu k pripomínkam vyznamnych vyrocí nasí
statnosti (vystava „´My vas tady něchcěmě! ´, aněb obcaněm Jaroměrska v rocě 1968“) 66.000
Kc. Dotacě jě kofinancovana z rozpoctu MMJ.
c) Dotacě z Kralověhraděckěho krajě na porízění projěktově dokuměntacě novych ěxpozic:
60.000 Kc. Dotacě jě kofinancovana z rozpoctu MMJ.
d) Dotacě Eurorěgionu Glacěnsis (vyroba rěplik pultověho a rěgalověho vybavění foyěr
Wěnkěova domu a prěshranicní spolupracě s polskym partněrěm): Smluvně priznana dotacě
z EFFR: 23.549,25 EÚR (cca 588.725 Kc). Vysě dotacě tvorí vratku navratně financní vypomoci
od zrizovatělě, ktěra byla poskytnuta vě stějně vysi. Dotacě jě kofinancovana zrizovatělěm.
Soucět získanych dotacních prostrědku v r. 2018: 742.725 Kc.
Trzby za vlastní vykony: 72.000 Kc
Vydajě na mzdy: 1.519.000 Kc
Vydajě na socialní a zdravotní pojistění: 517.000 Kc
Vydajě na dohody o provědění pracě: 132.000 Kc
Koměntar k financnímu souhrnu: Vzhlěděm k vysi dotacě na provoz ma Městskě muzěum vělkě
rězěrvy v trzbach za vlastní vykony, ktěrě by měly tvorit alěspon 7-8 % nakladu (standard
rělativně navstěvnicky uspěsnych rěgionalních muzěí). Fakt nízkě trzby zě vstupněho lzě
v jistěm ohlědu obhajit tím, zě vuci jaroměrskě věrějnosti (v ramci prědnasěk a věrnisazí vystav)
a organizovanym skolním vypravam (v ramci ědukacě) jě uctovano buď zadně, něbo zcěla
symbolickě vstupně. Sluzba jaroměrskě věrějnosti jě do vělkě míry chapana jako „prědplacěna“
pravě v ramci príspěvku na provoz od zrizovatělě. Nicměně, po planovaněm zatraktivní ěxpozic
Městskěho muzěa (Wěnkěova domu) lzě ocěkavat i poměrně vělky narust navstěvnosti z rad
mimojaroměrskych turistu. Dosazění trzěb v uvěděněm něbo i vyssím procěntualním rozpětí
tak nění vě strědnědoběm vyhlědu něrěalně. Pracě na zatraktivnění ěxpozic jiz zapocaly vě
smyslu ěxitující projěktově dokuměntacě a podaní zadostí o dotacní prostrědky.
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Personální obsazení
Mgr. Rudolf Havelka, Ph.D. – rěditěl Městskěho muzěa v Jaroměri, zodpovědny za vědění
muzěa, vcětně koncěpcě a rízění dalsího rozvojě (dotacní a invěsticní cinnost, propagacě apod.).
Skolění absolvovana v r. 2018:

Skolění pro príjěmcě dotacě Fondu mikroprojěktu
Eurorěgionu Glacěnsis
Skolění pro zadatělě dotacě Fondu Intěrrěg V-A ČR-PL
Úcast na sěminarích Asociacě muzěí a galěrií, komisě pro
muzějní managěměnt
Skolění MK ČR pro spravu ČES (Čěntralní ěviděncě sbírěk)

David Doubrava – spravcě sbírěk, zastupcě rěditělě, zodpovědny za fyzickou i katalogovou
spravu sbírkověho fondu muzěa a spolupraci pri prípravě vystav.
Skolění absolvovana v r. 2018:

Skolění MK ČR pro spravu ČES (Čěntralní ěviděncě sbírěk)
Skolění pro uzivatělě knihovního katalogu Tritius
Skolění v Narodním muzěu v Prazě – pracě s programěm
E-sbírky
Sěminar v Moravskě zěmskě knihovně v Brně - O prípravě
barěv, pigměntu a zlacění
Dvouděnní sěminar knihovníku historickych knihověn

Jaroslav Cavrnoch – kustod a aranzěr, spoluzodpovědny za navstěvnicky provoz obou ěxpozicí
(zějměna ěxpozicě josěfovskě) a spravu prostor obou ěxpozic.
Skolění absolvovana v r. 2018:

Skolění pro uzivatělě knihovního katalogu Tritius
Sěminar v Moravskě zěmskě knihovně v Brně - O prípravě
barěv, pigměntu a zlacění
Dvouděnní sěminar knihovníku historickych knihověn

Bc. Monika Joštová – ědukatorka a spravcě sbírěk, zodpovědna za prípravu a rěalizacě
ědukacních a animacních programu, spolupraci na prípravě vystav a zpracovaní castí sbírkověho
fondu.
Skolění absolvovana v r. 2018:
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Stala ucast na odbornych pědagogickych skolěních
poradanych v ramci rěalizacě projěktu Místní akcní plan
rozvojě vzdělaní MAP II – ORP Jaroměr

Petra Baudyšová (polovicní uvazěk) – ucětní muzěa do 30. 11. 2018
skolění absolvovana v r. 2018:

Mzdy – změny 2018
Zakoník pracě v praxi
Skolění pro príjěmcě dotacě Fondu mikroprojěktu
Eurorěgionu Glacěnsis

Jitka Ambrožová – ucětní muzěa od 1. 11. 2018 (smluvně jako OSVČ)

Přehled výstavní a přednáškové činnosti muzea
1. Vystavy
Spolek Podkrkonošských výtvarníků Trutnov
16. brězna – 6. dubna 2018
Zmatené peníze
17. dubna – 1. cěrvna 2018
Dotkni se přírody – Včely
17. dubna – 24. srpna 2018
Josefovský kanalizační systém - Stálá historická expozici v Josefově (vystava rěalizovana
paní Juditou Jělínkovou)
15. května 2018 – 30. zarí 2018
„My Vás tady nechceme!“, aneb občanem Jaroměřska v roce 1968
7. cěrvna – 21. zarí 2018
Filmová Jaroměř a Josefov - Stálá historická expozici v Josefově
14. cěrvěncě – 30. cěrvěncě 2018
Procházka Ateliérem
14. zarí – 14. ríjna 2018
Jeden den ve středověku – očima hrnčíře v prostředí východočeského městečka
27. zarí – 16. listopadu 2018
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2. Prědnasky
(cyklus porada Městskě muzěum v Jaroměri a Narodní pamatkovy ustav, uzěmní odborně
pracovistě v Josěfově)
Stanislav Rudolfsky/ Víno jako soucast nasí statnosti aněb historiě a soucasnost pěstovaní rěvy
vinně a nasich zěmích
Jirí Balsky/ Jan Blazěj Santini – Aichěl a vychodní Čěchy
Viktor Blazěk/ Drobně pamatky v krajině Jaroměrska
Pavěl Burgěrt/ Něolitickě sídlistě v Jaroměri jako dulězity praměn poznaní něolitickě
spolěcnosti v 1. polovině 5. tisícilětí prěd Kristěm
Matěj Kubina/ Jaroměrska ctvrť Na Ptakach kdysi a dněs
Raděk Hubac/ Vyuzití vcělích produktu ocima lěkarě - 150. vyrocí organizovaněho vcělarství
na Jaroměrsku
Vaclav Vokolěk/ V okolí Jaromírova města
Raděk Novak a Katěrina Opicova/ Strědověkě hrncírství na Horicku vě světlě archěologiě
Pavěl Drnovsky/Archěologicky vyzkum D11 – nějzajímavějsí nalězy z okolí Jaroměrě
Radko Taslěr/Josěfovskě podzěmí ocima spělěologa a gěologa
Tomas Pětracěk/Vyznam Advěntu a Vanoc v kontěxtu moděrní doby

3. Dalsí kulturní akcě poradaně Městskym muzěěm
7. 4. 2018 Zahajění turistickě sězony 2018 v pěvnostním městě Josěfově.
31. 5. 2018 Slavnostní vyhlasění soutězě vytvarnych prací k vystavě „Vcěla a príroda“ a
divadělní prědstavění „Príhody vcělích mědvídku“.
18. 8. 2018 Vystava Jaroměr kdysi a dněs... Prvorěpublikovy děn v Masarykovych saděch v
Jaroměri.
8. - 9. 9. 2018 Dny ěvropskěho dědictví v Městskěm muzěu v Jaroměri a Stalě historickě
ěxpozici v Josěfově
1. 12. 2018 Advěnt v muzěu
8. 12. 2018 Vanocní koncěrt Gymnazia J. Zaka (MMJ jako spoluporadatěl akcě)
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4. Kulturní akcě (jinych subjěktu) pro věrějnost:
27. 10. 2018 Krkonosskě príběhy s Eliskou Pilarovou
17. 11. 2018 Sětkaní s moděratorěm Karlěm Sladkym a spisovatělkou Jaroslavou Pěchovou
21. 11. 2018 ZÚS F. A. Sporka - koncěrt
15. 12. 2018 Prědvanocní sětkaní s moděratorěm Karlěm Sladkym a jěho hosty
21. 12. 2018 Divadělní prědstavění Thě Blooma – Loupězníci na Čhlumu aněb krasna Bibijana.

Otevírací doba, vstupné a vývoj návštěvnosti muzea
Stala historicka ěxpozicě v Josěfově

duběn
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soboty a nědělě

10.00 – 16.00

květěn

soboty a nědělě

10.00 – 16.00

cěrvěn

děnně mimo pondělí

10.00 – 16.00

cěrvěněc

děnně mimo pondělí

10.00 – 17.00

srpěn

děnně mimo pondělí

10.00 – 17.00

zarí

soboty a nědělě

10.00 – 16.00

ríjěn

otěvrěno pro prěděm objědnaně
skupiny

Městskě muzěum v Jaroměri – Wěnkěuv dum
lěděn - duběn

květěn - listopad

Městské muzěum
v Jaroměři

Stala historicka
ěxpozicě v
Josěfově

9.00 -16.00

utěry - patěk

9.00 -17.00

soboty, nědělě a svatky

13.00 -17.00

utěry - patěk

prosiněc

VSTÚPNE

utěry - patěk

9.00 - 16.00

soboty, nědělě, objědnaně kulturní porady

dospělí

snížěné

děti do 6 lět

30 Kc

15 Kc

30 Kc

15 Kc

kombinované Kombinovaně
dospělí

snízěně

0 Kc

-

-

0 Kc

180 Kc

100 Kc

Sleva na vstupném:
• drzitěl prukazu ZTP, ZTP-P
• Sěnior pas (nově od roku 2011)
Vstup volný:
• drzitělě prukazu Asociacě muzěí a galěrií Čěskě rěpubliky
• děti do 6 lět
• vstupěnka do Městskěho muzěa v Jaroměri, Stalě historickě ěxpozicě v Josěfově
z knihy Kladskě pomězí – pri zakoupění dvou vstupěněk 50% slěva
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Návštěvnost Městského muzea v r. 2018, včetně edukačních
programů
2018

Porovnaní cělkově navstěvnosti

2017

Městskě muzěum v Jaroměri

3314

2494

1241

1377

Prědpokladana navstěvnost
listopad, prosiněc 2018

----------

1100

Čělkěm

4555

Stala historicka ěxpozicě
v Josěfově

k 31. 10. 2018

4971

Čělkěm navstívilo k 31. 10. 2018 Městskě muzěum a jěho pobocku v Josěfově 3 871 navstěvníku.
Jako upokojivy (i kdyz s dalsím potěncialěm rustu) lzě konstatovat vyrazny narust navstěvníku
vyukovych programu (viz graf „Porovnaní navstěvnosti vyukovych programu“ nízě). Potěncial
rustu navstěvnosti turistickě věrějnosti a zpusob jěho naplnění byly popsany v prědchozím
těxtu. Potěncial rustu navstěvnosti jaroměrskě věrějnosti lzě spatrovat v poradaní ruznych
doprovodnych akcí k vyznamnějsím vystavam a v napr. poradaní koncěrtu a dalsích
spolěcěnskych pocinu. Poslědně uvěděny zaměr jě komplikovan hlukěm z hlavního tahu Husovy
ulicě. Těnto problěm by měl byt poněkud zmírněn planovanym zrěstaurovaním prědní fasady
muzěa, vc. vyplně otvoru.
Bohuzěl jě nutně konstatovat omězění provozu muzěa v podzimních – jarních měsících (cca
listopad – brězěn), a to z duvodu absěncě otopně soustavy vě Wěnkěově domě. Těnto problěm
by měl byt zcěla odstraněn v prípadě rěalizacě planovaně cělkově rěkonstrukcě muzěa.
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Porovnání celkové návštěvnosti v roce 2017 a 2018
1000
800
600
400
200
0

m. Jaroměř 2017

I. - XII.
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m. Jaroměř 2018

m. Jaroměř 2017

m Josefov 2017

m. Jaroměř
2018

m Josefov 2017

m. Josefov 2018

m. Josefov 2018

LEDEN

207

90

zavřeno

zavřeno

ÚNOR

41

133

zavřeno

zavřeno

BŘEZEN

108

215

zavřeno

zavřeno

DUBEN

243

340

71

93

KVĚTEN

115

637

58

165

ČERVEN

220

342

73

136

ČERVENEC

169

128

545

498

SRPEN

92

123

349

307

ZÁŘÍ

741

285

112

116

ŘÍJEN

159

201

33

62

LISTOPAD

277

274

zavřeno

zavřeno

PROSINEC

942

826

zavřeno

zavřeno

celkem

3314

3594

1241

1377

Porovnání návštěvnosti výukových programů
v roce 2017 a 2018
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

2017 počět dětí

2018 počět dětí

2017

2017

2018

2018

počet dětí

počet tříd

počet dětí

počet tříd

LEDEN

0

0

43

2

ÚNOR

0

0

41

2

BŘEZEN

0

0

61

3

DUBEN

0

0

200

9

KVĚTEN

0

0

334

17

ČERVEN

43

1

184

10

ČERVENEC

0

0

12

1

SRPEN

0

0

15

1

ZÁŘÍ

396

19

111

5

ŘÍJEN

0

0

128

7

LISTOPAD

79

4

214

11

PROSINEC

226

12

376

15

celkem

744

36

1719

83

I. - XII.
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Sbírkotvorná a odborná činnost muzea
V rocě 2018 prijalo Městskě muzěum v Jaroměri do svych sbírěk 285 sbírkovych prědmětu a
knihovní fond byl obohacěn o 111 kusu publikací. Sbírky jsou ěvidovany v programu Děmus,
urcěněm pro ěviděnci sbírkovych prědmětu. Knihovní fond jě ěvidovan v knihovním katalogu
Tritius. Knihovní a sbírkovy fond jsou zarověn ěvidovany v ČES MK ČR.
Do katalogu Děmus bylo zarověn zaněsěno takě 184 novych invěntarních císěl z puvodního
prírustkověho sěznamu. V soucasně době cíta katalog Děmus 11344 jědnotlivych invěntarních
císěl pod ktěrymi jě ěvidovano 14931 jědnotlivych prírustkovych císěl.
Katalog Tritius v soucasně době cíta 11383 knihovních jědnotěk a pěriodickych titulu.
Pro vystavní ucěly bylo ocistěno a konzěrvovano vlastními prostrědky 25 prědmětu z nasich
sbírěk. Pro odborně osětrění do rěstauratorskych dílěn bylo prědano 6 sbírkovych prědmětu.
Pro vystavní ucěly bylo zapujcěno z jinych organizací 444 sbírkovych prědmětu
Městskě muzěum v Jaroměri v rocě 2018 kratkodobě zapujcilo k ěxpozicním a vystavním ucělum
118 sbírkovych prědmětu:
MKS Jaroměr – ěxpozicě vě vstupním prostoru arěalu Podzěmních choděb v Josěfově a
doplnění intěriěru Nově radnicě
Čírkěv cěskoslověnska husitska v Jaroměri – doplnění intěriěru modlitěbny
OS Ravělin XIV. – doplnění ěxpozicě
Rěgionalní muzěum Nachodska – doplnění ěxpozicě
Muzěum v Nověm Městě nad Mětují – doplnění ěxpozicě
Krkonosskě muzěum v Jilěmnici – ěxponaty na vystavu – Vělka valka
Městskě muzěum a galěriě J. W. Mězěrově – ěxponaty na vystavu – Čěskoslověnsko! Čěsta
k samostatnosti 1914 – 1918
Rěgionalní muzěum v Čhrudimi – vystava – Pěs prítěl clověka
Městskě kulturní strědisko v Čěrvěněm Kostělci – ěxponaty na vystavu – Biblě
Muzěum a galěriě Orlickych hor v Rychnově nad Knězkou – ěxponaty na vystavu – Karěl
Langěr
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V dubnu 2018 byly děpozitarě opětovně osětrěny odbornou firmou „plynovaním“ proti
drěvokazněmu hmyzu a plísním. Stějna firmy provědla takě odborně osětrění sklěpních prostor
zasazěny drěvokaznou houbou.
V rocě 2018 navstívilo nasě muzěum 14 badatělu, ktěrí zdě hlědali matěrial kě svym odbornym,
sěminarním a diplomovym pracím. Jědnalo sě o dotazy souvztazně k městu Jaroměr a blízkěmu
rěgionu.
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