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Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí
za rok 2020

Sbírkotvorné záležitosti
Sbírka Městského muzea v Ústí nad Orlicí čítá přesně 45 674 evidenčních jednotek, proto k této
sbírce musí být dle vyhlášky č. 275/2000 Sb. vedena jak chronologická, tak i systematická
evidence.
Chronologická evidence
V roce 2020 přibylo do sbírky našeho muzea celkem 186 přírůstkových čísel, což čítalo 437 ks
sbírkových předmětů. Z toho darem 4 přírůstková čísla (14 ks), sběrem 93 přírůstkových čísel
(211 ks), koupí 89 přírůstkových čísel (212 ks).
Do digitální podoby bylo přepsáno 459 rukopisných záznamů z přírůstkové knihy. Tím došlo
k textové digitalizaci záznamů chronologické evidence až do přírůstkového čísla 145/2020.
K nejzajímavějším přírůstkům získaným v roce 2020 patří 13 kusů kreseb ze 60. let 20. století
od Jana Steklíka (přír. č. 151/2020). Dále kresby z poloviny 20. století kolorované od Pavly
Vicenové Rousové (135/2020). A v neposlední řadě secesní zrcadlo (přír. č. 144/2020) a secesní
kořenky (185/2020).
Systematická evidence
V roce 2020 došlo ke zpracování 1235 záznamů v systematické evidenci. Skutečnost v rámci
jednotlivých podsbírek vypadala takto.
Podsbírka
11 etnografická
13 numismatická
15 výtvarného umění
18 knihy
19 písemnosti a tisky
21 fotografie
24 hudebniny
24 betlémy
24 řemesla
24 textil
25 jiná

Nová inventární čísla
225
23
46
66
43
8
2
611
0
184
27
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Inventarizace sbírky
Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb. provedlo průběhu roku 2020 naše
muzeum inventarizaci sbírkových předmětů ze sbírky vedené v Centrální evidenci sbírek
pod č. MUR/002-05-10/176002 u podsbírek dle následujícího rozpisu:
Podsbírka 11 - etnografie v rozsahu
224 inventárních čísel
Podsbírka 13 - numismatika v rozsahu
90 inventárních čísel
Podsbírka 15 - výtvarné umění v rozsahu
119 inventárních čísel
Podsbírka 18 - knihy v rozsahu
187 inventárních čísel
Podsbírka 19 - písemnosti a tisky v rozsahu
1193 inventárních čísel
Podsbírka 21 - fotografie v rozsahu
850 inventárních čísel
Podsbírka 24 - betlémy v rozsahu
1000 inventárních čísel
Podsbírka 24 - hudebniny v rozsahu
249 inventárních čísel
Podsbírka 24 - řemesla v rozsahu
94 inventárních čísel
Podsbírka 24 - textil v rozsahu
360 inventárních čísel
Podsbírka 25 - jiná v rozsahu
108 inventárních čísel
Celkem byla v roce 2020 provedena inventarizace 4 474 inventárního čísla v 11 podsbírkách,
což je zaokrouhleně 10 % celkového počtu inventárních čísel v celé sbírce Městského muzea
v Ústí nad Orlicí. Tím došlo k dodržení zákonného ustanovení o minimálním počtu
inventarizovaných sbírkových předmětů, který musí činit alespoň 5 %.
Konzervace a restaurování
V roce 2020 jsme nechali provést konzervaci 1ks předmětu z podsbírky 21 – fotografie (tablo)
a restaurování 2 ks předmětů z podsbírky 25 – jiná (kabřinec, domovní znamení ryba), 6 ks
předmětů z podsbírky 24 – textil (slunečník plátěný, košík s textilní výplní a stuhami, sukně černé
barvy, kojenecké košilky 2 ks, kojenecká košilka – kabátek); 1 ks předmětu z podsbírky 24 –
betlémy (lanšaft).
K tomu je třeba připočíst, že v listopadu 2020 nastoupila konzervátorka, která ihned zahájila
několik nutných kroků (odplísnění a povrchová konzerva) a především průzkum stavu sbírkových
předmětů v jednotlivých depozitářích pro zpracování celkového přehledu sbírkových předmětů
pro neodkladnou konzervaci.
Výpůjčky a zápůjčky
Pro zajištění kvalitních výstav je nezbytná spolupráce mezi muzei a dalšími paměťovými
a vzdělávacími institucemi v oblasti vzájemného půjčování sbírkových předmětů. V roce 2020
provedlo naše muzeum následující zápůjčky a výpůjčky.
Celkem 0 zápůjček (našemu muzeu z jiných institucí).
Celkem 9 výpůjček (od jiných institucí našemu muzeu) o 160 kusech (Městské muzeum a galerie
ve Svitavách, Muzeum v přírodě Vysočina, Prácheňské muzeum v Písku, Městské muzeum
Skuteč, Městské muzeum Česká Třebová a Městské muzeum Žamberk).
Akviziční komise v jiných muzeích

Dva zaměstnanci našeho muzea jsou členy akvizičních komisí v jiných muzeích (Regionální
muzeum ve Vysokém Mýtě a Orlické muzeum v Chocni).
Jeden zaměstnanec je členem Komise pro lidové stavitelství Asociace muzeí a galerií a členem
vědeckých rad v Souboru lidových staveb Vysočina a v Muzeu lidové architektury Zubrnice.
Kvůli protiepidemickým opatřením se však setkání komise a rad neuskutečnilo.
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Dokumentace a průzkumy
V roce 2020 se uskutečnila dokumentace věžových transformačních stanic na celém území pro
sbírkotvornou činnost (interní směrnice Městského muzea č. 6/2019). Zahrnovala i dokumentaci
exteriéru bývalé městské elektrárny.
Návštěvnost
Je třeba nejprve zmínit, že naše muzeum si od města Ústí nad Orlicí vypůjčilo Galerii pod radnicí
a ve své režii v ní ihned zahájilo provoz. Zdůrazněme, že v této galerii došlo nejen na realizaci
výstav, ale především doprovodných programů pro děti a taktéž pro dospělé v rámci nového
cyklu Artmania. Návštěvnost v Galerii pod radnicí v roce 2020 dosáhla potěšující výše 1 066
osob. K tomu je třeba vzít v úvahu, že muzeum muselo výstavy dvakrát v jejich průběhu zkrátit
o více, jak 3 měsíce.
Návštěvnost výstav a prostor Hernychovy vily za rok 2020 činila 4 760 osob. K ní je třeba
připočítat uvedenou návštěvnost Galerie pod radnicí a návštěvnost následujících akcí:
Přednáška o tradičních řemeslech a technologiích (ve spolupráci s orlickoústeckou městskou
knihovnou) v únoru 8 posluchačů. Kvůli protiepidemickým opatřením se další plánované
přednášky neuskutečnily.
V souvislosti s opatřeními přijatými vládou jsme bohužel museli zrušit velkou akci: Strojní
ousteckou sobotu (plánována na 20. června). Potěšilo nás však, že jsme mohli zrealizovat Pouť
na zahradě Hernychovy vily během 95. Ústecké staročeské pouti v sobotu 15. srpna 2020
s návštěvností navštívilo 800 návštěvníků.
Výprava za sakrálními stavbami v rámci Knapovecké poutě (28. června 2020) s 12 účastníky.
Výprava na kole za hrady (Letohrad, Orlice) v sobotu 27. června 2020 s 5 účastníky.
Celková návštěvnost Městského muzea v Ústí nad Orlicí: 6 651 osoba. S předchozími roky ji
vzhledem k výrazně nižšímu počtu dní, kdy bylo muzeum zpřístupněné veřejnosti, sice nelze
regulérně srovnávat, ale i tak byla podle statistiky za posledních 12 let překonána pouze v letech
2014 a 2019.
Doplňme, že kromě výše uvedené návštěvnosti muzejních výstav a doprovodných akcí navštívilo
prostory Hernychovy vily dalších 945 osob v rámci dalších akcí (nevyplývajících z právních
norem vztahujících se k muzejním činnostem). Kvalifikovaným odhadem až 1/3 těchto
návštěvníků viděla také výstavy a expozice našeho muzea. Jedná se o následující akce:
* 15 svateb s celkovým počtem 735 svatebčanů, což jsou společně výrazně nejvyšší počty
od roku 2008
* absolutorium Vyšší odborné zdravotnické školy v Ústí nad Orlicí – 92 osoby
* předávání maturitních vysvědčení (celkem 2 tříd) – 86 návštěvníků a maturantů
* mimo plán činnosti se podařilo 30. ledna 2020 zrealizovat křest kalendáře Amalthea
s 32 návštěvníky
Badatelnu v roce 2020 navštívilo 8 badatelů (celek m 23 návštěv), k tomu je třeba připočíst
interní badatele v počtu 6 zaměstnanců našeho muzea.
Zodpověděli jsme 28 badatelských dotazů.
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Výstavní a expoziční činnost
Výstavy:
Na rok 2020 plánovalo naše muzeum 6 standardních výstav. Vzhled k protiepidemickým
opatřením a souvisícím uzavřením muzea jsme je museli redukovat na pouhé tři.
Z nich jsme si 2 výstavy zapůjčili. Od soukromého sběratele se jednalo o výstavu Fenomén
Merkur a od Regionálního muzea v Chrudimi výstavu Velké prádlo, kterou jsme doplnili.
V průběhu jsme ji zároveň vánočně upravili, jelikož došlo k jejímu prodloužení do začátku ledna
2021.
Již od května (pokračovala až do září) jsme otevřeli výstavu Dětské loutkové divadlo, která
vznikla ve spolupráci s Muzeem hračky Rychnov nad Kněžnou.
Na základě aktuálních možností jsme v říjnu 2020 doplnili ještě panelovou výstavu o lidové
kultuře Pardubického kraje, zapůjčené od Muzea v přírodě Vysočina.
Expozice:
V době od března do května 2020 jsme dokončili celkovou podobu plně interaktivní řemeslné
textilní dílny v Hernychově vile, do které přibyl opravený tkalcovský stav Arno Pařík z přelomu
40. a 50. let 20. století. Vzhledem k torzálnosti se tento stav nestal součástí sbírky našeho muzea,
ale zařadili jsme jej do majetku a provedli jeho opravu s doplněním všech chybějících dílů a také
s celkovou konzervací.
Drobné úpravy doznala i expozice betlémů. Změnili jsme panely s betlémovými figurami,
nainstalovali dva nové velké vystřihovací betlémy a doplnili další vánoční výzdobu.
Akce pro veřejnost

Kromě uvedených výstav připravilo a realizovalo Městské muzeum v Ústí nad Orlicí také řadu
akcí pro veřejnost. Ke dvěma částem z předchozích let přibyla ještě třetí v podobě bezkontaktních
aktivit v širším středu našeho města.
Do první části spadá prezentace historických témat a souvislostí, do druhé pak zpřístupnění
Hernychovy vily a její zahrady pro další typ akcí. Druhá jmenovaná zahrnuje např. svatební
obřady, absolutoria a předávání maturitních vysvědčení a jednorázové akce typu křest knihy nebo
kalendáře.
První zmíněná část pak zahrnuje především velké akce, z nichž jsme kvůli omezením
vyplývajícím z protiepidemických opatření realizovali pouze jednu: Pouť na zahradě Hernychovy
vily (15. srpna 2020) jako součást 95. Ústecké staročeské pouti. Pestrost programu se rozšířila
zařazením exotických zvířat (např. hadi, gekon), ručně ovládaného kolotoče z 30. let minulého
století, ale třeba i vlastnoruční výrobou krasohledu.
Menších akcí pro veřejnost uspořádalo muzeum v roce 2020 v souvislosti s protiepedemickými
opatřeními a souvisícím uzavřením muzea bohužel výrazně méně, než v předchozích dvou letech.
Interiérové akce v prostorách Hernychovy vily lze rozdělit na aktivity pro děti (uskutečnily se
dva díly dětské dílny Cože? …ale jak? /15. 8. 2020 – marmelády a sirupy, 8. února 2020 –
výroba elektřiny/) a program pro dospělé – přednáška Jaroslava Čechury: Marie Manrique de
Lara a její dcera Polyxena z Lobkovic z plánovaného pětidílného cyklu Ženský fenomén v kraji
Orlice. Škodou je cyklus Muzejní kafe pokračoval v roce 2020 pouze jedinou akcí. Tentokrát
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(26. února 2020) s Marií Mackovou o hospodách, výčepech a putykách „Hospoda obecná, ale
i ta (orlicko)ústecká“.
K aktivitám pro děti musíme připočíst muzejní kroužek, který s výjimkou letních prázdnin
pokračoval ve své každotýdenní činnosti po celý rok 2020. Bez nadsázky se můžeme pochlubit,
že se jeho úroveň zvýšila díky rozdělení mezi dvě lektorky, což vedlo k větší tematické pestrosti.
Tradiční a zajímavou akcí na zahradě Hernychovy vily jsou Sochařské dílny s Petrou
Zeidlerovou, které se uskutečnily v termínech 13. června a během výše zmíněné Pouti na zahradě
Hernychovy vily 15. srpna 2020. Ve stejném prostoru se uskutečnila také akce Velké praní, které
praktickými ukázkami vyvařování, praní s mydlicí lékařskou, domácím mýdlem, „louhem“
z popela, anebo žehlením s historickými žehličkami přiblížila dřinu našich babiček a prababiček.
Z výprav uveďme Na kole za hrady a tvrzemi (okolí Chocně) v sobotu 27. června 2020.
Pokračovali jsme v přednáškovém cyklu Tradiční řemesla a technologie, který realizujeme
ve spolupráci s Městskou knihovnou v Ústí nad Orlicí. V souvislosti s protiepidemickými
opatřeními však došlo pouze na dvě přednášky (doplňkové provozy mlýnů, řemeslná textilní
výroba).
V rámci třetí části akcí pro veřejnost, jsme připravili a v době od června do září 2020 realizovali
detektivní hru po městě Zloděj skrývá tvář se závěrečným slosováním správných odpovědí
ve třech kategoriích. Kvůli správnému vyluštění museli hráči navštívit 13 historických objektů.
Nejednalo se o pouze o zábavnou hru, ale v souvislosti s plněním úkolů a díky informacím
v příručce mohli hráči získat jak základní historické informace, tak se i dozvědět některé
zajímavosti o předmětných objektech. Zájem předčil naše očekávání. Vrátilo se nám přes
170 vyplněných herních příruček, z nichž 155 obsahovalo správné odpovědi.
Naučné programy pro veřejnost
Pro veřejnost muzeum připravilo čtyři populárně-naučné programy realizované pro veřejnost
naším muzeem: Cesta sbírkového předmětu, Výprava za historickými a architektonickými
zajímavostmi, Textilní Oustí a Provázení po secesní vile. Základem všech čtyř jsou zajímavosti,
které by laické veřejnosti mohly uniknout, popř. by se o nich ani nedozvěděla.
Pro Senioklub Ústí nad Orlicí realizovalo naše muzeum dvě vycházky po městě. Jedna se
zaměřila na lidovou architekturu, druhá na architekturu slohovou a architektonické zajímavosti.
Poměrně pravidelně funguje naše řemeslná textilní dílna v rámci návštěv školních kolektivů.
Vzhledem k tomu, že se žáci mohou v dílně dotýkat všech předmětů a vlastnoručně si na nich
zkoušet předení, skaní a tkaní, jde o oblíbenou činnost.
Propagace
Od roku 2018 naše muzeum systematicky člení propagaci do čtyř částí:
A/ na přímou lokální v podobě vylepovaných plakátů a do místních veřejně přístupných
provozoven (restaurace, kavárny, malé prodejny…) distribuovaných pozvánek
B/ pozvánky a tiskové zprávy rozesílané prostřednictvím elektronické pošty
C/ prostřednictvím spolupráce s médii (rozhlasové stanice, Česká televize, Orlický infokanál
Kabelové televize Ústí nad Orlicí)
D/ digitální s využitím sociálních sítí a webových stránek
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V průběhu téměř celého roku 2020 působil v našem muzeu pracovník pro styk s veřejností. Jeho
práce zahrnuje vedle rozesílání tiskových zpráv a Díky němu muzeum aktivně využívá další
sociální sítě (Instagram, Twiter) a zajišťuje nezbytné vydávání tiskových zpráv ke všem
výstavám a k převážné většině významných akcí pro veřejnost.
Přímou lokální propagaci jsme v polovině listopadu tohoto roku rozšířili výpůjčkou dvou
vývěsek (jedna v ulici 17. listopadu a druhá v ulici T. G. Masaryka). V obou jsou pravidelně
obměňovány vystavené materiály. Nejedná se pouze o propagaci, ale také o obdobné naplňování
ustanovení zákona a metodického pokynu, jak je uvádíme výše. V listopadu a prosinci se
aktuálně týkaly světců v předvánočním období.
Na základě spolupráce s firmou Golempress jsme 2x propagovali prostřednictvích jejich
reklamního letáku detektivní hru po městě.
Ze spolupráce s masmédii vybíráme následující.
- živé vysílání Českého rozhlasu Pardubice, dvě návštěvy pořadu Máme hosty
- živé vysílání interview v pořadu Radioporadna na ČRo Pardubice s tématy: tkalcovský stav
MIKA od Arno Paříka, změny muzea po karanténě a nová detektivní hra po městě
- informace o akcích našeho muzea na Českém rozhlasu Pardubice (několikrát v průběhu celého
roku)
- několik reportáží na Orlickém infokanálu Kabelové televize Ústí nad Orlicí (výstavy i akce
pro veřejnost, detektivní hra po městě)
V rámci propagace považujeme za velmi důležité využití sociálních sítí a dalších způsobů šíření
informací v internetovém prostředí.
Návštěvnost facebookového profilu se oproti roku 2019 opět zvýšila. Na začátku ledna 2020
činila sledovanost (To se mi líbí stránky) okolo 748 osob, zatímco do 31. prosince 2020 stoupla
na 1051 osobu.
Dále jsme využívali jako důležité propagační médium našeho muzea stránku na Facebooku.
Práce s ní má dvě základní podoby:
1/ informace o výstavách, doprovodných a samostatných akcích muzea
2/ pravidelné rubriky (Architektonické památky, Historické fotografie, Osobnosti, Oustecká
prvenství, Přírůstky do sbírky, Stalo se, Unikáty z muzejní sbírky a Víte, že?) – jedná se nejen
o muzejní propagaci, ale dosud podceňovaný způsob naplňování zákona č. 122/2000 Sb.,
o ochraně sbírek muzejní povahy, v platném znění, podle něhož muzeum mimo jiné poskytuje
služby výchovné a vzdělávací, a také naplňujeme metodický pokyn Ministerstva kultury
České republiky č. j. 5762/2005, který uvádí poskytování vybraných veřejných služeb
V době karantény se naše činnost soustředila na sbírkotvorné záležitosti (katalogizace,
inventarizace, reorganizace umístění sbírkových předmětů v depozitáři…), ale zároveň jsme
přesunuli velkou část své činnosti na sociální sítě, v první řadě na FB. Jednotlivé dny v týdnu
měly své rubriky (Po – Architektonická památka, Út – Historické fotografie, St – Historická
osobnost, Čt – Víte, že?, Pá – Tipy na vycházky po městě a výlety po okolí, So – Muzejní
víkendový kvíz). Tyto naše aktivity se setkaly s vynikající odezvou. Přibyli nám sledující a FB
našeho muzea se ve sledovanosti a reakcích dostal před FB profily více jak dvou desítek českých
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regionálních muzeí. Před naším muzeem má vyšší sledovat a větší počet reakcí již pouze jedno
velké městské muzeum (Ústí nad Labem).
K muzejnímu kvízu se naše muzeum vrátilo i při prosincovém uzavření pro veřejnost. Příznivé je,
že zájem o tento kvíz se pomalu zvyšuje.
Rubriky Architektonická památka a Tipy na výlety jsou průběžně doplňovány ve formátu PDF
na naše webové stránky. Celkem došlo v průběhu roku 2020 ke zveřejnění a připraveno bylo
k volnému stažení z webových stránek muzea 36 článků na toto téma.
Ediční činnost
Výrazné snížení počtu akcí pro veřejnost, jejichž příprava je časově náročná, nám umožnilo
dokončení řady rozpracovaných záležitostí. Velmi důležitou z nich je pro nás příprava
a ve spolupráci s naším zřizovatelem také vydání 5 skládaček formátu A4, a to o Planičkově
orloji, Hernychově vile, Městském muzeu v Ústí nad Orlicí, dopravních objektech v Ústí nad
Orlicí a okolí, a o betlémech a betlémářství v Ústí nad Orlicí. Nejednalo se o náhodný výběr, ale
muzeum jím reagovalo na zájem veřejnosti.
V závěru roku se v souvislosti s uzavřením muzeí a galerií v ČR zkomplikovalo zajištění přístupu
veřejnosti k těmto skládačkám, proto naše muzeum umístilo před hlavní vchod do Hernychovy
vily stojan s drobnými tiskovinami a pravidelně jej doplňuje.
Provozní záležitosti
Personální záležitosti
Stanoveno 9,5 přepočtených úvazků, což činilo v průběhu roku na plné a snížené úvazky celkem
10 zaměstnanců. Od 1. listopadu 2020 je platná nová organizační struktura. V rámci ní došlo
k rozdělení úvazků, takže na konci roku na poloviční úvazky nastoupily konzervátorka
a pokladní. Jedna pracovnice je v současné době na mateřské dovolené.
Mzdovou agendu a účetnictví pro naše muzeum po celý rok vedla firma Služba škole. Zároveň je
dle příslušných právních norem jeden zaměstnanec pověřen funkcí správce rozpočtu a hlavního
účetního.
K uvedenému je třeba přičíst několik osob pracujících pro naše muzeum jak jednorázově, tak
i po delší dobu na dohody o provedení práce. Jde jak o zajištění prací souvisících s přípravou
výstav a akcí, tak i pro práci tzv. příslužby, tj. osoby asistující na pokladně a při provázení našich
návštěvníků.
Od začátku roku 2020 do konce října působil v našem muzeu pracovník pro styk s veřejností.
Díky němu muzeum aktivně využívá další sociální sítě (Instagram, Twiter) a zajišťuje nezbytné
vydávání tiskových zpráv ke všem výstavám a k převážné většině významných akcí. Vzhledem
ke zkušenostem a především nápadům zajišťuje tato osoba našemu muzeu s platností
od 1. listopadu práci PR na základě dohody o provedení práce nadále.
Práce spojené se správou výpočetní techniky, revizemi, apod. zajišťuje muzeum dodavatelsky.
Kontroly
V roce 2020 provedlo muzeum 6 interních kontrol (inventarizace majetku, kontrola depozitářů,
inventarizace sbírek, kontrola předepsaných revizí, kontrola naplňování interních směrnic
č. 6/2019 /sbírkotvorný program a sbírkotvorný plán/ a 1/2018 /autoprovoz/). U předmětných
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revizí došlo ke zjištění závad. V případě inventarizace sbírek se další postup týkající se
nedohledaných předmětů, návrhů na vyřazení, úprav depozitářů a sledování depozitárních
podmínek uvádí v konkrétních protokolech.
Spisová služba:
V souladu se spisovým řádem jsme prováděli spisovou službu. Ke skartačnímu řízení a fyzické
skartaci v roce 2020 nedošlo.
Interní právní předpisy
V průběhu roku 2020 vydalo muzeum 4 interní směrnice a 3 dodatky interních směrnic.
Majetek:
V roce 2020 provedlo muzeum odpisy dlouhodobého majetku, a to v celkové výši 78 111,00 Kč.
Z toho v hodnotě 67 599 Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028) a v hodnotě
10 512 Kč operativní evidence (účet 902).

Technické záležitosti:
Zároveň muzeum provedlo obnovu zastaralé a doplnění nové techniky:
- pořízení nové fotografické techniky (bezrcadlovka, stativ)
- obnova monitorovací techniky (PC na pokladně a rozšíření kamerového systému – další
kamery a další monitor), příprava technického propojení s městskou policií
- realizaci dalšího systému zálohování (stanice NAS)
- pořízení odvlhčovačů pro nezbytnou regulaci vlhkosti v prostoru depozitářů
- došlo k nahrazení stávajícího bezdrátového internetového připojení připojením
prostřednictvím optického kabelu
Během roku 2020 se naše muzeum věnovalo také řadě technických záležitostí. Realizovalo
následující potřebné činnosti:
- zajištění nové květinové výzdoby Hernychovy vily
- opravení a zprovoznění historického tkalcovského stavu od firmy Arno Pařík
- odrezení, opravy a nátěry laviček na zahradě Hernychovy vily (počet 10 kusů)
- zvýšení kapacity muzejní knihovny nástavbou regálů
- reorganizace uložení spisovny
- reorganizace způsobu zajišťování a evidence revizí
- oprava (v rámci reklamace) vodorovné hydroizolace pod dlažbou na balkónu u zadního vstupu
do Hernychovy vily

V Ústí nad Orlicí 19. února 2021.
Radim Urbánek
ředitel Městského muzea v Ústí nad Orlicí

