Zpráva o činnosti Městského muzea za rok 2012
V roce 2012 navštívilo muzeum 3697 návštěvníků.
V dubnu a květnu 2012 byly restaurovány výmalby v prvním patře věže. V průběhu prací se
ukázalo, že se jedná o raně barokní dílo a prostor věže tak získal na zajímavosti. Restaurování
financovalo Město Horažďovice s přispěním Plzeňského kraje z programu „Zachování a
obnova kulturních památek Plzeňského kraje".
Na jaře proběhlo několik akcí pro veřejnost. V dubnu se uskutečnil 2. ročník akce rýžování
zlata na Otavě pro veřejnost pod názvem Svatý Jiří zlatinky nese na talíři. Akce byla úspěšná
a tak se připravuje další rýžování i na rok 2013. V květnu jsme na jeden den zpřístupnili
zájemcům opravené krovy na zámku, akci doprovázel odborný výklad a fotografická
dokumentace z průběhu stavby. Půdy na zámku byly také cílem několika návštěv památkářů z
celé republiky.
V květnu se uskutečnila akce s názvem Oživené tóny, kde byl veřejnosti předveden
restaurovaný klavír z roku 1827. Návštěvníci se dozvěděli historii tohoto nástroje, průběh
restaurování a poté si poslechli klavírní vystoupení paní Petry Matějová, která nechala tento
nástroj promluvit.
Celý rok byla k dispozici návštěvníkům interaktivní dílna Návrat k tradicím a byla výrazným
turistickým lákadlem.
Výstavy:
Půta Švihovský a jeho doba - touto výstavou jsme se připojili k projektu tří zemí (Česko,
Polsko, Německo) pod názvem Evropa Jagellonská, Umění a kultura ve střední Evropě za
vlády Jagellonců 1386 - 1572. Výstavu doprovázely námi připravené pracovní listy pro školy.
Horažďovicko tužkou - kresby Miroslava Vondrysky v druhém patře zámecké věže.
Restaurování sbírek
V tomto roce se také podařilo zrestaurovat šestipedálový klavír z dílny Adalberta
Stabernacka z roku 1827. Patřil rodině Kinských, která na zámku bydlela. Restaurování
nástroje dotoval Plzeňský kraj, dřevěné části měl na starosti Jiří Stýblo, mechaniku Zdeněk
Kocum.
Dokončeno bylo také restaurování plastiky gotické Madony původem z Rabí. Plastiku
zrestauroval pan Blahout z Písku, ředitel Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy.
Madona se stala ozdobou výstavy Půta Švihovský a jeho doba. Po sejmutí barokních úprav a
odhalení původní gotické formy máme nyní ve sbírkovém fondu tři gotické plastiky.
Konzervováním prošlo 62 dřevěných předmětů. ( A. Červený)
Část textilií vystavených v expozici ( kroj, pleny, kosičky, dětské oblečení) bylo vypráno,
naškrobeno a vyžehleno a opět se do expozice vrátí. (H. Smetanová)
Na výstavu Půta Švihovský byla ušita replika renesančních šatů, které nyní budou vystaveny
v patře věže s restaurovanou výmalbou. ( K. Červená Křížová)

Publikace
Městské muzeum za podpory města Horažďovice vydalo novou mineralogickou publikaci
Minerály horního Pootaví od Aleše Červeného. Náklad 1000 ks. Přípravy na vydání této
publikace zabraly celkem půl roku.
Tato publikace se během roku velice dobře prodávala.

Badatelé
V muzeu jsme poskytli služby 50 badatelům. Stále trvá velký zájem o badatelské služby po
internetu.
Přednášky
Stále pokračujeme v přednáškách pro školy i pro seniory, celkem tyto akce navštívilo 259
zájemců. V tomto roce převládaly jak tzv. speciální přednášky a to rýžování zlata na Otavě s
praktickými ukázkami a hornické a mineralogické přednášky v terénu pro školy a skupiny.
Zájem byl i o historii Horažďovic a odívání našich předků.
Práce se sbírkami
V roce 2012 jsme zapsali 319 přírůstkových čísel, což je 1 020 nových sbírkových předmětů.
Do muzejních sbírek jsme zapsali také rozsáhlý soubor předmětů po rodině Kinských, které
jsme nalezli v krbovém komíně, kde ležely zřejmě od roku 1945. Jako další zajímavost
můžeme jmenovat oltářní kámen z roku 1659, který zřejmě souvisí s kaplí na Loretě, Dále po
jeho historii pátráme.
Pokračovali jsme v psaní katalogizačních karet do muzejního programu a to konkrétně
textilních sbírkových předmětů. Je zpracováno již 425 evidenčních čísel, což je 722 předmětů.
Textilní karty jsou také doplňovány fotodokumentací. Tyto fotografie jsou vkládány do
speciálního programu k elektronickým kartám daného předmětu. Po zapsání do počítače se
dále tyto karty tisknou.
Pokračovalo se také v zapisování knih z obecné knihovny muzea do muzejního programu. V
tomto roce bylo zapsáno dalších 428 knih.
Inventarizací prošlo 436 evidenčních čísel sbírkových předmětů.
Dary
V roce 2012 nám věnovalo do muzea různé předměty 18 dárců. Všechny dary obohatí náš
sbírkový fond ve všech směrech.
Tady je krátký výčet části darovaných věcí a jména dárců: Pan J. Hříšný - nůžky na stříhání
ovcí; pan M. Brejcha - rozsáhlý soubor věcí nalezených na půdě jeho statku ( tiskoviny,
knihy, také ohlávky, postroje, lis na tvaroh, drhlen, mědlice, porcelán, keramika, hospodářeké
nářadí) ; paní Stulíková - staré fotografie a také například kahan po Antonínu Moravcovi;
Kongregace sester Nejsvětější svátosti z Českých Budějovic - např. velice staré rámy na
vyšívání; paní Kopecká - dva krucifixy; paní Černá - vzorníky vyšívání, a jiný textil; paní
Smetanová - dřevěný špunt z rybníka 200 let starý a různé textilie; pan Makrlík - kroniku
třídní z let 1947 - 1949, škola Měšťanská chlapecká z Horažďovic; Město Horažďovice předměty z kapličky v Babíně; pan Naxera - dřevěné sáně na svážení dřeva; Božena Hlinková
- kroniku příjmů a vydání školní obce Horažďovické; L. Krejčová - malovanou poklici na
terinu z 19. století; A. Červený - např. lopatu na používání v cihelnách; pan Karas - staré
elektrické žehličky z bývalého Vkusu v Horažďovicích.
Všem dárcům děkujeme.
Nákup
Od Kongregace sester Nejsvětější svátosti v Českých Budějovicích byl zakoupeny za cenu
symbolickou soubory předmětů, které přibližují práci sester z kláštera při výrobě a zdobení
církevních rouch. Soubory obsahují např. modlitební knihy, dřevěné paličky na paličkování,
stuhy, porty, prýmky, vyšívané části církevních textilií, vyšívací jehly, bavlnky a hedvábí,
vzory, zkrátka vše, co sestry ke své činnosti potřebovaly.

Mineralogický průzkum: ( A. Červený)
Mečichov, průzkum žíly pegmatitu. Průzkum křemenných žil na vrchu Stohlavec u obce
Babín a nedaleko Číhaně. U Číhaně nález unikátních ukázek krystalovaného křemene, který
je zbarven do červena oxidy Fe. Bohdašice u Annína, průzkum starého vápencového lomu.

Poděkování
V rámci dobrovolnické služby u nás slečna Jaroslava Škudrnová odpracovala bezplatně 93
hodin a
velice nám pomohla s prací v depozitářích a se zpracováním listin a dokumentů. Za tuto
nezištnou pomoc děkujeme.
V letošním roce chystáme výstavu Co dali lidé, co dala země, kde vystavíme nejzajímavější
přírůstky do našich sbírek,např. dary, mineralogické nálezy, část předmětů ze zámeckého krbu
a také oltářní kámen.
V patře věže bude fotografická výstava Prácheňskou přírodou pana Zemena a Jany.
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