Zpráva o činnosti
Městského muzea za rok 2008
V roce 2008 oslavilo muzeum 110 let
své existence. Tomuto tématu byla
věnována výstava, která kromě archivních
dokumentů a fotografií z historie
muzea obsahovala další samostatnou
fotografickou část. Jako základ sloužily
fotografie Karla Jiříčka z roku 1895, které
byly vytvořeny pro Národopisnou výstavu
Českoslovanskou v Praze.
Tatáž místa byla znovu nafotografována
v roce 2007. Nové fotografie a úpravu
původních pořídil Ondřej Hurych. Výstava
se jmenovala Výlet proti času aneb dvě tváře
jedné krajiny a pod stejným názvem vyšla
v tiskové podobě s přispěním Plzeňského
kraje.
Další výstava Legionáři z Horažďovicka
přiblížila osudy legionářů válčících na
různých frontách 1. sv. války, jejichž osudy
byly v minulých letech zamlčovány. Kromě
materiálů z archivu muzea a zápůjček
z muzea v Klatovech a v Sušici, se podařilo
shromáždit velké množství dokumentů
od místních občanů a vznikla tak rozsáhlá
databáze, kterou by bylo možné vydat
tiskem.
V prvním patře věže měl fotografickou
výstavu Pavel Jerman pod názvem Pohled
jedním okem. Ve druhém patře věže se
střídaly výstavy Spirála a Phillippino Spirit
Shake od Pavla Svobody, výstava Maska
patřila kolektivu autorů.

V roce 2008 navštívilo muzeum
4085 návštěvníků.
V první polovině roku 2008 jsme pracovali
na přípravě výstav a publikace. V dalších
měsících jsme se věnovali přípravě žádosti
o grant z fondů EU, tato žádost byla
schválena a vzniká tak projekt interaktivní
dílny Návrat k tradicím. Tato dílna bude
otevřena na konci května 2009. Postup
práce a základní změnu našich webových
stránek, která s projektem souvisí, je možné
sledovat na www.muzeumhd.cz/navrat
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Badatelé
V muzeu jsme poskytovali služby
65 badatelům. Většinou se jedná o bádání,
které zabere několik hodin a je nutné
dohledat rozsáhlé množství materiálů.
Stále trvá velký zájem o badatelské služby
po internetu.

Přednášky
Stále pokračujeme v přednáškách pro školy,
celkem tyto akce navštívilo 170 dětí.

Další akce v muzeu
Pořádali jsme koncerty, které návštívilo
233 lidí. V rámci akce Slavnosti Kaše
se konala přednáška Ondřeje Hurycha
o historických zbraních.

Práce se sbírkami
V roce 2008 jsme zapsali 114 přírůstkových
čísel, což je 1 222 nových sbírkových
předmětů.
Velký pokrok pro nás i badatele
znamená kompletní zapsání regionální
literatury do elektronické podoby, celkem
546 položek. Pokračujeme ve stejném
zapisování dokumentů a tiskovin, což by
mělo výrazně zrychlit a zlepšit vyhledávání
údajů.
Katalogizováno bylo dále 229 starých
tisků. Inventarizací prošlo 334 sbírkových
předmětů.

Dary
Muzeum obdrželo řadu darů od 28 dárců.
Jednalo se o textil, zařízení domácnosti,
knihy, církevní textil, porcelán, sklo,
keramiku, nářadí a v neposlední řadě
památky na legionáře. Darovány byly
také dvě psací soupravy, jedna po Karlu
Němcovi, řediteli muzea a druhá po
legionáři Poustkovi. Všem dárcům muzeum
děkuje.

Do sbírek jsme zakoupili starou ale velice
zachovalou krejčovskou pannu, na které
jsou již vystavené šaty, dále sponu a jehlici
do kravaty s perlou, nábytek z roku 1900
a dokumenty a korespondenci, obojí
s reginální tématikou.

Restaurování a konzervování
Restaurovány byly dva velké barokní
obrazy jako závěrečné práce studentů
na AVU. Pokračuje spolupráce se SPŠG
Hellichova, Praha, na restaurování starých
tisků, letos to bylo 11 tisků, tato práce
na našich knihách byla bezplatná.

Mineralogický průzkum
(A. Červený)

Velký a časově náročný projekt průzkumu
starých stříbrých dolů v Pláničce dále
pokračoval v jarních měsících. Byl proveden
průzkum křemenných žil u Čiháně
(křemen a pyromorfit).
Proběhl průzkum spodního patra
lomu ve Velkých Hydčicích – nalezena
poloha s diopsidy se vzorky unikátních
krystalů diopsidu až do 10 cm. Přebytky
nasbíraného materiálu byly věnovány do
Národního muzea, do České geologické
služby a do Prácheňského muzea v Písku.
Průzkum lomu v Krtech – proběhla
revize polohy se spinely, která již nebyla
nalezena (je odtěžena). Nalezena byla
dutina s velkými krystaly kalcitu – až
15 cm.
Pačejov – průzkum křemenných žil
u nádraží, nálezy pěkně vyvinutých
krystalů křemene.

Etnografický průzkum
(H. Smetanová)

Pokračuje etnografický průzkum
s písemnou i fotografickou dokumentací.
Jako zajímavý zdroj informací, které je
třeba znovu ověřit, slouží databáze ÚLUV
z roku 1956.
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Publikační činnost
Aleš Červený
• články v regionálním tisku
o mineralogii a legionářích
• spoluatorství článku Zirkonolit, baddeleyit
a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových
mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic,
jihozázápadní Čechy, in Acta musei
Moraviae, 2008, 37-51
• Historická těžba polymetalických rud
u Pláničky na Klatovsku, in Stříbrná
Jihlava 2007
Hana Smetanová - publikace
• Výlet proti času aneb dvě tváře jedné krajiny
• Dějiny Židů v Horažďovicích

Spolupráce
Židovská obec Plzeň
Židovské muzeum v Praze
Fond obětem holocaustu
E. Friedlenderová – The Memorial Scrolls
Trust, Londýn
Náš dík patří za stálou pomoc a spolupráci
panu J. Fischlovi.

Plán činnosti na rok 2009
Naší hlavní činností v roce 2009 je příprava
projektu Návrat k tradicím a otevření
interaktivní dílny na konci května včetně
doplňkových programů a počítačových
programů.
V plánu jsou tyto výstavy: Loutky
a loutkáři ve spolupráci s horažďovickými
loutkáři, dále dvě fotografické výstavy
Kavkaz - království slunce a ledu a Svět pod
hladinou.
Horažďovice 27. 1. 2009
Mgr. Hana Smetanová,
ředitelka muzea

