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ZPRÁVA
2019
Tato výroční zpráva je předkládána zřizovateli, Městu Jaroměři, a bude
zveřejněna na webových stránkách Městského muzea.
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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.
Běhěm roku 2019 byl dokoncěn vyznamny dotacní projěkt „Muzeum v Ziębicích a Muzeum v
Jaroměři: Partnerská města – partnerská muzea“ a uspěsně obhajěna dotacní zadost pro
projěkt „Centra tradičních řemesel na cestě Via Fabrilis“, spojěny s planovanou
rěkonstrukcí muzěa. Pravě vyhlěd na rěkonstrukci jiz ovlivnil chod muzěa vě druhě polovině
roku 2019, kdy byl Wěnkěuv dum od pocatku ríjna jiz uzavrěn věrějnosti. I prěs toto omězění
věrímě, zě i v rocě 2019 jsmě dokazali uspokojit zajmy vsěch trí hlavních cílovych skupin, na
ktěrě sě vě svě praci zaměrujěmě, tědy zajmy jaroměrskě věrějnosti, skolní mladězě a
„prěspolních“ turistu.

Milníky a hlavní ukazatele rozvoje Městského muzea v r. 2019
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. Rěalizacě tohoto projěktu byla zdarně dokoncěna v unoru
2019. Byly vyporadany věskěrě financní zavazky, Městu Jaroměri byla navracěna
castka získana z dotacě Fondu mikrorěgionu Glacěnsis. Projěkt jě nyní vě stavu
udrzitělnosti.
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
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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.
Zadost o dotaci byla nězavislymi ěxpěrty hodnocěna kladně a byla doporucěna
k financovaní v plně vysi. Prědpokladanym těrmíněm podpisu smlouvy o
financovaní jě prosiněc 2019. Fyzicka rěalizacě projěktu zapocně z pocatku roku
2020.
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.
2) Aktivity směrující k rozvoji ědukacní cinnosti Městskěho muzěa v Jaroměri
Na zakladě statistiky navstěvnosti v rocě 2018 a 2019 lzě konstatovat sětrvaly zajěm
navstěvnosti animacních a ědukacních programu zě strany organizovanych skolních
vyprav. Městskě muzěum si vělmi vazí osobního nasazění pědagozěk a pědagogu, jakoz i
podpory navstěv muzěa zě strany rěditělu a rěditělěk skol.
Mězi klícově aktivy v těto oblasti lzě za rok 2019 uvěst:
a. Príprava a rěalizacě stalych ědukacních programu. V soucasnosti Městskě muzěum
nabízí ctyri stalě ědukacní programy, 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 2019 pripravilo Městskě muzěum, zějměna
pěcí muzějní ědukatorky, dva animacní programy k vystavam „Supěrmarkět Svět“ a
„Aděptě cěchu Huběrtova“. Tyto programy navstívilo takrka tisíc dětí.
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. Tato spolupracě sě
uspěsně rozvíjěla i v rocě 2019.
3) Sbírkotvorně, vystavní a prědnaskově aktivity
a. V rocě 2019 byl kladěn zrětěl zějměna na „infrastrukturní“ stranku pěcě o sbírkovy
fond. Byla prověrěna moznost aktualizacě/nahrazění soucasněho ělěktronickěho

Stranka 2

katalogu DEMÚS jinym, moděrnějsím systěměm, vcětně zavědění ěviděncě pomocí
carovych/QR kodu. Vyslědkěm jě zjistění, zě soucasna nabídka nění uspokojiva a
nělzě zodpovědně prějít na jiny systěm. Oběcně bylo muzěu doporucěno vyckat
plosněho zavědění ěviděncní platformy „ELVIS“, ktěra by měla vzějít z projěktu MK
ČR. Prědpokladany těrmín moznosti zavědění těto platformy jě cca rok 2022.
Dalě byla zahajěna druha 100% invěntura sbírkověho fondu, a to z duvodu
stěhovaní děpozitarě do nahradních prostor.
Stran pěcě o fyzicky stav sbírkověho fondu bylo z dotacě MK ČR porízěno 15 ks
plěchovych skríní pro děpozitarní ucěly.
Úrověn ěxpozic jě nadalě zvysovana napr. rěalizací galěrijního osvětlění vě Stalě
historickě ěxpozici v Josěfově. Těnto projěkt byl podporěn z dotacního programu
Kralověhraděckěho krajě.
b. Nějvětsí vystavní projěkt v rocě 2019 byla vystava „Aděptě cěchu Huběrtova“,
zaměrěna na oběcnou i rěgionalně ukotvěnou historii cěskě myslivosti, ktěra jě
věděna v sěznamu ÚNESČO jako něhmotně kulturní dědictví. Duraz byl kladěn na
(nad)rěgionalního vělikana těto historiě, hrabětě F. A. Sporcka, ci ěkologii lěsa a
pěci o lěs, a to napr. na zakladě podkladu laskavě poskytnutymi Městskymi lěsy
Jaroměr. Vystava měla bohaty doprovodny program, napr. prědnasku o osobě a dílě
F. A. Sporcka a prěděvsím slavnostní znovuotěvrění kaplě sv. Huběrta vě Starěm
Plěsu (vě spolupraci s RK farností v Josěfově). Těto slavnosti sě zucastnilo zhruba
350 navstěvníku, vcětně vělmistra a clěnu Radu sv. Huběrta.
c. Prědnaskově aktivity: I běhěm roku 2019 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. 2019
uskutěcněno 10 prědnasěk. Navstěvnost prědnasěk sě pohybujě mězi 50 – 90
posluchaci a patrí tak k nadstandardní.
4) Propagacní cinnost muzěa
V rocě 2019 byla propagacní cinnost muzěa (kromě samostatnych vystav a prědnasěk)
rělativně utluměna, a to z duvodu nadchazějící planovaně rěkonstrukcě a s ní spojěnym
uzavrěním muzěa.

Výhled do roku 2020
Provoz koncě roku 2019 a v cělěm rocě 2020 budě maximalní měrou ovlivněna prípravnymi
pracěmi na planovanou rěkonstrukci. Od ríjna r. 2019 jě pro věrějnost uzavrěn Wěnkěuv dum,
s vyjimkou ohlasěnych věrějnych akcí (prědnasky, Advěnt v muzěu, planovana věrějna
„zavíracka“ v unoru 2020). Probíhají intěnzivní pracě na stěhovaní děpozitaru, vcětně cělkově
invěntury sbírkověho fondu. V rocě 2020 budě vytvorěn navrh nově stalě ěxpozicě, a to tak,
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aby mohl byt jiz koncěm roku 2020, ci pocatkěm roku 2021, „soutězěn“ dodavatěl nově
ěxpozicě. Rěalizovany budou workshopy pro věrějnost, a to jako „měkka“ cast vělkěho
dotacního projěktu Intěrrěg V-A Čěska rěpublika – Polsko. Soucasně budě dalě zpracovavan
archivní fond muzěa a prověděna rěvizě zapisu v Čěntralní ěviděnci sbírěk.
Pro Stalou historickou ěxpozici v Josěfově budě pripravěno několik sězonních vystav, a to jak
z vlastního fondu, tak vystav zapujcěnych.
Dotacní zadosti budou směrovat do oblasti galěrijního vybavění pro novou ěxpozici vě
Wěnkěově domě (dotacní program Kralověhraděckěho krajě); rěgalověho vybavění děpozitaru
(program ISO MK ČR, budě li vypsan); a dalsí digitalizacě fotografickěho fondu Městskěho
muzěa. Zasadní dotacní agěndou alě budě uzka spolupracě s Městěm Jaroměrí na uspěsně
rěalizaci projěktu Intěrrěg V-A Čěska rěpublika - Polsko.
Lzě shrnout, zě Městskě muzěum v Jaroměri cěka sicě provozně něobvyklě, alě prěsto vělmi
dulězitě období, jěhoz vyslědky ovlivní chod těto institucě na mnoho lět doprědu. I prěs tuto
situaci budě dbano o maximalně mozně naplnění rolě vyznamně městskě kulturní institucě
(prědnasky, vystavy, ědukacní programy a podobně) i v rocě 2020.

Mgr. ět Mgr. Rudolf Havělka, Ph.D.
rěditěl Městskěho muzěa v Jaroměri

Mgr.
Rudolf
Havelka

Digitálně podepsal
Mgr. Rudolf
Havelka
Datum: 2019.11.07
10:21:04 +01'00'

Finanční souhrn
Dotacě na provoz od zrizovatělě 3.111.000 Kc
Dotacě:
a) Dotacě MK ČR v programu ISO D, porízění 15 ks plěchovych skríní pro děpozitarní ucěly:
50. 000 Kc. Kofinancovaní z rozpoctu MMJ.
b) Dotacě KHK na podporu cinností muzěí a galěrií, porízění galěrijního osvětlění pro Stalou
historickou ěxpozici v Josěfově: 127.000 Kc. Kofinancovaní z rozpoctu MMJ.
c) Dotacě Eurorěgionu Glacěnsis (vyroba rěplik pultověho a rěgalověho vybavění foyěr
Wěnkěova domu a prěshranicní spolupracě s polskym partněrěm): Proplacěna dotacě
588.725 Kc.
d) Doporucění k financovaní v ramci dotacního programu Intěrrěg V-A Čěska rěpublika –
Polsko: Prědbězně schvalěna dotacě vě vysi cca 20.000.000 Kc.
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Trzby za vlastní vykony: 44.000 Kc
Vydajě na mzdy: 1.453. 000 Kc
Vydajě na socialní a zdravotní pojistění: 494.000 Kc
Vydajě na dohody o provědění pracě:130.000 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, zějměna k pravděpodobně
nadchazějící cělkově rěkonstrukci spojěně s instalací novych stalych ěxpozic.

Personální obsazení
Mgr. et 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. 2019:

Skolění pro zadatělě dotacě Fondu Intěrrěg V-A ČR-PL
Skolění ZOZ Pamatkova pěcě a sbírky muzějní povahy,
Institut pro věrějnou spravu

David Doubrava – kurator sbírěk a knihovního fondu, zastupcě rěditělě, zodpovědny za
fyzickou i katalogovou spravu sbírkověho fondu muzěa a spolupraci pri prípravě vystav.
Skolění absolvovana v r. 2019:

Úlozění něgativu a fotomatěrialu vě sbírkach
Historicky ustav AV ČR
Skolění MK ČR pro spravu ČES
Sěminar pracovníku muzějních knihověn
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Jaroslav Cavrnoch – vystavar, spoluzodpovědny za navstěvnicky provoz obou ěxpozicí
(zějměna ěxpozicě josěfovskě) a spravu prostor obou ěxpozic.
Skolění absolvovana v r. 2019:

Workshop o sklě sě zaměrěním těorěticky i prakticky na
sklo v architěkturě z pohlědu pamatkově pěcě
Pamatkovy ustav
Excěl pro pokrocilě uzivatělě

Bc. Monika Joštová – ědukatorka a kuratorka sbírěk, zodpovědna za prípravu a rěalizacě
ědukacních a animacních programu, spolupraci na prípravě vystav a zpracovaní castí
sbírkověho fondu.
Skolění absolvovana v r. 2019:

Stala ucast na odbornych pědagogickych skolěních
poradanych v ramci rěalizacě projěktu Místní akcní plan
rozvojě vzdělaní MAP II – ORP Jaroměr

Workshop Dva pod jědnou strěchou: Workshop
zaměrěny na tvorbu ědukacních programu s
těmatěm dějin 20. stol.
Jitka Ambrožová – ucětní muzěa, smluvně jako OSVČ

Přehled výstavní a přednáškové činnosti muzea
1. Vystavy
Supermarket SVĚT
Intěraktivní vystava pod zastitou vizualního umělcě Pětra Nikla, ktěra vznikla vě spolupraci s
organizací Na Zěmi; 18. brězna – 18. dubna 2019.
30 let literárně dramatického oboru ZUŠ F. A. Šporka
Vystava rěalizovana Zakladní umělěckou skolou F. A. Sporka;1. dubna – 28. dubna 2019.
130 let divadelního souboru Vrchlický v Jaroměři
130 lět divadělního souboru Vrchlicky a 200 lět od první písěmně zmínky ochotnickěho
divadla v Jaroměri; 1. dubna – 28. dubna 2019.
Adepte cechu Hubertova
Tradicě a soucasnost myslivosti; 2. května 2019 – 30. zarí 2019.
Dřevo, které nehoří (loutky a obrazy)
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Vystava autorskych loutkovych scěn a obrazu; 1. cěrvna - 29. zarí 2019 vě Stalě historickě
ěxpozici v Josěfově.
Sametová revoluce v Jaroměři
Panělova vystava; 7. listopadu - 30. listopadu 2019 v pasazi Jaroslava Zaka v Jaroměri.

2. Prědnasky

(cyklus pořádá Městské muzeum v Jaroměři a Národní památkový ústav, územní odborné
pracoviště v Josefově)
Ing. Jiří Balský/Architektura první republiky v královéhradeckém kraji
Muzeum „historické domácnosti“ v Ziebicích a turistické zajímavosti regionu. (Přednáška
ředitele partnerského muzea Jaroslawa Žurawského)
Jana Farská Hajková/Jaroměř a secese
Eduard Droberjar/Germáni v našem regionu
Petr Hrudka, Matěj Kubina/Divadelnictví v Jaroměři a architektura divadelních budov
Jan Luštinec/Harrachovské sklo
Ing. František Frola/Hrabě Sporck a řád sv. Huberta
Mgr. Jan Juráček/Východní Čechy v historii Země
Viktor Blažek/Těm, kteří životy i štěstí rodin svobodě naší obětovali...
Olga Mertlíková/Listopad 1989 v Jaroměři
Milan Záliš/Zámek v Ratibořicích trochu jinak
3. Dalsí kulturní akcě poradaně Městskym muzěěm
14. 3. 2019 Podvěcěrní prohlídka Wěnkova domu (rěplika Gocarova prodějního pultu), pri
prílězitosti dokoncění nově casti stalě ěxpozicě rěalizovaně v ramci projěktu Muzěum Sprzętu
Gospodarstwa Domowěgo v Ziěbicích a Městskě muzěum v Jaroměri.
6. 4. 2019 Zahajění turistickě sězony 2019 v pěvnostním městě Josěfově.
1. 3. - 30. 9. 2019 Josěf Gocar - Josěf Wěnkě - Josěf Masa: architěktonicky skvost cěskě moděrny
- koměntovaně prohlídky obchodního domu Wěnkě a syn.
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1. 5 - 30. 9. 2019 Galěriě jaroměrskych rodaku J. Símy, O. Spaniěla, J. Wagněra.
1. 9. 2019 Posvícěnska svatohuběrtska slavnost na Starěm Plěsě.
7. - 8. 9. 2019 Dny ěvropskěho dědictví v Městskěm muzěu v Jaroměri a Stalě historickě
ěxpozici v Josěfově.
14. 11. 2019 Prězěntacě knihy Pavla a Olgy Měrtlíkovych: Josěfov, Kapitoly z dějin pěvnosti a
města.
30. 11. 2019 Advěnt v městskěm muzěu v Jaroměri.

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. 2019, včetně edukačních
programů

2019
k 31. 10. 2019

Porovnaní navstěvnosti

2018

Městskě muzěum v Jaroměri

3842

2437

Stala historicka ěxpozicě
v Josěfově

1436

1778

Prědpokladana navstěvnost
listopad, prosiněc 2019

----------

1000

Čělkěm

5278

5215

Čělkěm navstívilo k 31. 10. 2019 Městskě muzěum a jěho pobocku v Josěfově 4 215
navstěvníku.
Navstěvnost sě v rocě 2019 jěstě navysí v měsících listopad a prosiněc o prědnasky a
pripravovany Advěnt v muzěu 30. 11. 2019.
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3500

Porovnání návštěvnosti v roce 2018 a 2019

3000
2500
2000
1500
1000
500
0

I. - XII.
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
celkem
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m. Jaroměř 2018
90
133
215
340
637
342
128
123
285
201
301
1047
3842

m. Jaroměř 2019
80
159
377
683
189
122
84
64
650
29
400
600
3437

m Josefov 2018
zavřeno
zavřeno
zavřeno
93
165
136
498
307
116
62
59
zavřeno
1436

m. Josefov 2019
10
10
zavřeno
199
178
240
535
482
82
42
zavřeno
zavřeno
1778

Porovnání návštěvnosti výukových programů
v roce 2018 a 2019
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

2018

I. - XII.
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
celkem

2019

2018

2018

2019

2019

počet dětí

počet tříd

počet dětí

počet tříd

43
41
61
200
334
184
12
15
111
128
218
324
1671

2
2
3
9
17
10
1
1
5
7
13
15
85

19
0
233
250
76
35
0
0
312
25
0
0
950

1
0
12
12
3
3
0
0
17
2
0
0
50

Doprovodný program k vystavam 30. lět litěrarně dramatickěho oboru ZÚS F. A. Sporka - J.
Holasova, Obchodní dum Wěnkě a syn - D. Doubrava v Městskěm muzěu v Jaroměri. Vystava
Drěvo, ktěrě něhorí (loutky a obrazy) vě Stalě historickě ěxpozici v Josěfově - J. Čavrnoch,
cělkova navstěvnost doprovodnych programu jě 392 dětí - 19 skupin.
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Sbírkotvorná činnost muzea v roce 2019
Prijato do sbírěk: 204 prědmětu
Zapsano do knihovního fondu: 281 kusu
Konzěrvovano a opravěno cělkěm: 5 prědmětu
Zapujcěno z jinych institucí: 119 prědmětu
Institucě, do ktěrych byly prědměty zapujcěny:
MKS Jaroměr – vstupní ěxpozicě
ČČSH Jaroměr
OS Ravělin XIV.
Rěgionalní muzěum Nachodska
Muzěum Nově Město nad Mětují
Zaměk Kostělěc nad Orlicí – Vystava pana Úlricha

Badatělskě navstěvy: 10 badatělu s 15 navstěvami
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