Zpráva o činnosti
Městského muzea za rok 2007
V prvních měsících roku 2007 jsme se
intenzivně věnovali přípravě nových
webových stránek. Psali jsme texty
a fotografovali exponáty. Stránky byly
spuštěny v březnu, máme vlastní doménu
a ovou adresu www.muzeumhd.cz.

V roce 2007 navštívilo muzeum 4056
návštěvníků, což je nejvíce v historii
muzea. Volný vstup při jmeninách města
a Slavnostech Kaše přilákal celkem 600
návštěvníků.

Výstavy

V muzeu jsme poskytovali služby 63
badatelům. Většinou se jedná o bádání,
které zabere několik hodin a je nutné
dohledat rozsáhlé množství materiálů.
Stoupá také počet dotazů přes e-mail,
které požadují rozsáhlé badatelské
služby a mají v podstatě nahradit práci
žadatele, který právě píše diplomovou
práci. Těmto žadatelům poskytneme
základní informace a zveme je k osobní
návštěvě. Problematické je také skenování
a vypalování fotografií a dokumentů na
CD. Kromě toho, že nemáme jistotu jak
budou materiály použity, jedná se o práci
časově velice náročnou.

byly v loňském roce čtyři. Věž patřila
výtvarnému umění. V horním patře
instaloval Petr Mika svoji výstavu Kyrill
– ozvěny proměn a proměny ozvěn, obraz
krajiny po orkánu. V prvním patře byla
výstava fotografií Island a Lofoty Lukáše
Hejtmana z Nové Paky. V chodbě byla
výstava Zbraně a zbroj v historii Horažďovic.
Tuto výstavu autorsky zajistili Ondřej
Hurych a Vojtěch Půlpán z Prahy. Exponáty
na tuto výstavu z části zapůjčili soukromí
majitelé a značná část byla zapůjčena z
Husitského muzea v Táboře. Pro malé
i velké válečníky jsme připravili na
potěžkání meč a kyrys, tato možnost si vzít
do ruky starou zbraň se setkala s velkým
zájmem. Pro nás to znamenalo zvýšený
dohled, aby nedošlo ke zranění nejen
válečníka, ale i ostatních návštěvníků.
Další výstava Zapomenutá krása, autor
Hana Smetanová, byla instalována v nové
místnosti. S realizací této výstavy byla
spojena časově náročná příprava. Textilie
zapůjčené z far a kostelů nebyly v dobrém
stavu. Všechny byly vlhké, takže bylo nutné
sušit. Část textilií byla navíc zašpiněna
a napadena plísní. Proto bylo nutné
všechny textilie po usušení zbavit prachu,
očistit, a vyžehlit. Vzhledem k množství
předmětů zabrala tato práce 143 hodin.
S finančním přispěním Plzeňského kraje,
Obecního úřadu v Nalžovských Horách
a Obceního úřadu ve Velkém Boru se nám
také podařilo vydat katalog výstavy, který
má velkou dokumentační hodnotu, protože
všechny zapůjčené předměty jsme museli
vrátit. Jedinečný soubor církevních textilií
našeho regionu tak zůstává zachován
alespoň na fotografiích. Tyto fotografie pro
nás bez nároku na honorář pořídil pan Josef
Chalupný.
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Badatelé

Přednášky
Stále pokračujeme v přednáškách pro školy,
v sezoně jsme také pořádali komentované
prohlídky výstav pro seniory, celkem tyto
akce navštívilo 247 účastníků.

Další akce v muzeu
Pořádali jsme koncerty, které návštívilo
168 lidí, dva koncerty u nás mělo Pěvecké
sdružení Prácheň. V rámci akce Slavnosti
Kaše se konala přednáška Prof J. Žemličky
o historii města a regionu.
ZŠ Komenského jsme umožnili večerní
akci pro děti v prostorách muzea.

Práce se sbírkami
V roce 2007 jsme se velice intenzivně
věnovali zapisování sbírkových předmětů.
které nebyly zachyceny v nové evidenci.
Zapsali jsme 689 nových sbírkových
předmětů. Knih bylo zapsáno 144.
Pokračovali jsme také v katalogizaci
sbírkových předmětů v digitální podobě,
celkem bylo napsáno 482 katalogizačních
karet, všechny ze sbírky starých tisků.
Na upozornění pana Fischla jsme zajistili
pamětní desku ze zbourané synagogy.

Po vyčistění se stala cenným exponátem
v části stálé expozice věnované židovské
komunitě.

Dary
Muzeum obdrželo řadu darů od 20 dárců.
Jednalo se o textil, zařízení domácnosti,
knihy, církevní textil, porcelán,
archeologické nálezy. Mezi nejzajímavější
dary patří 9 loutek z loutkářské rodiny
Novákových, zařízení ševcovské dílny
a soubor archeologických nálezů po
J. Smitkovi. Všem dárcům muzeum děkuje.
Do sbírek jsme zakoupili osm starých
pohlednic Horažďovic a jednu pohlednici
Hejné.

Restaurování a konzervování
Hlavní část tvořilo restaurování církevních
textilií v průběhu jara – H. Smetanová.
Konzervování a restaurování
archeologických nálezů z Pláničky –
A. Červený.
Restaurování tří keramických nádob
ze 13. st., doplnění sádrou a patinování
– A. Červený. Tyto nádoby patří muzeu
v Písku a jejich restaurování dostalo naše
muzeum zaplaceno.

Mineralogický průzkum
(A. Červený)
Velký a časově náročný projekt byl
průzkum starých stříbrých dolů
v Pláničce. Původní mineralogický
průzkum se rozrostl do montanistického
a archeologického průzkumu, nalezeno
bylo značné množství hornického nářadí,
keramiky, olověných slitků a závaží. Nově
bylo zjištěno menší hornické sídliště, podle
keramiky datované od poloviny 13.st. do
1.poloviny 15.století. Pomoc při teréním
průzkumu poskytl pan J. Chalupný. První
výstup z tohoto výzkumu byla přednáška
A. Červeného na mezinárodní konferenci
Stříbrná Jihlava, bude vydán i sborník, kde
bude tato přednáška publikována.
Další průzkumy:
- pokračování v regionálním
mineralogickém průzkumu, lokality
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Velké Hydčice, Na Hrádku, Stohlavec,
Damětice, Ústaleč, Krty, Pačejov, Čiháň
- zahájen průzkum menších historických
dobývek zlata a stříbra v regionu
- zahájen průzkum po hutnění zlata
u Nalžovských Hor v 16. st.
- proběhla lokalizace hutě u Letovského
mlýna, nalezena byla hutní struska
Cennou pomoc při průzkumech poskytl
pan P. Hofman ze Sušice.
Archeologické nálezy se podařily také
při průzkumu křemenných žil na vrchu
Stohlavec. Nalezen byl pravěký pazourkový
úštěp a štípané kamenné industrie. Nálezy
byly datovány do neolitu J. Fröhlichem,
náhorní rovinka na vrchu vyhodnocena
jako menší sídliště.

Etnografický průzkum
(H. Smetanová)
Bylo zjištěno, že v malých vsích v okolí
Pačejova a Nalžovských Hor se do 60. let
minulého století spřádala ovčí vlna.
Místní truhláři vyráběli i nové kolovrátky.
V některých chalupách ještě kolovrátky
zůstaly zachovány a také ještě žijí ženy,
které se předením živily. Cílem výzkumu
je tady zdokumentovat jak fotograficky tak
písemně tento etnografický vývoj.

Spolupráce
J. Fröhlich – archeologie,
ing J. Cícha – mineralogie,
Prácheňské muzeum v Písku
RnDr J. Litochleb,
Mgr. J. Sejkora – geologie,
Národní muzeum, Praha
PhDr M. Veselská
Židovské muzeum v Praze
E. Friedlenderová
The Memorial Scrolls Trust, Londýn
dále jsme poskytovali rozsáhlou
poradenskou činnost Městskému muzeu ve
Volyni.
Náš dík patří za stálou pomoc
a spolupráci panu J. Fischlovi.
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Kyrill

Plán činnosti na rok 2008

Také nás těžce zasáhl orkán Kyrill. Byla
zničena velká část střechy nad velkým
freskovým sálem a následný déšť měl
volnou cestu. Naše unikátní a restaurované
fresky zachránily dvě okolnosti. Jednak
dříve položené zateplení stropu sálu, které
má kovovou folii a ta zabránila nejhorším
škodám. Druhým faktem bylo rychlé osobní
nasazení pracovníků muzea, pana Smetany
z Neprochov a jednoho pracovníka
Technických služeb. V tomto složení jsme
během dopoledna za stálého deště znovu
položili strženou střechu a zabránili tak
dalším škodám.

V tomto roce si muzeum výstavou
připomene 110 let od otevření. Další
výstava s názvem Výlet proti času aneb
dvě tváře jedné krajiny ukáže fotografie
z roku 1895 a stejná místa z roku 2007.
Třetí výstava se bude věnovat legionářům
a 1. světové válce na Horažďovicku. Ve věži
bude fotografická výstava Pavla Jermana
s názvem Pohled jedním okem.
Pokračovat budou mineralogické,
etnografické průzkumy a průzkumy
hornických památek v regionu.
Mgr. Hana Smetanová,
ředitelka muzea

