Zpráva o činnosti Městského muzea a TIC Skuteč
za období od 1. 1. do 31. 12. 2017

1. STÁLÉ EXPOZICE
Obuvnictví a kamenictví
Památník Vítězslava Nováka
Pamětní síň Václava Jana Tomáška v jeho rodném domě

– hlavní budova, Rybičkova čp. 364
– hlavní budova, Rybičkova čp. 364
– Tomáškova ulice čp. 508

2. KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY
a) Uskutečněné ve výstavním sále:
do 8. 1.
24. 1. – 12. 3.
28. 3. – 21. 5.

6. 6. – 3. 9.
19. 9. – 19. 11.
30. 11. – 14. 1.

Vánoční betlémy
(vlastní sbírky a výpůjčky)
Brána recyklace
(výpůjčka od fy Eko–kom a.s. doplněná o skutečské reálie)
Obrazy z dědictví
(výběr z obrazárny mecenáše a čestného občana města Skuteč Jana Zvěřiny
u příležitosti 140. let od jeho narození)
Zbraně východočeských puškařů
(putovní výstava Východočeského muzea v Pardubicích + vlastní sbírky)
120 let lokálky Polička – Skuteč
(výpůjčka od soukr. sběratelů, Městského muzea a g. ve Svitavách + vlastní sbírky)
Fenomén Igráček
(putovní výstava Tech. muzea Brno)

b) Uskutečněné v Malé galerii:
7. 2. – 7. 4.
25. 4. – 4. 6.
27. 6. – 3. 9.
30. 11. – 14. 1. 2018

Podmalby na skle
(vlastní sbírky a zápůjčka z Východočeského muzea v Pardubicích)
Ležáky – Odkrytá minulost, Josefina Napravilová
(putovní výstavy zapůjčené z Památníku Lidice a RM v Chrudimi)
Malování v čase – Josef Macek a Rosťa Knápek
(autorská výstava obrazů)
Poznej své boty
(fotografie z výroby obuvi v Indii)

3. KONCERTY
15. 3.
12. 7.
5. 10.
13. 12.

Moravská lidová poesie v písních
(Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč)
Od baroka po Beatles
(Kvarteto na moll)
Život s písní
(Prof. PhDr. M. Schnierer a jeho hosté)
Adventní žákovský koncert ZUŠ Vítězslava Nováka Skuteč
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4. PŘEDNÁŠKY A VZDĚLÁVACÍ AKCE
Přednášky pro veřejnost:
19. 1.
16. 2.
16. 3.
18. 4.
25. 4.
18. 5.
6. 6.
19. 9.
26. 10.
9. 11.
23. 11.
7. 12.

Libanon – země cedrů a bílých hor
Mgr. Jan Linhart
Uganda – trochu jiná Afrika
Saša Ryvolová
Raja Ampat a Moluky – Perlové ostrovy Indonésie Dana a Matyáš Adamovi
Pěšky do Istanbulu… a dál s pádlem a palcem nahoru Viktorka Hlaváčková
Ležáky – odkrytá minulost
PhDr. Jan Musil
Tajemné pražské podzemí
Ladislav Lahoda
Zbraně východočeských puškařů
Mgr. Jan Tetřev
Historie lokální trati Skuteč – Polička
Josef Vendolský a Pavel Stejskal
Rok na havajských ostrovech
Petr Nazarov
Alzheimerova nemoc fenomén dnešní doby?
MUDr. Ladislav Pazdera
Srí Lanka
Jaroslav Bouzek
Madagaskar – Podivuhodná Lemurie
RNDr. Vladimíra Lemberk

Přednášky pro ZŠ:
20. 11.
23. 11.

Z historie města (pro 3. ročník ZŠ Smetanova)
Austrálie (2 přednášky pro ZŠ a gymnázium)

Libor Aksler
Jaroslav Bouzek

Muzejně – edukační programy:
24. 1. – 12. 3.
19. – 23. 6.
24. 4.
19. 9.
21. 12.

Brána recyklace (pro MŠ a ZŠ)
Ing. Lada Bakrlíková
Týden oživlých řemesel (pro MŠ a ZŠ)
zaměstn. muzea
Komentovaná prohlídka výstavy obrazů
Mgr. Vít Bouček, VČG Pardubice
Muzeum a jeho poslání – progr. pro studenty gymn. Skuteč
Libor Aksler
Geologická expozice – žáci ZŠ Komenského
vlastní výklad učitelky

Mimořádné prohlídky stálé expozice:
24. 6.
26. 11.

Folklorní soubor UAM Azcapotzalco Mexiko
Dětský pěvecký sbor z Francie – host PS Rubeš

zaměstn. muzea
Libor Aksler

5. CELODENNÍ AKCE
19. 8.

Řemeslná sobota

zaměstn. muzea

6. NÁVŠTĚVNOST
Expozice a akce muzea
TIC

7 518 návštěvníků (dle pokladního systému Colosseum)
(z toho Památníky V. Nováka a V. J. Tomáška 91 a 9 návštěvníků)
5 622 osob (dle systému monitoringu ČCCR – CzechTourism)
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7. PLNĚNÍ A ČERPÁNÍ ROZPOČTU
Muzeum:
Příjmová část:
Výdajová část:

128,08 %
96,90 %

TIC:
Příjmová část:
Výdajová část:

109,09 %
99,91 %

8. PÉČE O SBÍRKOVÝ FOND
Inventarizace sbírek:

4 537 inv. čísel.

Nové přírůstky:

831 přírůstkových čísel

Stav digitalizace sbírek:
V evidenčním systému Bach je zavedeno 35 353 inv. čísel.
Centrální evidence sbírek MK ČR:
Celkem bylo v CES k 31. 12. 2017 evidováno 44 389 předmětů. Aktualizace (přidání nových záznamů)
proběhne v první polovině roku 2018.

Časově náročné práce na čištění a preventivním ošetřování:
– podmalby na skle 37 ks, kupecká pokladna OKO, 6 banánových krabic drobných přírůstků (sklo, plast,
papír, pohlednice a jiná korespondence), preparáty 10 ks + 9 ks lebky
– pozůstalost Luže Dolská ul. – textil (praní, drobné konzervační zásahy, žehlení) – 5 banán. krabic
– restaurování obrazu z Boudovy hrobky.

9. INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ PRÁCE
Vestavba nových posuvných regálů do depozitáře v čp. 364:
V další etapě modernizace úložných prostor došlo na zlepšení a hlavně rozšíření úložných prostor
v archivu, kde se nacházely pevné plechové regály. Ty byly pořízeny někdy před rokem 2008. V roce 2009
došlo ke změně výšky polic, tak aby bylo získáno nové místo pro uložení kartonů a také dokoupeny tři volně
stojící regály. Přesto tehdy získané místo už nestačilo. Pořízením tří nových posuvných regálů došlo
k maximalizaci zisku místa vytvořením dalších 37 běžných metrů ukládací plochy. Na nákup přispěl
Pardubický kraj částkou 80 tisíc korun, zbývající částku 96.422 korun hradilo město. Část původních regálů
byla v místnosti ponechána a část přesunuta do depozitáře na sídlišti. Tři novodobější regály (modré stojky
a dřevotřísková deska) do textilu a tři pole šedých plechových regálů do výtvarného umění.
V depozitáři kovů bylo do stacionární skříně pro zbraně objednáno a instalováno 13 nových polic a to
z důvodu ochrany a lepší přehlednosti uložení sbírkových předmětů. Z nedostatku místa zde byly především
chladné zbraně nevhodně vršeny na sebe (s použitím proložek). Tato závada se po přerovnání odstranila.
Výměna oken v depozitáři Sládkova
V místnosti depozitáře kovů a textilu byla provedena výměna zcela prohnilých dřevěných
velkoformátových oken za okna poloviční velikosti v plastových rámech. Všechna čtyři okna severozápadní
strany objektu jsou nyní sjednocená a depozitář je nyní méně zatěžován slunečním zářením a eliminováno
je pravidelné zatékání při větších deštích.
Opravy ve stálé expozici:
Dřevěné prvky ve venkovní kamenické expozici byly napadeny hnilobou a tak došlo před zahájením
turistické sezony k jejich kompletní výměně. Nové klády byly opatřeny nátěrem a šikmé konstrukční prvky
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jeřábu byly oplechovány. Nové konstrukce se dočkal i vrátek u houpačky protilehlý sloup nesoucí vyšší
konec lana. Ten byl původně v roce 2009 zabetonován do země, nyní bylo zvoleno ukotvení v masívní
ocelové patce připevněné k obvodovému oplocení. Práce provedla dodavatelská firma (S. Peterka, Luže).
Výměna střešní krytiny čp. 364
V listopadu začali pracovníci fy Kopřiva Skuteč pracovat na sundání staré krytiny z hliníkových plechů,
jejichž spoje byly již ve velmi špatném stavu. Do budovy zatékalo, vítr sem zanášel sníh a také nebylo možné
uchránit půdu od nánosů prachu. Za novou krytinu byly zvoleny pálené tašky s černou glazurou. Pod taše
byla instalována paropropustná folie a již touto úpravou byly eliminovány problémy s netěsností a z velké
části je omezeno zalétávání prachu. V roce 2018 by mělo dojít k realizaci vestavby, která bude zateplená
a plně prachu odolná.
Dosavadní půdní depozitář se sbírkovými a částí nezapsaných předmětů byl přestěhován do sálu
v prvním patře čp. 381 na náměstí (stěhování probíhalo v srpnu až září 2017). Tento sál a přilehlé prostory
bylo nutné vyklidit od nepořádku, vyčistit, instalovat dřevěné regály. Vlastnímu stěhování předcházela
výroba dveřního rámu a instalace dvoukřídlých dveří do míst, kde byl jen volný otvor průchodu. Dveře byly
použity z depozitáře ve Sládkově ulici. Dále proběhla instalace elektronické zabezpečovací a požární
signalizace. Veškeré přesuny sbírkových předmětů byly využity k inventarizaci. Velké časové zatížení pak
znamenaly přepis změny uložení v knižní a elektronické evidenci.
Výměna vchodových dveří čp. 364
V březnu došlo na výměnu starých dřevěných vchodových dveří, které byly v roce 2009 repasovány
vložení dvojitých skel (místo původních, jednoduchých). Nyní došlo k výměně za plastové, které mají
mnohem lepší izolační vlastnosti. Navíc bylo zvoleno jiné rozložení křídel, z polovičních na 2/3 a 1/3, vstup
je tak mnohem pohodlnější.

10. GRATOVÉ PROGRAMY
Byly podány celkem dvě žádosti o dotace. Vyhověno bylo pouze z Pardubického kraje (80 tis. Kč
na pos. regály). Žádost o dotaci podaná k Ministerstvu kultury ČR (ve výši 105 tis. Kč) na uvažovaný nákup
obrazové sbírky rada Akvizičního fondu nedoporučila pro nesplnění kritérií.
V tomto roce proběhla realizace projektu Žulová stezka Horkami II. hrazeného z dotace z SZIF ve výši
1 979 500 Kč. (Žádost podána již v roce 2016). V oblasti Horek došlo k instalaci:
– pěti nerezových cvičebních strojů venkovní posilovny
– dobových zařízení sloužících k prezentaci historie těžby a zpracování kamene: (pneumatická vrtačka,
beranová štípačka, vozíky na polní drážce a střelmistrovský kryt)
– herních prvků pro děti: prstové bludiště, kamenické pexeso, žulová prolézačka, balanční lávka
– naučných prvků: žulové bloky z různých lokalit v ČR, žulová maxikostka s různými způsoby opracování
stran a žulové sloupky s QR kódy obsahující rozšířené reality, videa a dobové fotografie
– laviček, odpadkových košů, aj.
– zábradlí zajišťujícího bezpečnost u Macháčkova lomu a Kozího hrádku a zpevnění 440 m stezky (několik
samostaných úseků, které bývaly neschůdné pro bláto nebo srmost svahu)

11. PŮJČKY A VÝPŮJČKY SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ
1) Půjčeno celkem 352 ks předmětů níže uvedeným institucím:
– Federace židovských obcí v ČR – expozice Krnov – dlouhodobá zápůjčka obuvnictví (3 ks obuv)
– Regionální muzeum v Chrudimi – stálá expozice, předměty do výstavy o lidových zvycích, militaria (3 ks)
– Regionální muzeum v Chrudimi – výstava o rybách a rybářství (23 ks různé)
– Regionální muzeum v Chrudimi – výstava Chladné zbraně (23 ks zbraní)
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– Regionální muzeum v Chrudimi – výstava „Od košilky k rubáši“ (8 ks různé + 91 ks elektron. foto, parte aj.)
– Regionální muzeum v Chrudimi – výstava „Za zimních večerů v chalupách“ (2 ks lavice, stůl)
– Regionální muzeum v Chrudimi – výstava „Stopa“ (7 ks četnických předmětů)
– Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o. – kamenictví (23 ks nástrojů)
– Novoměstská kulturní zařízení Nové město na Moravě – výstava „Století na lyžích“ (7 ks obuv)
– Městské muzeum v Ústí nad Orlicí – výst. Zvěř lesů, vod a strání (39 ks, obrazy, zbraně a různé pomůcky)
– Městské muzeum a galerie Polička – výstava o cestování B. Martinů (3 ks obuv)
– Masarykův ústav a archiv AV ČR – politické volební plakáty (92 ks)
– Městské muzeum Hlinsko – 58. výtvarné Hlinecko (2 ks obrazů)
– Městské muzeum v Čelákovicích – 4 předměty k výstavě o tabáku (katalog č. inv. 35.053 jen skeny)
– Městské muzeum a galerie Polička – výstava Kolonial Bajza (13 ks), skeny reklam 7 inv. čísel
– Národní muzeum – Náprstkovo muzeum – výstava Retro (2 ks obuv)
2) Vypůjčeno celkem 180 ks předmětů od:
– Hanus Milan – Dumper
– Národní muzeum Praha – předměty do Pamětní síně V. J. Tomáška (dlouhodobá výpůjčka 17 ks)
– Památník Lidice – putovní výstavy k II. sv. válce (16 ks bannerů)
– Státní oblastní archiv v Zámrsku – Pozemkové knihy OS Skuteč (8 ks)
– Východočeské muzeum v Pardubicích – výstava „Zbraně východ. puškařů“ (101 ks + panely)
– Východočeské muzeum v Pardubicích – výstava „Podmalby na skle“ (22 ks)
– Archeologický ústav AV ČR – výstava „Ležáky – odkrytá minulost“ (16 ks různé)

12. TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
a) Certifikace
 klasifikační třída B dle Jednotné klasifikace turistických informačních center České republiky
b) Dotace (neinvestiční)
 na činnost a provoz TIC Skuteč z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši 89 462 Kč
c) Projekty podporující rozvoj cestovního ruchu
 Cyklopecky Pardubického kraje 2017
 Probuď Déčko
 Quest Národním geoparkem Železné hory
d) Zboží
Rozšíření sortimentu:
 cykloprůvodce Mikroregionu Toulovcovy Maštale
 hračky zn. IGRÁČEK (49 druhů)
 kalendáře Mikroregionu Skutečsko – Ležáky
 náprstníky města Skuteč
 pohlednice města Luže (2 druhy)
 pohlednice města Proseč (2 druhy)
 publikace Historie místní dráhy Svitavy – Polička – Žďárec u Skutče
Obnova skladových zásob:
 DVD Ležáky 42
 dřevěné pohlednice města Skuteč a hradu Rychmburk
 keramické suvenýry p. Ryšavého (4 druhy)
 keramické suvenýry fy ATELIER ŠILHAN (2 druhy)
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kožené měšce M4 a M2 (zdobené)
magnetické minivýletky města Skuteč a Městského muzea Skuteč
mapy: Toul. Maštale, Skutečsko, 47. Vysok. a Skutečsko, Žďárské vrchy č. 449 a 141.
publikace Když boty, tak botasky!
publikace Ležáky známé i neznámé
publikace Osud jménem Ležáky
turistické vizitky města Skuteč, Muzea obuvi a kamene ve Skutči, Žulové stezky Horkami
a hradu Rychmburk
turistické známky města Skuteč a hradu Rychmburk

e) Propagační materiály města
Kolekce „za SKUTEČnými ZÁŽITKY“:
 leták Historická Skuteč
 leták Kulturní Skuteč
 leták Sportovní Skuteč
 leták Žulová stezka Horkami
 leták Městské muzeum Skuteč
 leták Po stopách těžby kamene
 leták Sakrální památky Skutečska
Trhací mapy města Skuteč
f) Správa územní působnosti
 velikost spravovaného území: 12 jednotek (Holetín, Hroubovice, Leštinka, Mrákotín, Pokřikov,
Prosetín, Předhradí, Raná, Skuteč, Tisovec, Včelákov, Vrbatův Kostelec)
 sběr a pravidelná aktualizace souborů informací z oblasti cestovního ruchu
 fotodokumentace atraktivit cestovního ruchu a provozoven služeb cestovního ruchu
 monitoring návštěvnosti a využívání služeb TIC
 rozšiřování informační databanky portálu turistického regionu Východní Čechy (www.vychodni–
cechy.info) a portálu turistické oblasti Chrudimsko – Hlinecko (www.skutecsky.navstevnik.cz)
 propagační aktivity (tisk, internet, veletrhy cestovního ruchu, atd.)
 spolupráce s DSVČ, A.T.I.C. ČR, CzechTourism, Národním geoparkem Železné hory, TIC, atd.
g) Poskytování služeb
 poskytování informací o území působnosti a oblasti zájmu veřejnosti:
 zajímavé turistické cíle kulturního / přírodního charakteru
 ubytovací a stravovací kapacity
 kulturní, společenské a sportovní akce
 firmy a organizace působící na území města Skuteč
 tvorba inspirativních turistických programů
 vyhledávání vnitrostátního dopravního spojení (vlak, autobus)
 zjišťování informací z okolních TIC
 zprostředkování průvodcovské služby
 prodej publikací, turistických a cykloturistických map a drobných upomínkových předmětů
 předprodej vstupenek na kulturní akce pořádané městskými organizacemi (progr. Colosseum)

13. ZAMĚSTNANCI
Libor Aksler, plný úvazek
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Ing. Lada Bakrlíková, plný úvazek
Ivana Danielková, plný úvazek
Kateřina Škrabalová, duben – prosinec plný úvazek, část mzdy hrazena Úřadem práce ČR

14. PUBLIKAČNÍ ČINNOST, PROPAGACE
Mediální prezentace muzea a pořádaných akcí:
Periodika:
– Skutečské noviny
– Chrudimský deník
– Mladá fronta Dnes
– Turistické noviny oblasti Chrudimsko –
Hlinecko
– Turistické noviny pro region Východní Čechy
– Vlastivědné listy Pardubického kraje

– 5 + 2 dny
– Epocha
– Lužský zpravodaj
– Prosečský zpravodaj
– Hlinecké noviny
– Ozvěny Slatiňan
– RYTMUS života

Publikace:
– Protektorát 1939–1945, nakladatelství Extra Publishing (prezentace sbírkových předmětů)
Rozhlas:
– Český rozhlas Pardubice – pořady a reportáže o žulové stezce, letadlech Gigant a výstavě Igráček
Internet:
Oficiální internetové stránky muzea (http://muzeum.skutec.cz)
– správa, aktualizace a rozšiřování prezentovaných informací
Turistický portál města Skuteč (www.skutecsky.navstevnik.cz)
– aktualizace a rozšiřování prezentovaných informací
Oficiální stránky města Skuteč (www.skutec.cz)
Facebook: Muzeum Skuteč, Svět geologie
Ostatní zdroje s prezentací muzea:
www.vychodni–cechy.info
www.kudyznudy.cz
www.geoparkzh.cz
www.pardubicezive.eu
www.jedtesdetmi.cz

www.ceskevylety.cz
www.turistickyatlas.cz
www.atlasceska.cz
www.ceskenovinky1.eu
https://tvfiesta.cz

Ve Skutči dne 29. 1. 2018

……………………..…………………
LiborAksler
ředitel muzea
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