Městské muzeum a galerie Dačice

Zpráva o hospodaření a činnosti organizace
k 30. 9. 2020

Městské muzeum a galerie Dačice
Havlíčkovo nám. 85/I
380 01 Dačice
IČ: 00365777
DIČ: CZ00365777

V Dačicích 20. 10. 2020

Zpracoval: Mgr. Martin Rychlík, řed. MMaG

1) Hospodaření Městského muzea a galerie Dačice k 30. 9. 2020
Položka

rozpočet 2020

čerpání k 30. 9. 2020

čerpání v %

spotřeba materiálu
propagační materiál
drobný dlouhodobý majetek
spotřeba plynu
spotřeba vody
spotřeba elektrické energie

50,00
10,00
20,00
0,00
10,00
180,00

68 172,23
0,00
93 027,75
0,00
4 890,24
102 802,00

136
0
465
0
49
57

náklady na reprezentaci
náklady na zboží k prodeji
opravy a udržování
cestovné
náklady na kulturní akce
služby pošt

1,50
100,00
10,00
2,00
0,00
1,00

350,00
44 188,65
1 662,00
2 356,00
0,00
1 338,10

23
44
17
118
0
134

služby telekomunikací
poplatky za internet
nájemné
vzdělávání pracovníků
drobný nehmotný majetek
ostatní služby

10,00
8,00
558,00
0,00
0,00
70,00

6 848,70
6 219,00
418 638,00
0,00
0,00
53 274,85

68
78
75
0
0
76

2,00
1 661,00
20,00
563,00
26,00
3,50

666,00
1 175 731,00
15 488,00
393 472,00
23 516,00
3 102,00

33
71
77
70
90
89

9,00
24,00
0,00

8 009,00
23 840,00
0,00

89
99
0

0,00

0,00

0

3 339,00

2 447 591,52

73

75,00

0,00

0

3 414,00

2 447 591,52

72

VÝNOSY CELKEM

510,00

402 009,34

79

z toho vlastní výnosy

390,00

313 290,34

80

z toho použití fondů organizace

120,00

88 719,00

74

2 904,00

2 178 000,00

75

0,00

0,00

0

2 904,00

2 178 000,00

75

revize, odborné posudky
mzdové náklady
ostatní osobní náklady
soc. a zdravotní pojištění
příspěvky FKSP
pojištění Kooperativa
ostatní náklady - pojistné …
zákonné soc. náklady - obědy
odpisy budov
odpisy DHM
Běžné náklady
Mimořádné náklady
NÁKLADY CELKEM

Příspěvek zřizovatele na hlavní činnost
Příspěvek zřizovatele na mimoř. náklady
PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE CELKEM

Výnosy celkem
Náklady celkem
Výsledek hospodaření

2 580 009,34
2 447 591,52
132 417,82

Hospodaření Městského muzea a galerie Dačice ke 30.9.2020
- výnosy celkem: 2 580 009,34 Kč,
- náklady celkem: 2 447 591,52 Kč.
- kladný výsledek hospodaření: 132 417,82 Kč.
Dodržení stanovených limitů:
Pro rok 2020 byl stanoven limit celkových mzdových prostředků ve výši 1 661 000,00 Kč,
čerpání mzdového fondu bylo k 30. 9. 2020 ve výši 1 175 731,00 Kč. Položka je čerpána
v souladu s plánem. Stanovený limit bude dodržen.
Limit počtu pracovníků – přepočtený stav byl stanoven na 4,5 a byl v této výši dodržen.

2) Komentář k čerpání položek rozpočtu
I. Náklady:
Spotřeba materiálu – zvýšení o 36 %. Z důvodu zavedení 2 edukačních koutků a tisku
edukačních listů a odměn pro dětské návštěvníky.
Drobný dlouhodobý majetek – nárůst o 465 %, částečně kryto úsporou v jiných položkách.
V souvislosti se změnou vedení a plnění předložené koncepce byl v roce 2020 pořízen
nábytek do badatelny pro uskladnění prodejních publikací, dále pak nákup nového
elektronického vybavení – tiskárna, vysavač (staré vybavení dosloužilo svému účelu) a
dalšího kancelářského vybavení a tvorba webových stránek (po uvedení do provozu v říjnu
2020 – dojde účetně k finančnímu vypořádání, nové webové stránky jsou financovány
částečně z přijaté dotace a na zbylou část bude použit rezervní fond organizace)
Spotřeba vody – čerpání dle rozpočtu. Spotřebu nám účtuje zámek dle smlouvy
o nájmu, v poslední době ustáleno na této hranici.
Elektrická energie – čerpání v souladu s plánem, spotřeba se v posledním čtvrtletí zvýší
z důvodu vytápění výstavních a depozitárních prostor
Náklady na reprezentaci – čerpáno s úsporou oproti plánu, pořizovány např. květiny pro
účinkující na vernisáže.
Náklady na zboží k prodeji – čerpáno s úsporou oproti plánu. Z důvodu uzavření muzea
v jarních měsících, bylo nakupováno pouze pro sezónní prodej.
Opravy a udržování – čerpání s úsporou, byly zajišťovány jen běžné opravy svítidel
v expozicích a došlo k výměně žaluzií v kanceláři. Náklady naběhnou s opravou zářivek ve
výstavních prostorách až v posledním čtvrtletí, ale v plánované výši.
Cestovné – mírný nárůst o 18 %. Položka byla doposud využita pouze pro přepravu výstavy
„Jak se žije s Večerníčkem“. Do konce roku se již nepředpokládá čerpání cestovného.
Služby pošt – zvýšení o 34 % z důvodu placení poštovného za stravenky Sodexo, stravenky
pro zaměstnance jsou již zajištěny do konce roku 2020, služby pošt budou do konce roku
užívány již pouze pro běžnou agendu.

Služby telekomunikací - čerpání nižší oproti plánu a celkově nízké náklady na pevnou linku
i služební mobil oproti dřívějším rokům, od května roku 2020 máme z důvodu ukončení
podpory tarifu pro mobilní telefon nový tarif Můj svobodný tarif M a 1GB od T-mobile. Tarif
pro pevnou linku nezměněn.
Poplatky za internet – v souladu s plánem.
Nájem – v souladu s plánem. Za nájemné je zaplaceno podle plánu ve 3 čtvrtletních splátkách
418 638,- Kč.
Ostatní služby – čerpáno v souladu s plánem.
Revize odborné posudky – čerpáno s úsporou. Pro letošní rok došlo pouze k revizi hasicích
přístrojů.
Mzdové náklady - celkové mzdové náklady jsou vlastně čerpány s mírnou úsporou, protože
náklady na roční odměnu za rok 2019, odměnu u příležitosti odchodu do starobního důchodu
bývalé ředitelky muzea byly hrazeny z fondu odměn. Náklady na odměnu současného ředitele
za řízení organizace v době nouzového stavu byly rovněž hrazeny z fondu odměn.
Sociální a zdravotní pojištění - v souladu s plánem.
Příspěvek FKSP - příděly do fondu neodpovídají plánu. Příděl do FKSP je tvořen 2,0 % ze
mzdových prostředků zaměstnanců organizace. Plán je již naplněn a ve 4. čtvrtletí dojde
k jeho překročení, jelikož původně nebylo počítáno s navýšením pracovních míst o 1,0
úvazku.
Pojištění Kooperativa- zde bude v závěru roku mírné překročení, tato položka byla
podhodnocena cca o 500,- Kč. V rozpočtu pro rok 2021 je již s nárůstem počítáno. Nárůst je
způsoben navýšením pracovních míst o 1,0 úvazku.
Pojištění majetku a ostatní výdaje – podle plánu, hlavní je již zaplaceno.
Náklady na obědy – čerpání je naplněno již ve 3. čtvrtletí, tato položka byla výrazně
podhodnocena. Do konce roku dojde k překročení z důvodu navýšení pracovních míst o 1,0
úvazku.
Přehled drobného dlouhodobého majetku pořízeného v roce 2020: v roce 2020 byl
pořízen nábytek do badatelny, který slouží k uskladnění prodejních publikací, nábytek pro
potřeby nově příchozích zaměstnanců a pro celkové dovybavení pracovny-badatelny. Svoji
funkci vypověděl vysavač a tiskárna – došlo k nákupu nových strojů, PC vybavení pro nové
zaměstnance a pro a tvorby nových webových stránek.
II. Výnosy:
Celkové výnosy organizace jsou ve výši: 402 009,34 Kč.
- z toho vlastní výnosy ze služeb a prodeje: 313 290,34 Kč
- z toho požití fondů organizace
: 88 719,00 Kč
Provozní příspěvek - čerpání probíhá podle plánu.

III. Přehled o stavu jednotlivých fondů organizace:
Stav
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Rezervní fond ze zlepšeného hosp. výsledku
Fond rezervní z ostatních titulů
Fond reprodukce majetku

k 1. 1. 2020
67 316,00
44 952,46
282 037,78
93 714,13
38 645,00

k 30. 9. 2020
12 316,00
55 690,46
288 375,45
113 014,13
38 645,00

3) Z činnosti Městského muzea a galerie Dačice do 30. září 2020
I. Návštěvnost:
K 30. září 2020 navštívilo muzeum 7 383 návštěvníků, tj. o 2 460 návštěvníků méně než
v předchozím roce. Na vině nižší návštěvnosti, kterou zaznamenávají veškerá muzea a galerie,
je bezpochyby uzavření muzeí v jarním období. Z důvodu nařízení vlády ČR v souvislosti
s opatřeními pro zamezení šíření pandemie (vir Covid – 19) bylo muzeum od 13. 3. – 11. 5.
2020 veřejnosti nepřístupné. V souvislosti s tímto opatřením došlo k reorganizaci výstavního
plánu a k přesunu či zrušení několika kulturních akcí. Lidé byli rovněž v následujících
měsících obezřetní a propad návštěvnosti se odrazil také i po znovuotevření instituce (květen,
červen). O značný počet návštěvníků muzeum přišlo z důvodu neuskutečnění Velikonočního
jarmarku (duben), přednášek (odloženy na podzimní měsíce), edukačních programů
a vernisáží zrušených výstav. Dále z důvodu aktuální situace došlo k odhlášení celkem
6 plánovaných zájezdů návštěvníků z ČR a sousedního Rakouska, kteří odložili uskutečnění
zájezdu na neurčito (měsíce duben, květen, červen). Lze tedy říci, že rozjezd sezony byl
zpomalen těmito objektivními důvody. Přes veškerá omezení a zákazy s jejich následnou
dohrou na strach lidí navštěvovat místa s vyšší koncentrací osob lze hodnotit návštěvnost
kladně. Během letních měsíců byla v červenci návštěvnost 3 093 osob a v měsíci srpnu
2 574 osob. Lidé se v průběhu letních prázdnin zdržovali na území ČR a vyhledávali místní
možnosti pro strávení dovolené. Rovněž návštěvnost zvýšila výstava, Jak se žije
s Večerníčkem, kde evidujeme zvýšenou návštěvnost rodin. Muzeum získalo do své správy
Galerijní chodbu na Starém zámku, která slouží pro presentaci výtvarného umění.
Tyto reprezentativní výstavní prostory jsou volně přístupné bez vstupného. V uvedených
prostorách není návštěvnost zaznamenávána.
II. Výstavy a další akce, které proběhly
21. 2. – 31. 3. (prodlouženo do 30. 6.)
Výstava obrazů skupiny FOR ART. Galerijní chodba na Starém zámku.
23. 2.
Masopustní průvod městem.
26. 5. – 25. 6.
Vlastimil Sítař: Mažoretky stokrát jinak.
Dačické, telčské a jemnické mažoretky ve fotografii Vlasty Sítaře. Výstavní prostory MMaG
Dačice.

26. 5. – 31. 7.
Krásné a léčivé
Léčivé rostliny na Dačicku ve fotografii Adriany May. Výstavní chodba MMaG Dačice.
28. 6. - 30. 8.
Jak se žije s večerníčkem. Interaktivní výstava pro děti i dospělé. Výstavní prostory MMaG
Dačice.
3. 7. – 27. 9.
Famae. Obrazy Barbary Klauszové. Galerijní chodba na Starém zámku.
4. 8. – 30. 8.
Jiří Novák: Fotohumor. Výstavní chodba MMaG Dačice.
23. 8.
Pohádkové putování s Večerníčkem. Zábavné odpoledne pro děti v muzeu. Zámecký park.
5. 9. – 22. 11.
Třicítka. Společná výstava členů Spolku výtvarných umělců Vysočiny. Výstavní prostory
MMaG Dačice.
12. – 13. 9.
Dny evropského kulturního dědictví. Volný vstup do muzea.
5. 9. – 18. 10.
Nezapomeneme! Významná výročí dačických rodáků. Výstavní chodba MMaG Dačice.
Muzejní čtvrtky se Spolkem přátel muzea v Dačicích:
Muzejní čtvrtek 13. února. Přednáška Mgr. Pavla Macků: Pfaffenschlag – život v pozdně
středověké vsi. Přednáškový sál MMaG Dačice.
Muzejní čtvrtek 11. června. Mgr. František Talíř: Buen camino aneb pěší pouť do Santiaga de
Compostela. Přednáškový sál MMaG Dačice.
Muzejní čtvrtek 17. září. Mgr. Petr Bartušek, PhD.: Vlasta Javořická, dáma s kalamářem.
Přednáška upomínající 130. Výročí narození spisovatelky. Přednáškový sál MMaG Dačice.
III. Výstavy a akce, které proběhnou v měsících říjen – prosinec 2020
7. 10.
Noc literatury – ve spolupráci s Knihovnou Matěje Mikšíčka. Galerijní chodba na Starém
zámku.
10. – 11. 10.
Dny otevřených ateliérů 2020. Volný vstup do galerie.

5. 10. 2020 - 18. 12. 2020
Malé kýče. Obrazy Gabriely Václavkové. Galerijní chodba na Starém zámku.
23. 10. – 22. 12.
Arktida – Doma na Špicberkách. Výstavní chodba MMaG Dačice.
23. 10.
Muzejní čtvrtek – výjimečně v pátek. Minikonference o expedičních cestách českých vědců
do arktického prostředí při příležitosti zahájení výstavy Arktida – Doma na Špicberkách.
Přednáší: vedoucí Centra polární ekologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
prof. Ing. Josef Elster, CSc. a bývalý velvyslanec v Dánsku a znalec arktických kultur PhDr.
Ing. Zdeněk Lyčka z MZV. Přednáškový sál MMaG Dačice. – akce odložena na únor 2021.
konec října:
Virtuální muzejní noc. Projekce hraného filmu MMaG Dačice a DS Tyl Dačice. Scénář:
Martin Rychlík, Naděje Jahelková. Režie: Martin Rychlík.
19. 11.
Muzejní čtvrtek. Jiří Müller - Historie československého vojenského odboje na západě.
Přednáškový sál MMaG Dačice.
29. 11. – 22. 12.
Kouzelný svět loutek – vánoční výstava. Výstavní prostory MMaG Dačice.
29. 11.
Zvonkový průvod a rozsvícení vánočního stromu
13. 12.
XV. Vánoční jarmark
17. 12.
Muzejní čtvrtek. Mgr. Alexandra Zvonařová: Vánoce a betlémy.
IV. Akce zrušené z důvodu uzavření muzea a následné reorganizaci výstavního plánu:
29. 3. – 22. 4.
Jarní výstava. Práce žáků dačických ZŠ a DDM.
5. 4.
XIV. Velikonoční jarmark
Duben:
Edukační programy pro MŠ k Velikonočním svátkům
25. 4. – 24. 5.
Josef Duspiva – obrazy poetické.
28. 5. – 14. 6. - zrušeno na popud ZUŠ Dačice
Barevná paleta. Výstava prací absolventů výtvarného oboru při ZUŠ Dačice.

17. 5. – zrušeno na popud AMG
Den otevřených dveří k Mezinárodnímu dni muzeí. Volný vstup.
V. Aktivita instituce v průběhu uzavření muzea (březen – květen)
MMaG v době nuceného uzavření posílilo komunikaci s potenciálními návštěvníky skrze
webové stránky a FB stránky. V průběhu uzavření muzea byly vydávány téměř každý den
edukační listy pro děti a rodiče.
Muzeum seznamovalo návštěvníky s expozicemi formou virtuálních prohlídek expozic a
zajímavosti z muzea. Muzeum byl v období uzavření velmi činné.
Průběžně s online aktivitami docházelo k řešení interních záležitostí – reorganizace
depozitárních prostor, práce na reorganizaci výstavního plánu, reorganizace odborné muzejní
knihovny, práce na sbírkovém fondu, práce na dotačních projektech. Byly vydány příslušné
řády (Návštěvní, depozitární, badatelský a knihovní) a nařízení. Dále byl postupně
digitalizován fond Výtvarného umění.
VI. Tisk, propagace instituce a jiné
MMaG Dačice pravidelně přispívá do Dačického zpravodaje a jiných regionálních tiskovin
(Jarmark, Ozvěny aj.). Publikován je plán akcí na následující měsíc. Pravidelná rubrika
„Exponát měsíce“ a další články:
RYCHLÍK, M.: Exponát měsíce – bronzový srp. Dačický zpravodaj 2020, č. 2, s. 11.
RYCHLÍK, M.: Exponát měsíce března – Mamut. Dačický zpravodaj 2020, č. 3, s. 9.
RYCHLÍK, M.: Exponát měsíce dubna – Rychlopočtář. Dačický zpravodaj 2020, č. 4, s. 15.
RYCHLÍK, M.: Exponát měsíce května – řemdih. Dačický zpravodaj 2020, č. 5, s. 7.
RYCHLÍK, M.: Marie Kučerová – ikona dačické muzeologie. Dačický zpravodaj 2020, č. 5,
s. 6.
RYCHLÍK, M.: Ohlédnutí za životem Vladimíra Fuky (25. 5. 1920 – 22. 11. 1996). Dačický
zpravodaj 2020, č. 5, s. 3.
RYCHLÍK, M.: Exponát měsíce června – sokolský kroj. Dačický zpravodaj 2020, č. 6, s. 8.
RYCHLÍK, M.: Exponát měsíce července – Feldflashe. Dačický zpravodaj 2020, č. 7, s. 13.
RYCHLÍK, M.: Příspěvek k zaniklé středověké osadě Veleš. Dačický zpravodaj 2020, č. 7, s.
13.
RYCHLÍK, M.: Exponát měsíce – terra sigillata. Dačický zpravodaj 2020, č. 8, s. 9.
RYCHLÍK, M.: Co se dělo za zavřenými dveřmi. Dačický zpravodaj 2020, č. 8, s. 9.
RYCHLÍK, M.: Exponát měsíce – Pamětní volský roh. Dačický zpravodaj 2020, č. 9, s. 12.
Přednáška Mgr. M. Rychlíka 4. 9. 2020 na SŠTO Dačice: Muzeum, muzeologie, archeologie
a jiné aneb proč jsou muzea důležitá?
Muzeum uspělo v získání finanční podpory z projektu Podpora muzeí a galerií 2020 od
Jihočeského kraje, díky čemuž byl vydán nový propagační leták podávající základní
informace o instituci a jednotlivých expozicích. Dále byl v rámci dotačního titulu vytvořen
nový venkovní poutač odkazující na instituci. Došlo k vytvoření nových webových stránek
MMaG Dačice s moderním designem a přívětivým obsluhováním, rovněž díky získané dotaci.
Zaměstnanci muzea také spolupracují s TV Datel a pravidelně přispívají aktualitami z muzea
(cca 1-2 příspěvky za 14 dní).

Byly zřízeny 2 edukační koutky pro děti. V současné době se pracuje na stálé nabídce
edukačních programu pro MŠ, ZŠ a gymnázia.
V posledním čtvrtletí proběhne tisk kalendáříků na rok 2021 a propagace v muzejním
časopise TIM.
V průběhu roku ředitel instituce vyřizuje žádosti a dotazy badatelů (ca 20 vyřízených žádostí),
rovněž poskytuje konzultace k seminárním či absolventským pracím z oboru jemu příslušném
či pracím s obecným zaměřením na oblast historie, archeologie, muzeologie, památkové péče,
místopisu.
Ve spolupráci s Ivaničem Tomášem došlo k vyražení pamětní medaile upomínající na výročí
100 let od narození Vladimíra Fuky.
VII. Opravy a údržba
Došlo k reorganizaci depozitárních a skladových prostor.
Postupně byla dovybavována PC síť.
Probíhaly běžné opravy – opravy dveří, zámků, svítidel v expozici a elektroinstalace.
Výroba regálů pro archiv a muzejní knihovnu.
VIII. Sbírky
V letošním roce bylo zatím zapsáno do podsbírky „Jiné“ 18 inventárních čísel sbírkových
předmětů získaných sběrem či dary. Do podsbírky „Knihy“ bylo zapsáno 104 sbírkových
předmětů, tj. 11 inv. čísel. 94 publikací tvoří jeden sbírkový celek a je proto zapsán pod
jedním inv. číslem. Počet přírůstkových čísel – 29. Celkem přibylo v muzejních sbírkách
prozatím 122 sbírkových předmětů. Přijaté publikace tvoří staré tisky, publikace věnující se
regionální tématice apod. Přijaté sbírkové předměty v podsbírce „jiné“ jsou tvořeny např.
textiliemi, uniformou ČSD, pamětní medailí, sádrového odlitku k ražbě dané medaile a
bronzového srpu z přelomu mladší a střední doby bronzové, který rozšíří archeologickou
sbírku. Do dlouhodobé zápůjčky získalo muzeum sbírku obrazů Pavla Svobody. Ve sbírkách
muzea je k 30. 9. 2020 zapsáno 18 985 inventárních položek. Odborná knihovna čítá 8 399
svazků.
IX. Spolupráce s ostatními organizacemi ve městě (+ dlaší organizace mimo město
Dačice)
Pozn. MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM a jiné organizace s námi pravidelně spolupracují na realizaci
jarních, velikonočních a vánočních výstav. Některé akce tohoto typu letošní rok nemohly
proběhnout či zatím neproběhly. Ve výčtu spolupráce jsou ovšem uvedeny, jelikož za běžné
situace by byly realizovány. Spolek přátel muzea by za standartní situace vypomáhal na
Jarmarcích.
Spolek přátel muzea v Dačicích – úzká spolupráce, akce některé připravovány společně –
muzejní čtvrtky, výpomoc na jarmarcích a jiných akcích.
Spolek přátel muzea uspořádal v muzeu několik muzejních čtvrtků:
 Muzejní čtvrtek 13. února. Přednáška Mgr. Pavla Macků: Pfaffenschlag – život
v pozdně středověké vsi. Přednáškový sál MMaG Dačice.

 Muzejní čtvrtek 11. června. Mgr. František Talíř: Buen camino aneb pěší pouť do
Santiaga de Compostela. Přednáškový sál MMaG Dačice.
 Muzejní čtvrtek 17. září. Mgr. Petr Bartušek, PhD.: Vlasta Javořická, dáma
s kalamářem. Přednáška upomínající 130. Výročí narození spisovatelky. Přednáškový
sál MMaG Dačice.
Kulturní dům Beseda – zajišťování masopustní obchůzky, zvonkového průvodu, vylepování
plakátů na akce muzea, zajištění technické výpomoci při natáčení Muzejní noci. Převzetí
loutek z majetku KD Beseda do majetku MMaG Dačice.
ZUŠ Dačice – spolupráce při zajišťování hudebních vystoupení na vernisážích muzea,
realizace každoroční výstavy Barevná paleta, kdy muzeum umožňuje prezentaci
absolventských prací žáků školy, příprava zvonkového průvodu, návštěvy žáků školy na
výtvarných výstavách muzea.
Mateřské školy ve městě – připravují nám materiál na výstavy jarní a vánoční, z MŠ
v Sokolské a Bratrské ulici u nás děti vystupují s programem o jarních a vánočních výstavách;
my jim nabízíme volné prohlídky muzea či výstav i speciální dle přání. Nabídka edukačních
programů (např. Velikonoční tradice).
Základní školy ve městě, gymnázium – návštěvy vybraných výstav žáky a studenty školy,
spolupráce na přípravách tradičních jarních a vánočních výstav, žáci tvoří výrobky pro tyto
výstavy, speciální výukové hodiny v prostorách muzea.
DDM Dačice – spolupráce při jarních a vánočních výstavách. Muzeum zajistilo
komentovanou prohlídku výstavy „Jak se žije s Večerníčkem“ a jednotlivých expozic při
příležitosti návštěvy příměstského tábora od DDM.
Divadelní soubor Tyl a Tyláček – spolupráce především při přípravách masopustu a
natáčení Virtuální Muzejní noci.
Sbor dobrovolných hasičů – při organizování masopustu.
Městská knihovna – muzeum poskytuje materiál k některým knihovnickým akcím –
regionální literaturu, dokumentační materiál či fotografie, vzájemná propagace akcí.
Spolupráce při akci – Noc literatury.
Státní zámek – propůjčuje muzeu prostory pro velikonoční a vánoční jarmarky, Pohádkové
putování s Večerníčkem, pro vernisáž květnové výstavy. MMaG Dačice provozuje zámeckou
kapli.
Zdravé město Dačice – podepsání smlouvy o navázání partnerství a vzájemné pomoci při
realizaci kulturních akcí.
AMG – vedení MMaG se zúčastnilo několika videokonferencí se zaměřením na virtuální
prezentaci muzeí a galerií. Dále se vedení zúčastnilo jednání Jihočeské krajské sekce AMG
v Táboře.

Archeologické oddělení NPÚ v Českých Budějovicích – detašované pracoviště na
Státním zámku v Dačicích – spolupráce na přípravách Mezinárodního dnu archeologie 2020
(z důvodu vládních nařízení zrušeno, spolupráce na edukačních programech pro školy
s archeologickou tématikou.
NPÚ, ÚOP v Telči – spolupráce na realizaci únorové přednášky.
SOkA Jindřichův Hradec – spolupráce při archivaci materiálu odevzdávaného do
příslušného archivu. Odborné oborové konzultace při zprostředkování předání listinného
materiálu nalezeného v hrobce Collaltů v Nových sadech.
Památková péče při MÚ Dačice – odborné konzultace z hlediska archeologie. Odborné
oborové konzultace při zprostředkování předání listinného materiálu nalezeného v hrobce
Collaltů v Nových sadech do SOkA JH.
Muzeum Jindřichohradecka – konzultace s pracovníky Muzea Jindřichohradecka, realizace
prosincové přednášky, aj.
Spolek výtvarných umělců Vysočiny – spolupořádání výstavy Třicítka.
Centrum polární ekologie při Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích – spolupráce při realizaci minikonference „Arktida“ a výstavy – Arktida. Doma
na Špicberkách. Minikonference je vzhledem k aktuální situaci (Covid-19) odložena na
neurčito.
X. Personální obsazení (4,5 úvazku)






Ředitel Mgr. Martin Rychlík, úvazek 1,0
Účetní Hana Beníčková, úvazek 1,0
Průvodkyně a muzejní edukační pracovnice Bc. Markéta Hojková 1,0 (od 1. 3. 2020)
Kurátorka sbírkových fondů a výstavářka Mgr. Kateřina Hejlová 1,0
Uklízečka Marie Heřmánková na 0,5 úvazku.

V Dačicích 20. 10. 2020

Martin Rychlík, řed. MMaG

