Zpráva o činnosti Městského muzea za rok 2011
V roce 2011 navštívilo muzeum 3 461 návštěvníků. Proti předchozímu roku je to
pokles, ale provoz muzea ovlivnila oprava krovů, která probíhala od května do října. Kromě
toho, že se ztížil přístup návštěvníků do muzea, bylo muzeum na 3 týdny zavřeno, protože
rekonstrukce vyžadovala zbourání částí stropů. Značnou komplikací bylo i zatečení vody do
depozitářů, které jsme museli vystěhovat a předměty usušit a očistit. Naštěstí žádný sbírkový
předmět nebyl zničen ani nevratně poškozen.
V dubnu jsme poprvé vyzkoušeli akci rýžování zlata v Otavě pro veřejnost pod
názvem Svatý Jiří zlatinky nese na talíři. Akce byla velice úspěšná a budeme ji opakovat.
Náročnou ale radostnou akcí bylo setkání se členy Židovské obce z Westminsteru.
Přijeli si prohlédnout naše město, protože v synagoze mají posvátné svitky Tóry z
Horažďovic.Hosté si prohlédli muzeum, prošli se po městě, navštívili bývalé židovské domy a
místo, kde stávala synagoga. Jejich cesta vedla i na nádraží, odkud odjížděl transport do
Terezína a také jsme navštívili hřbitov, kde zazněla modlitba za všechny, kteří nepřežili 2.
světovou válku.
V říjnu proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky zakladateli muzea Štěpánu Karlu
Vydrovi. V roce 2011 jsme si připomínali 150 let od narození a 100 let od úmrtí tohoto
významného rodáka.
V letošním roce jsme se připojili k projektu tří států ( Čechy, Polsko, Německo)
Europa Jagellonica. Naším příspěvkem bude výstava Půta Švihovský a jeho doba.

Výstavy:
Najdi si svého pradědečka – fotografie a dobové předměty
Po cestách které zarostly – Jiří Vašků, autorské fotografie s židovskou tématikou, tyto
fotografie věnoval po ukončení výstavy autor muzeu

Badatelé
V muzeu jsme poskytovali služby 75 badatelům. Stále trvá velký zájem o badatelské
služby po internetu.

Přednášky
Stále pokračujeme v přednáškách pro školy i pro seniory, celkem tyto akce navštívilo
432

zájemců. Nově bylo do nabídky přednášek zařazeno rýžování zlata a

exkurze

hornických lokalit. Celkem jsme uspořádali 18 přednášek. V roce 2012 je do přednáškového
cyklu zařazena i výuka plstění vlny.

Práce se sbírkami
V roce 2011 jsme zapsali 126 přírůstkových čísel, což je 1 914 nových sbírkových
předmětů.
Pokračuje zapisování tiskovin do elektronické podoby, zrychluje se tak vyhledávání
podkladů. Tiskoviny mají nyní 375 složek, což je 22 m dlouhá řada archivních krabic
velikosti A4.
Pokračovali jsme v

digitálním zpracování sbírkových předmětů a v psaní

katalogizačních karet. Nově doplňujeme karty fotodokumentací, vše je pak v elektronické
podobě. Je zpracována celá sbírka fotografií, celkem 344 složek a naskenováno je zatím 1655
fotografií.
Do muzejního programu je zapsáno také 531 knih z obecné knihovny.
Inventarizací prošlo 609 sbírkových předmětů.

Restaurování
Na výstavu Najdi si svého pradědečka bylo restaurováno 16 kusů textilií.
Proběhlo konzervování cínových předmětů, 5 ks včetně zásahu proti cínovému moru.
V současné době probíhá restaurování šestipedálového piana Stabernack a plastiky
gotické Madony.

Dary
V roce 2011 nám věnovalo do muzea různé předměty 24 dárců. Všechny dary jsou
velice kvalitní a obohatí náš sbírkový fond. Kromě jednotlivých předmětů, např. různých
druhů textilií, dokumentů, knih a časopisů, funkčního kolovratu, jsme obdrželi i rozsáhlé

dary. J. Eigner věnoval 479 kusů keramických zlomků a pravěké štípané industrie, K.J.
Němec nám předal soubory obrazů, dokladů a dokumentů.
J. Koreš a J. Valešová obohatili naši knihovnu a několik desítek knih a časopisů. Všem
dárcům děkujeme.

Nákup
Od Kongregace sester Nejsvětější svátosti v Českých Budějovicích byl zakoupen
soubor dřevěných paliček na paličkování a tomu jako dar

sestry přidaly rozsáhlou

dokumentaci střihů a vyšívaných a paličkovaných vzorů církevních textilií, které samy
zhotovovaly v průběhu minulých sta let.
Zakoupeno bylo 12 kusů grafických listů od Aloise Moravce.

Mineralogický průzkum: ( A. Červený)
Mutěnice, průzkum haldy po těžbě fluoritu. Kasejovice, průzkum haldy Au dolu
Jakub. Damětice, bývalý U důl, nález zajímavých krystalů záhnědy s dokonalými inkluzemi
pyritu.
Nalžovské Hory, lokalizace zaniklé Ag hutě ze 16. st. podle výskytu hutní strusky u
rybníka Korytník. Příprava exkurze pro Mineralogickou sekci Národního muzea na lokality
Rabí, Nezdice, Damětice (proběhla 14.5). Od září začala náročná příprava publikace:
„Minerály horního Pootaví“, která vyjde na jaře 2012.
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