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Městské muzeum a galerie Hlinsko je příspěvkovou organizací. Jejím zřizovatelem je
město Hlinsko (dále jen MMG).
Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace (dle Zřizovací listiny ze dne 1.
listopadu 2009)
a) shromažďování, zpracovávání a uchovávání předmětů a písemností
dokumentujících vývoj města a regionu a život obyvatel. Galerie doplňuje sbírky i nad
rámec regionu
b) vytváření stálé expozice a dočasných výstav ze svých sbírek
c) organizování výstav uměleckých děl a předmětů. Pro tyto účely může použít předměty a
písemnosti zapůjčené občany, jinými muzei a institucemi
d) pořádání vzdělávacích akcí a kulturních pořadů
e) provozování vedlejší hospodářské činnosti související s hlavní činností, jako je zhotovení
a prodej malých replik sbírkových předmětů, prodej upomínkových a propagačních
předmětů, drobných uměleckých děl, pohlednic apod.
f) obchodní činnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
g) vydavatelská činnost – vydávání odborných publikací a katalogů.
Městské muzeum a galerie je členem AMG, z.s. (Asociace muzeí a galerií České republiky).
MMG využívá na základě Smlouvy o výpůjčce ze dne 1. 11. 2009 tři budovy, které jsou
majetkem města Hlinsko. Jedná se o budovu muzea v Havlíčkově ulici čp. 675 s expozicemi
muzea a společenským sálem (původně židovská synagoga) a budovy galerie v Havlíčkově
ulici čp. 614 a Křivé 655. Obě budovy galerie jsou vzájemně propojeny. V přízemí je sídlo
organizace, stálá expozice krajinářů Hlinecka a v prvním patře výstavní sály galerie.
V roce 2020 se činnost MMG soustřeďovala na několik oblastí. Stejně jako v předchozích
letech, plnilo hlavně úkoly vyplývající ze Zákona č. 122/2000 Sb. o centrální evidenci sbírek,
úkoly vytyčené Kalendáriem akcí MMG směřované k popularizaci zařízení v domácím
prostředí i za hranicemi města a regionu, úkoly dané Koncepcí MMG a další úkoly zmíněné
v textu této Výroční zprávy.

Organizační struktura
Počet zaměstnanců byl naplňován podle platné organizační struktury, MMG schválené
Radou města 9. listopadu 2015.

Martin Horák

vedoucí muzea a galerie
řídí oddělení sbírek a oddělení
ekonomické a hospodářské
HPP, plný úvazek

Oddělení sbírek
Bc. Lenka Vašková

dokumentátorka depozitáře
Sbírka Františka Kyncla – katalogizace,
inventarizace a evidence dokumentačních
podkladů včetně digitálních
HPP na dobu určitou, 30 hodin týdně
(1.3. - 11.12 2020)

Bc. Klára Mitošinková

kurátorka sbírek
DPP - rodič. dovolená

Oddělení hospodářské a ekonomické
Šárka Odehnalová

administrativní práce – účetní
zástup za rod. dovolenou
HPP na dobu určitou, plný úvazek

Ria Schinaglová

výstavář a pracovnice úklidu
2/3 výstavář a průvodce, 1/3 úklid
HPP na dobu neurčitou, plný úvazek

Bc. Renata Vařečková

hlavní účetní
DPP – rodič. dovolená

Ve sledovaném roce pracovalo 9 fyzických osob na dohody o provedení práce.

Čerpání účelových dotací
1. Dotace od Pardub. kraje na Výtvarné Hlinecko 2020, Itálie – poskytnuto 50.000,- Kč
2. Dotace z Ministerstva kultury ČR - Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními
subjekty – poskytnuto 46.313,40 Kč

Hospodaření muzea
Pořadové číslo

Příjmy resp. výnosy

Celkem v tisících Kč

1.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

194

2.

Z toho

3.

Vstupné

135

Tržby z prodeje

59

4.

Dotace a granty např. z rozpočtu kraje,
Ministerstva kultury apod.

96

5.

Příspěvek z rozpočtu obce

2 580

6.

Dary a sponzorské příspěvky

0

7.

Čerpání fondů

0

8.

Ostatní provozní výnosy výše neuvedené

4

9.

Výnosy celkem

2 874

Pořadové číslo

Výdaje resp. náklady

Celkem v tisících Kč

1.

Spotřeba materiálu, energie, zboží

362

2.

Mzdové náklady

2180

3.

V tom

Hrubé mzdy

1264

4.

OON

400

5.

Zdr. a soc. n.

430

6.

Ost. soc. nákl.

86

7.

Náklady na nákup sbírkových předmětů

5

8.

Odpisy dlouhodobého majetku

10

9.

Provozní náklady (opravy, nákup
drobného dlouhodobého majetku, apod.)

237

10.

Náklady celkem

2 794

11.

Ostatní náklady jinde neuvedené

77

12.

Kontrolní součet

2 871

Hospodářský výsledek - zisk za sledovaný rok činí 2.662,25 Kč. Na hospodaření měl velký
vliv COVID-19, neboť byla organizace po většinu roku uzavřena návštěvníkům. Malou část
nákladů s tím souvisejících pokryla dotace z Ministerstva kultury (46.313,- Kč) a také
navýšení provozního příspěvku zřizovatelem (80.000,- Kč).
Mzdové náklady
Průměrná mzda pracovníků na HPP činila ve sledovaném roce 26.339,- Kč hrubého.

Pracovní cesty
Při instalací a deinstalací výstav bylo při svozech využito vozového parku Sportovišť
Hlinsko a Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje – Hlinsko.
Datum a místo jednání

Účel cesty

Jméno a příjmení

2.3. Choceň

Svoz obrazu J. Honsy

Martin Horák

11.3. Proseč

Schůzka ohledně návrhu
Židovského památníku

Martin Horák

11.3. Nové Město n.
Moravě

Nákup obrazů J. Polanského

Martin Horák

4.5. Praha, KameniceLádví

Nákup obrazu K. Beneše, výběr
soch na výstavu K. Lidického

Martin Horák

20.5. Praha, KameniceLádví

Svoz soch K. Lidického

Martin Horák, Šárka
Odehnalová

29.5. Kamenice-Ládví

Svoz soch K. Lidického

Martin Horák

8.6. Teplice

Svoz obrazů na VH

Martin Horák

9.6. Liberec, Praha,
Pardubice

Svoz obrazů na VH

Martin Horák, Šárka
Odehnalová

10.6. Halenkov, Litomyšl Svoz obrazů na VH

Martin Horák

11.6. Plzeň, Jinočany

Svoz obrazů na VH

Martin Horák

12.6. H. Králové, Seč

Svoz obrazů na VH

Martin Horák, Ria Schinaglová

27.8. Skuteč

Jednání o nákupu obrazů V.
Zemana

Martin Horák

21.9. Halenkov, Potučník Vrácení obrazů z VH, svoz obrazů Martin Horák
A. Kašpara
22.9. Teplice

Vrácení obrazů z VH

Ria Schinaglová, Lenka
Vašková

23.9. Kamenice-Ládví,
Praha, Liberec

Vrácení soch K. Lidického a
obrazů z VH, svoz obrazů A.
Kašpara

Martin Horák, Ria Schinaglová

24.9. Plzeň, Jinočany,
Praha

Vrácení obrazů z VH

Šárka Odehnalová

25.9. Seč

Vrácení obrazů z VH

Martin Horák, Ria Schinaglová

1.10. Svitavy

Svoz obrazu A. Kašpara

Martin Horák

5.10. Praha

Návštěva výstavy Rembrandt –
Portrét člověka v NG

Martin Horák, Šárka
Odehnalová, Ria Schinaglová,
Lenka Vašková

Semináře, školení, vzdělávání
MMG podporuje odborný růst svých zaměstnanců jejich účastí na odborných seminářích,
školeních a kurzech, pořádaných zejména AMG a dalšími odbornými institucemi.
Datum a místo

Účel cesty

Jméno a příjmení

9.4. Hlinsko

On-line seminář Virtuální
muzeum

Martin Horák

21.4. Hlinsko

On-line seminář Digitální
expozice, jak na to?

Martin Horák

6.5. Hlinsko

On-line seminář Světelný
design expozic

Martin Horák

29.6. Hlinsko

On-line seminář
Prostředky audiovizuální
interpretace a zahraniční
inspirace a projekty

Martin Horák

2.12., 16.12.
Praha

Škola muzejní
propedautiky

celkem

Šárka Odehnalová

Náklady v Kč

1 500,00 Kč

1 500,00 Kč

Evidence fondů
Sbírkový fond MMG obsahuje 24 652 evidenčních čísel, což představuje 44 815 kusů
sbírkových předmětů. Sbírkový fond je zapsán v centrální evidenci sbírek MK ČR pod
evidenčním číslem MHI/002-05017/152002. Název sbírky: 25 jiná - Sbírka Městského muzea
Hlinsko. Celá sbírka je zpracována v chronologické i systematické evidenci. Jednotlivé řady
sbírky mají následující předřazená písmena:
A – předměty archivní povahy
H – trojrozměrné předměty
HK – sbírka Františka Kyncla (podřazená řadě H)
N – negativy
P – přírodniny
Chronologická evidence je vedena v knižní podobě, systematická na evidenčních kartách.
Kritéria pro nabývání a vyřazování sbírkových předmětů se řídí Směrnicí pro správu,
evidenci ochranu a nakládání se sbírkovým fondem Městského muzea a galerie Hlinsko č.
1/2003 ze dne 31. 3. 2003 (dále jen Směrnice 1/2003).
Podle zákona č. 122/2000 Sb. a interních směrnic organizace bylo prováděno hlášení změn
do CES na Ministerstvo kultury ČR.

Péče o sbírkový fond
Akviziční činnost
S účinností ode dne 19. 8. 2019 vešla v platnost Koncepce rozvoje Městského muzea a
galerie v Hlinsku na roky 2019 až 2029. V průběhu roku byla prováděna akviziční činnost
MMG Hlinsko. Prováděla se třemi způsoby: nákupy, dary a vlastním sběrem. Ke dni 31. 12.
byla uzavřena přírůstková kniha za rok 2020.
V průběhu roku bylo do sbírek získáno a zapsáno:
Přírůstko- Evidenčních Počet kusů
vých čísel
čísel
předmětů
560

560

560

Řada A
Řada H
Řada HK
ev. č./ kusů ev. č. / kusů ev. č./kusů
34/34

14/14

Řada N
ev. č. /kusů

512/512

0/0

Vlastní sběr: plakáty, kresby, katalogy, knihy, rukopisy, kalendáře, pozvánka
Celkem: 35 evidenčních čísel, 35 kusů sbírkových předmětů.
Tabulka sbírkových předmětů získaných koupí
Evidenční číslo

Předmět

Autor

Název

Cena v Kč

H 6168
H 6169
H 6170
H 6172
A 13583
A 13570
A 13571
A 13580

obraz - olej
obraz - olej
obraz – olej
obraz - olej
tisk
kniha
kniha
kniha

Jaroslav Polanský
Jaroslav Polanský
Karel Beneš
Vojta Kyncl
Karel Beneš
Oldřich Blažíček
Ludmila Karlíková

1 500,1 500,960,500,150,96,190,150,-

A 13581

kniha

Václav Michalička

Bez názvu
Bez názvu
Chrudimka u Stanu
Peřeje
Ex-libris (4 ks)
Mládí na Vysočině
František Kaván
,,Turov“ památník
- pověsti Jiráskova
kraje
Pilníkářství

Celkem 9 ev.
č.

280,5 326,- Kč

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se sešel ve 3 případech, s doporučením nákupu bez
výhrad.
Tabulka sbírkových předmětů získaných darem
Evidenční číslo
H 6171

Celkem 1 ev. č.

Předmět
medaile

Autor
Soňa GregorováZlevorová

Název
ČAS 2000

Inventarizace sbírkového fondu
Evidenční a fyzický stav sbírkového fondu je ověřován tříčlennou komisí.
Ve sledovaném roce bylo inventarizováno 1228 evidenčních čísel sbírkových předmětů, což
představuje 1390 kusů předmětů, skupin Výtvarné Hlinecko, Různé, Národopis, Výtvarné
umění, Obrazy, Osobnosti, Řemesla, Textil. O jednotlivých inventarizacích byly pořízeny
písemné inventarizační zápisy pod čísly 1–3/2020 dle zákona 122/2000Sb.

Tabulka inventarizací ve sledovaném roce
Inv. zápis č.

Název skupiny

Počet inv. čísel

Počet ks předmětů

č. 1
č. 2
č. 3

Výtvarné Hlinecko, Různé, Národopis
Výtvarné umění, Obrazy, Osobnosti
Řemesla (hřebenářství, vlasařství,
síťkařství, soustružnictví dřeva,
opracování dřeva, kožešnictví,
obuvnictví, pilníkářství, modrotisk),
Textil

196
741
291

284
797
309

1228

1390

Celkem

Ochrana fondu
Sbírkový fond MMG se řídí a je chráněn interní Směrnicí 1/2003. Všechny prostory MMG
jsou vybaveny mechanickým zabezpečením (mříže), el. zabezpečovací signalizací (EZS)
napojenou na Pult centralizované ochrany PČR v Chrudimi. Výstavní sály jsou vybaveny
kamer. systémem, sledovacím a záznamovým zařízením. Sklepní depozitář plastik a přírodnin
v čp. 655 je vybaven 5 mobilními odvlhčovacími přístroji a daří se udržovat předepsanou
vlhkost prostor pro zde uložené sbírky. Naopak problém nízké vlhkosti ve výstavních sálech
muzea a galerie částečně řešíme 2 zvlhčovacími přístroji. Stav sbírkového fondu byl kromě
pravidelného týdenního monitoringu klimatu a ověřování při inventarizacích, zjišťován také
při vlastní práci s fondem při přípravě výstav, badatelské činnosti, systematické evidenci, atd.
Nedošlo k zásadnímu zhoršení stavu sbírkového fondu.
Dlouhodobě nevyhovující je absence samostatného depozitáře obrazů.

Péče o sbírkový fond
V roce 2020 bylo třetí etapou dokončeno restaurování orchestrionu (inv. č. H3678) za
celkovou částku 10.800,- Kč. Kompletně zrestaurovány, včetně rámu, byly obrazy Václav
Vysekal – Děd Benedikt purkmistr, Václav Jansa – Hlavička dítěte, autor neznámý – Šlechtic
(kopie dle Franse Halse), autor neznámý – Hlava starce (kopie dle Rembrandta) za celkovou
částku 10.925,- Kč.

Digitalizace
44 ks plastik Karla Lidického – centrální úložiště

Zápůjčky a výpůjčky sbírkového fondu
Zápůjčky od MMG
Pro tuzemské výstavy a expozice byly zapůjčeny sbírkové předměty
na základě smluvních vztahů. Celkem 1 zápůjčka – 339/2020.
Krátkodobé zápůjčky

Číslo smlouvy

Počet kusů

vypůjčitel

339/2020

10 inv. čísel

Regionální muzeum
v Chrudimi

Předmět zápůjčky Účel zápůjčky
odznaky, brožura,
zpěvník

výstava

Dlouhodobé zápůjčky
Pokračují také dlouhodobé zápůjčky č. 313/2015 s J. Fidlerem – Tkalcovna na Betlémě
(strojky na řezání předdíla), 318/2017 s Městem Hlinskem (malby, grafiky, rámy), 319/2017
s J. Fidlerem (žanylková nástěnka), 324/2017 s Muzeem v přírodě Vysočina (sada pilníků),
326/2017 (kobereček, znak Plyšanu) a 329/2017 s OÚ Kameničky (K. V. Rais).

Výpůjčky MMG
Dlouhodobé výpůjčky
Č. sml.
150/2008
293/2017

Kusů

Účel výpůjčky

Zapůjčitel

1
1
59

Oldřich Blažíček – Duben ve Slavíkově
Václav Rabas – Džbánské tahy
kresby, malby, grafiky

MKK Hlinečan
MKK Hlinečan
Město Hlinsko

Krátkodobé výpůjčky
- celkem 15 výpůjček – 351/2020, 353 – 366/2020
Č. sml.

Kusů

Účel výpůjčky

Zapůjčitel

351/2019

1

obraz J. Honsy

ZŠ Sv. Čecha, Choceň

353/2019

1

obraz M. Haubtmanna

soukromý majitel, Pardubice

354/2019

1

obraz Maximiliana Haushofera

soukromý majitel, Teplice

355/2019

2

obrazy: Novopacký, Haubtmann

soukromý majitel, Halenkov

356/2019

6

soukromý majitel, Praha

357/2019

4

358/2019

5

obrazy: Riedel, Nowopacký,
Knüpfer,
obrazy: Herold, Haubtmann,
Haushofer
obrazy: Kučera, Riedel,
Knüpfer, Mařák

359/2019

18

sochy K. Lidického

soukromý majitel, Kamenice-Ládví

360/2019

12

sochy K. Lidického

soukromý majitel, Praha

361/2019

1

socha K. Lidického

soukromý majitel, Hlinsko

362/2019

10

obrazy: Brandeisová,
Knüpfer,Chvala, Haushofer,
Riedel

Galerie Kodl, Praha

363/2019

2

obrazy: Haubtmann, Kirnig

Karlštejnská a.s., Jinočany

364/2019

2

obrazy: Hellich

Památník národního písemnictví, Praha

365/2019

9

obrazy: Führich, Piepenhagen,
Riedel, Alt

Oblastní galerie Liberec, Liberec

366/2019

3

obrazy: Navrátil, Kandler,
Nowopacký

Západočeská galerie v Plzni, Plzeň

15

77

Galerie Kroupa, Litomyšl
soukromý majitel, Hradec Králové

Knihovny muzea
Muzeum spravuje 2 knihovny a obě jsou přístupné badatelské veřejnosti. Muzejní
knihovna s 2 424 knihovními jednotkami umožňuje badatelům prezenční (v MMG) zápůjčky
podle badatelského řádu.
Odborná část knihovny čítající 1352 knihovních jednotek zájemcům umožňuje distanční
zápůjčky (mimo MMG).
Knihovna disponuje autorským, názvovým a oborovým kartovým katalogem.

Badatelské služby
MMG Hlinsko v roce 2020 navštívili 2 badatelé ve 2 návštěvách.
Pořadové číslo

Účel studia

Odpovědný pracovník MMG

1.

Dění v Hlinsku okolo roku 1945

Martin Horák

2.

Studium košíků z loubků

Martin Horák

Expoziční a výstavní činnost
Výstavní činnost MMG se řídila Kalendáriem akcí na rok 2020 s vyhrazením si změny
programu. Celkem bylo uspořádáno 6 výstav (oproti plánovaným 8), z toho 3 v galerii a 3 v
sále muzea. Do výstavního programu bohužel zasáhly protiepidemické vládní opatření, 2
výstavy (JAN HONSA - Sedlák s paletou, VINCENC ČERVINKA) se vůbec neuskutečnily a
byly přesunuty na roky 2021 a 2022, dvě výstavy musely být předběžně uzavřeny (ČTYŘI,
ADAM KAŠPAR: Hlinsko). Výstava STOLETÉ LYŽE byla připravena, ale v roce 2020
nemohla být otevřena a v době uzávěrky této Výroční zprávy stále čekala na své otevření.
Termín konání

Název výstavy

Místo konání /spolupráce

2.2. - 1.3. 2020

JINÝ MASOPUST

Muzeum/autoř

8.2. - 5.4. 2020
(předběžně ukončeno 12.3.)

ČTYŘI

Galerie/autorky

18.4. - 7.6. (neuskutečněno,
přesunuto na 2021)

JAN HONSA – Sedlák s
paletou

Galerie/vlastní, další instituce,
soukromí majitelé

6.6. - 20.9.

KAREL LIDICKÝ 1900-1976 Muzeum/vlastní, soukromí
majitelé

20.6. - 20.9. 2020

61. Výtvarné Hlinecko
Galerie/vlastní, další instituce,
– Itálie v dílech krajinářů 19. soukromí majitelé
století

3.10. - 6.12. 2020 (uzavřeno
12.10. - 2.12. - prodlouženo
do 28.2.2021, opět uzavřeno
18.12. 2020 - 28.2.2021)

ADAM KAŠPAR: Hlinsko

Galerie/autor

29.11. – 31.1. 2021
(neotevřeno, prodlouženo do
2021)

STOLETÉ LYŽE

Muzeum/vlastní, další
instituce, soukromí majitelé

12.12. – 31.1. 2021
VINCENC ČERVINKA
(neuskutečněno, přesunuto na
2022)

Galerie/vlastní, soukromí
majitelé

Publikační činnost
1. 61. Výtvarné Hlinecko 2020 – Itálie v dílech krajinářů 19. století
katalog k výstavě
autorka: PhDr. Šárka Leubnerová
počet výtisků: 500
Průběžně přispíváme aktuálními články k pořádaným výstavám a dalším aktivitám našeho
zařízení do místních Hlineckých novin, Chrudimského deníku a dalších tiskovin.

Ostatní kulturně výchovné akce
MMG připravilo pro veřejnost pět slavnostních vernisáží výstav s hudebním kulturním
programem, kterých se zúčastnilo 253 návštěvníků (viz oddíl výstavy). 3 vernisáže se z
důvodu protiepidemických vládních opatření nemohly uskutečnit. Ze stejného důvodu se
neuskutečnila MUZEJNÍ NOC, ani cyklus besed DIALOG.
Doprovodné akce a přednášky:
1.8.
Komentovaná prohlídka výstavy 61. Výtvarné Hlinecko 2020 – Itálie v dílech
krajinářů 19. století – 30 návštěvníků
17.12. Večerní prohlídka výstavy ADAM KAŠPAR: Hlinsko – 15 návštěvníků
Celkem se doprovodných kulturních akcí a vzdělávacích programů zúčastnilo 45 návštěvníků.

Spolupráce s orgány a organizacemi
Městské muzeum a galerie Hlinsko děkuje všem, kteří v roce 2020 podpořili činnost MMG
finančně:
Pardubický kraj, Pardubice
Ministerstvo kultury ČR
Dále MMG děkuje za spolupráci kolegiálním muzejním a galerijním institucím nejen
v regionu, MÚ Hlinsko, Městskému kulturnímu klubu Hlinečan, kulturním zařízením
v Hlinsku, ZUŠ Hlinsko, Městským sportovištím Hlinsko, Hasičskému záchrannému sboru
Pardubického kraje – Hlinsko.
Spolupráce s dalšími organizacemi:
Muzeum v přírodě Vysočina - dlouhodobá spolupráce
FOKUS Hlinsko - bezplatný vstup klientů do expozic a výstav MMG
DS Drachtinka - bezplatný vstup klientů do expozic a výstav MMG
ZUŠ Hlinsko - reciproční spolupráce, koncerty absolventů ZUŠ
GT Hlinsko - spolupráce při kulturních programech (Muzejní noc)

Návštěvnost MMG
Návštěvnost je ovlivněna převážně výstavní činností. V roce 2020 bylo MMG pořadatelem
sedmi výstav, z toho čtyři se uskutečnily ve výstavních sálech galerie, v sále muzea se konaly
dvě výstavy a jedna výstava byla uspořádána v prostorách galerie i muzea. Návštěvníci rádi
využívají doprovodné programy k výstavám.

Návštěvnost expozic a výstav muzea
Návštěvníci
plné vstupné
snížené vstup.
rodinné vstup.
celkem

Návštěvníci
platící
237
430
0
667

Neplatící
67
104
0
171

Hromadné
výpravy
0
0
0
0

Školy

Hromad. výpravy
0
52
0
52

Školy
0
75
0
75

Hromadné v.
0
52
0
52

školy
0
103
0
103

0
28
0
28

Celková návštěvnost muzea: 866 návštěvníků

Návštěvnost expozic a výstav galerie
návštěvníci
plné vstupné
snížené vstup.
rodinné vstup.
celkem

platící
548
1007
0
1555

neplatící
40
278
0
318

Celková návštěvnost galerie: 2000 návštěvníků

Celková návštěvnost MMG
návštěvníci
dospělí
snížené vstupné
rodinné vstup.
celkem

platící
785
1437
0
2222

neplatící
107
382
0
489

Celkem navštívilo ve sledovaném roce expozice a výstavy MMG
2.866 návštěvníků

Propagace, vztahy s médii
MMG propagovalo svoji činnost pravidelně na vlastních internetových stránkách
www.mmghlinsko.cz, které během uplynulého roku 2020 navštívilo 7051 návštěvníků a dále
také na pravidelně aktualizovaném facebookovém profilu. Součástí vlastního webu je také eshop s nabídkou vlastních katalogů a publikací, kde bylo v roce 2020 učiněno 52 objednávek
v celkové hodnotě 25.354,- Kč. Dále uveřejněním kalendária akcí ve Věstníku AMG,
příspěvky do novin a časopisů, pozvánkami na akce prostřednictvím regionálních
rozhlasových stanic, hlinecké kabelové televize a na stránkách Hlineckých novin, na vlastních
propagačních stojanech a bezplatně pronajaté prosklené skříňce pro propagaci aktivit MMG a
IC.
Vzájemná informovanost a koordinace akcí všech kulturních subjektů nadále trvá a
předpokládá se její rozšíření a zkvalitnění.

Provozní záležitosti
V průběhu roku byly dle zákonných lhůt a interního plánu prováděny revizní a servisní
služby technických, elektrických, plynových zařízení, hasících přístrojů a hydrantů včetně
počítačových služeb. Celkové náklady ve sledovaném roce činily 34.468,47 Kč.
Z toho:
Fides Hradec Králové - pronájem mikroprocesoru,
paměti EPROM, servisní pohotovost
Fides Hradec Králové - Revize systému PZM galerie a muzeum
Revize hasících přístrojů a hydrantu – p. Urban
Gordic Jihlava - roč. uzávěrka, el. spis. služba
roční poplatek
Wizit.cz – oprava pevného disku a PC
Toner copy – servis kopírky
HAKU – čištění a údržba klimatizace

5.227,20
7.623,3.610,1.748,45
6.594,50
600,4.757,72
4.307,60

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Výroční zpráva muzea za rok 2020 je výčtem důležitých aktivit Městského muzea a
galerie v Hlinsku a dotýká se téměř všech oblastí práce.
Podklady pro Výroční zprávu 2020 připravili:
Martin Horák, vedoucí
Bc. Klára Mitošinková, kurátorka a správkyně sbírky
Bc. Renata Vařečková, hlavní účetní
Šárka Odehnalová, účetní
Zprávu zpracoval:

Martin Horák, vedoucí
21. února 2021

