Zpráva o innosti M stského muzea ve Skut i za rok 2004
1.Expozice: 1. Historicko – vlastiv dná expozice
2. Památník Vít zslava Nováka
3. Památník Václava Jana Tomáška
2.Výstavy:
1. Mineralogie, petrologie, paleontologie 6.2. – 30.6..
– prezentace geologické sbírky MM, po ádána ve spolupráci se ZO SOP erný áp Skute
a St ední pr myslovou školou chemickou a Vyšší odbornou školou chemickou v Pardubicích
Úvodní slovo: Ing. Marek áslavský
Kulturní program: studenti SPŠCH v Pardubicích
Ú ast na zahájení: cca 75 osob
Po et návšt vník :
3. Koncerty:
4. P ednášky a vzd lávací akce:
1. Vznik života na zemi 14.2.
- pro ve ejnost, doprovodná akce k výstav Mineralogie, petrologie, paleontologie
- p ednášející: Mgr. Marek Orko Vácha, u itel BIGY Brno (biologie, náboženství)
- ú ast: asi 100 osob
2. Geologická minulost Skute ska
- pro ve ejnost, doprovodná akce k výstav Mineralogie, petrologie, paleontologie
- p ednášející: Ing. Marek áslavský, poslucha doktorandského studia oboru geologické
inženýrství na Technické universit v Ostrav
- ú ast: 37 osob, z toho 3 d ti
5. Propagace výstav:
- z d vodu úspory finan ních prost edk jsou pozvánky a plakáty tvo eny na po íta i a
kopírce v MM, rozesílány jsou pouze mimo Skute , v míst jsou osobn roznášeny
pracovnicemi muzea (na 1 výstavu 300-350 pozvánek a cca 40 plakát )
-také instalace a výtvarné ešení provádí pracovnice muzea
- do Skute ských novin, Novin Chrudimska, Mladé fronty DNES a Práva jsou pro zve ejn ní
v kulturní rubrice pravideln zasílány pozvánky,
- zprávy o konání výstav a expozicích jsou zasílány do rozhlasových a televizních redakcí –
v tomto roce 2 relace s rozhovorem v Ro Pardubice
6.Zam stnanci:
Jana Bohá ová, zam stnána na plný úvazek, odb.prac.
Ivana Danielková, zam stnána na 6 hodin denn , odb.prac.

Miluška Peksová, d chodkyn , dohoda o pracovní innosti, pr vodcovství
Zdena Chmela ová, d chodkyn , dohoda o provedení práce, pr vodcovství
Alena Viková, d chodkyn , pr vodcovství v Pam.síni V.J.Tomáška
7.Vstupné:
1. Hlavní budova –hist.exp. a PVN
muzejní vstupenky …………………… 4.105,hromadné vstupné ………………… 8.345,zvl.vstup-koncerty a p ednášky… … 1.190,2. Pam.sí V.J.Tomáška…………… 1.260,celkem vstupné……………………… 14.900,3. prodej publikací……………………… 475,celkem tržby………………………….15.375,-

8. Sbírky:
1. Došlo k definitivnímu vyst hování všech p edm t z depozitá e ve špitálku. Poslední
ástí sbírek, která se odtud st hovala do náhradního depozitá e v ZŠ Smetanova, byly
obrazy. P i st hování obraz bylo zjišt no, že je v nich krom mechanické ne istoty
(prach) zna n rozší ena plíse .
2. Odborná pracovnice muzea paní Danielková se proto v další své práci zam ila na
d kladné vy išt ní celé sbírky obraz v etn té ásti archivních a fotografických sbírek,
která byla uložena spole n s obrazy (dokumenty zasklené v rámu). Do konce roku bylo
vy išt no cca 90% tohoto fondu, zbývá asi 25 obraz , p evážn velkoformátových.
Krom p ínosu pro vy išt né p edm ty bylo provedení této práce nutné pro zamezení
ší ení plísn do dalších ástí sbírky.
Celkem bylo zkonzervována 118 sbírkových p edm t a 493 výtvarných d l.
3. Po zápisu sbírky MM do CES (centrální evidence sbírek p i MK R) byly zahájeny jeho
aktualizace.
4. Byly provedeny inventarizace dle zákona 122/2000 Sb., o ochran sbírek muzejní
povahy, celkem zinventováno 1.485.
5. Po et p ír stkových ísel zapsaných v tomto roce je 45.
9. Služby pro badatele:
- celkem 14 badatel
- vyhledávání materiál :
1. Historie muzea ve Skut i
2. Archivní materiál k osobnostem F.J.Rubeše, A. Heyduka a B.V.
Kone ného
3. Knihy A. Rybi ky Skute ského
4. Tomáškovy eklogy op. 35 a 66
5. Pomník letce A.Soukupa u Old íše
6. Historie obce Lažany a jejich kostela
7. Život a dílo Vincenze Maschka – notový materiál
8. Vypálení Ležák

9. P íprava tematického katalogu díla V.J.Tomáška
10. Založení MŠ ve Skut i – pro Skute ské noviny
11. Fotografie staré Skut e
12. Žulové lomy Skute ska
13. Loma ství a kamenictví na Skute sku
14. Stavba varhan ve filiálním kostele ve Skut i
10. Muzejní knihovna:
celkem bylo uskute n no 34 záp j ek, které se týkaly 53 knih, p edevším regionální
literatury, dále to byly slovníky apod.
11. Vzd lávání :
l. Škola muzejní propedeutiky –
ob pracovnice, Jana Bohá ová a Ivana Danielková, absolvovaly v m síci ervnu
s prosp chem výborným
2. Ú ast na konferencích:
- Veletrh muzeí R, Západomoravské muzeum v T ebí i (s p ednáškovým programem)
28.5-30.5. – J. Zemanová
- Seminá knihovník muzeí a galerií, T ebí , 23.-25.9. – J. Bohá ová
- VII. sn m Asociace muzeí a galerií R, Hradec Králové 15.-16.10.– J. Bohá ová
- plánována ú ast na IV. mezinárodní konferenci Obuv v historii 2003 – konference byla
zrušena
12. Opravy a údržba:
ervenec – kontrola hasicích p ístroj , 1 vym n n
13. Publika ní innost:
Fotografie a krátké lánky pro Skute ské noviny a regionální tisk p edevším propagace
muzejních akcí.
14. Další innosti:
Ve zpráv nejsou rozepsány innosti, které zajiš ují chod muzea jako: pr vodcovství a výklad
p i návšt v muzea, administrativní práce, úklid budovy a jejího okolí, zapisování teploty a
vlhkosti v prostorách muzea, evidence vstupného apod.
Jana Zemanová

