Zpráva o činnosti Městského muzea za rok 2009
V první polovině roku jsme intenzivně pracovali na projektu interaktivní dílny Návrat k
tradicím. Nejobtížnější bylo zprovoznění tkalcovského stavu s žakárovým
nástavcem. Stav jsme museli celý rozebrat, očistit a zakonzervovat. Také se ukázalo,
že je nutné nově vyrobit několik částí, např, ozubené kolo, lišty a podnožka. Tento
problém jsme vyřešili sami, na žakárový nástavec jsme museli pozvat pana Kubáka
ze Strmilova, který jediný v republice byl schopen nám pomoci. Z původních 1500
nitěnek se závažími jsme odstříhali staré galírovací nitě, nástavec jsme předali panu
Kubákovi. Dohodli jsme se s ním na nastavení plátnové vazby v šíři 60 cm. Použili
jsme 400 závaží, které jsme očistili od rezu nově navázali. Celá tato akce trvala tři
měsíce a výsledkem je třetí funkční stav s žakárovým nástavcem v republice.
Byl zakoupen kolovrátek, bubnová česačka, krample, herdule na paličkování a
materiály potřebné ke všem činnostem v dílně ( lipové dřevo, vlna na tkaní, vlna na
kramplování a předení, nitě na paličkování). Byla pořízena také počítačová sestava s
dataprojektorem. Do počítače jsme mimo jiné uložili naskenované tkalcovské
vzorníky z roku 1720 po rodině Protivů z Horažďovic, aby byly přístupné zájemcům.
Naše webové stránky jsme rozšířili o celou novou sekci, ve které je historie
jednotlivých řemesel, rozsáhlé fotografické přílohy a je ve dvou jazykových
mutacích. Jako poslední vznikl program virtuálního tkaní, kdy si každý může
vymyslet a vytisknout vlastní vzor. Všechny tyto informace jsou přístupné na
www.muzeumhd.cz/navrat
V dílně je možné promítat DVD na kterých je zaznamenána práce starých mistrů
různých řemesel. Každý si při návštěvě dílny může vyzkoušet tkaní, opracování
dřeva, zpracování vlny včetně předení a pličkování.Byly také vytištěny plakáty a
propagační leporelo v jazykových mutacích. Provoz dílny byl zahájen s otevřením
muzea, t.j. od 1. června. V letní sezoně se potvrdil náš předpoklad, že o tento
interaktivní projekt bude u návštěvníků zájem. Po uzavření muzea na konci září
zůstává dílna přístupná po celý rok a navštěvují ji hlavně školy. Celý tento projekt je
spolufinancován Evropskou unií.
Výstavy: Loutky a loutkáři - 85 let historie loutkářství na Horažďovicku ( historie
loutkového divadla a připomenutí zásluh jeho zakladatele J. Duchoně)
Svět pod hladinou - mořský i sladkovodní svět objektivem fotoaparátu (
autoři Potapěčský klub Horažďovice a jeho hosté)
Kavkaz - království slunce a ledu ( autor R. Holeček, fotodokumnet z
července 2007)
V roce 2009 navštívilo muzeum 4 446 návštěvníků.

Badatelé
V muzeu jsme poskytovali služby 76 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 i pro seniory, celkem tyto akce navštívilo
324 zájemců. Největší zájem byl o mineralogické přednášky a o historii Židů v
Horažďovicích. Celkem jsme uspořádali 11 přednášek.

Práce se sbírkami
V roce 2009 jsme zapsali 189 přírůstkových čísel, což je 1 157 nových sbírkových
předmětů. Z tohoto počtu patří 988 položek mineralogickým sběrům.
Dalším vylepšením pro nás i badatele je kompletní zapsání tiskovin i dokumentů do
elektronické podoby, zrychluje se tak vyhledávání podkladů. Tuto práci nelze vyjádřit
přesným množstvím položek, ale jedná se o zpracování 21,5 m dlouhou řadu
archivních krabic velikosti A4.
Inventarizací prošlo 383 sbírkových předmětů.
Dary
Muzeum obdrželo dary od 11 dárců. Jednalo se o textil, knihy, staré tisky, řezbářské
výrobky, přístroje z uranového průzkumu a také perleť na výrobu knoflíků.
Nákup
byla zakoupena řezačka zn. Steiner, staré tisky a zlato vyrýžované v Otavě (4 gramy)
Mineralogický průzkum: ( A. Červený)
Průzkum pozůstatků po hornické činnosti v okolí Nalžovských Hor.
Sledování některých činných lokalit ( lom ve V. Hydčicích).
Hlavní pozornost byla věnována šlichové prospekci Otavy v okolí Horažďovic s cílem
získat do sbírek koncentrát těžkých minerálů a ověřit výskyt zlata. Bylo získáno
zhruba 1,5 kg těžkých minerálů a 2 gramy zlata. Největší zlatinka má 5 mm
(Žichovice) a 4 mm (Horažďovice).
Etnografický průzkum ( H. Smetanová)
Dokončila jsem etnografický průzkum západní části Horažďovicka, vznikl tak ucelený
soubor výpovědí pamětníků s rozsáhlou fotografickou dokumentací. Muzeum jako
dar při příležitosti rozhovorů dostalo ručně tkaný povlak na peřinu a přehoz na
bryčku. Celý soubor materiálů se pokusíme vydat v odborném tisku.
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