Zpráva o činnosti Městského muzea a TIC Skuteč
za období od 1. 1. do 31. 12. 2016

1. STÁLÉ EXPOZICE
Muzeum obuvi a kamene
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:
1. 12. 2016 – 17. 1.
2. 2. – 13. 3.
22. 3. – 29. 5.
14. 6. – 4. 9.
20. 9. – 20. 11.
29. 11. – 8. 1.

Háčkovaný svět (vánoční tématika)
Cihelny a jejich historie
O včelách a lidech
Počátky letectví v Pardubickém kraji a na letišti Skuteč
Myslivosti zdar!
Vánoční betlémy

b) Uskutečněné v Malé galerii:
26. 4. – 22. 5.
31. 5. – 30. 6.
14. 7. – 31. 8.
25. 10. – 8. 1.

Hrdinové a Sofiina volba po česku (Památník Lidice)
Výtvarný obor ZUŠ V. Nováka Skuteč
Portréty, krajiny, zátiší - fotografie Jaroslavy Hánělové
Černobílý svět - fotografie doc. MUDr. Čestmíra Pokorného, CSc.

3. KONCERTY
6. 4.
23. 9.
25. 11.
22. 12.

Večer poezie a prózy s harfou - Festival TNHS
Vítězslav Novák a světová opera - prof. PhDr. M. Schnierer a jeho hosté
Od klasiky k muzikálu - pěvecký koncert mezzosopranistky Moniky Maškové
Vánoční koncert ZUŠ V. Nováka Skuteč

4. PŘEDNÁŠKY A VZDĚLÁVACÍ AKCE
Přednášky pro veřejnost:
22. 1.
18. 2.
25. 2.
10. 3.
22. 3.
12. 4.
21. 4.
26. 4.
19. 5.
27. 5.

Írán - země králů
Národní parky jihozápadu USA
Cihlářství na Chrudimsku z pohledu archeologie
Austrálie
Život ve včelstvu aneb co najdeme za stěnou včelího úlu
Falšování medu
Bolívie - chudá krásná indiánka
Krajina, lidé a včely
Namibie a Botswana
Apiterapie a využíti včelích produktů

- Pavel Dobrovský
- Pavel Musil
- PhDr. Jan Musil
- Jaroslav Bouzek
- René Kulhan
- MUDr. Radek Hubač
- Mgr. Pavel Svoboda
- Jiří Zamazal
- David Švejnoha
- Evžen Báchor
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14. 6.
21.6.
24. 6.
28. 6.
13. 10.
10. 11.
22. 11.
6. 12.
8. 12.

Letiště Skuteč v letech 1937 - 1950
- Mgr. Michal Štorek
Zlatá doba letectví na Chrudimsku
- Mgr. Petr Boček
Osud jménem Ležáky - Připomínka 74. výročí vypálení Ležáků
společně s Jarmilou Doležalovou ml. a Jarmilou Doležalovou st., roz. Šťulíkovou
Jagdgeschwader 77 ve Skutči v květnu 1945
- Michal Plavec
Aljaška
- Miroslav Deneš
Horní Dolpo - utajená země Himálaje
- Ing. Pavla Bičíková
Největší tajemství třetí říše
- Milan Zacha Kučera
Beseda o betlémech
- Bohumír Andrle
Galapágy
- Mgr. M. L. Klementová

Přednášky pro ZŠ:
9. 3.
22. 4.

Zločin a trest na Skutečsku
Peru

- Libor Aksler
- Mgr. Pavel Svoboda

Muzejně - edukační programy:
22. 3. - 27. 5.
13. 5.
20. 6. - 24. 6.
20. 9. - 20. 11.

O včelách a lidech (edukační program pro I. a II. stupeň ZŠ)
Geologie kolem nás (edukační program pro II. stupeň ZŠ a Gymnázium)
- 3 přednášky Mgr. J. Doucka spojené s koment. prohlídkou kamen. expozice
Týden oživlých řemesel (speciální koment. prohlídky s řemeslnými ukázkami)
Myslivosti zdar! (edukační program pro I. stupeň ZŠ)

Akce pořádané v prostorách muzea městskou knihovnou:
17. 3.
1. 4.
10. 5.
11. 5.

Knížka pro prvňáčka (pro dvě skupiny)
Noc s Andersenem
Henry, Tomáš a strom přání (pro dvě skupiny)
Henry, Tomáš a strom přání

5. AKCE NA PODPORU NÁVŠTĚVNOSTI
27. 5.
20. 8.

Muzejní noc
Řemeslná sobota

6. NÁVŠTĚVNOST
Expozice a akce muzea
TIC

7 439 návštěvníků (dle pokladního systému Colosseum)
(z toho Památníky V. Nováka a V. J. Tomáška 115 a 133 návštěvníků)
5 191 osob (dle systému monitoringu ČCCR - CzechTourism)

webové stránky

14 883 samostatných přístupů (dle počítadla http://counter.cnw.cz/)

7. PLNĚNÍ A ČERPÁNÍ ROZPOČTU
Muzeum:
Příjmová část:
Výdajová část:

101,01 %
99,06 %

TIC:
Příjmová část:
Výdajová část:

101,52 %
99,51 %
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8. PÉČE O SBÍRKOVÝ FOND
Inventarizace sbírek:

11 258 inv. čísel.

Nové přírůstky:

1 370 přírůstkových čísel

Stav digitalizace sbírek:
V evidenčním systému Bach je zavedeno 30 761 inv. čísel.
Centrální evidence sbírek MK ČR:
Celkem bylo v CES k 31. 12. 2016 evidováno 44 389 předmětů.

Časově náročné práce na čištění a preventivním ošetřování:
Po průzkumu bývalé hospodářské usedlosti ve Voleticích následovalo třídění a praní textilu
v objemu cca šesti banánových krabic, dále čistění papírových dokumentů cca 2 ban. Krabice. (Část
dokumentů týkající se Vysokomýtských firem předána do RM Vysoké Mýto.)
Čištění nových přírůstků: 1 ks koberec (Lhota – PVN), 5 ks kov, 9 ks sklo, 17 ks obrazy, 10 ks el. spotřebiče,
34 ks papír. Dále byly konzervovány kožené a dřevěné předměty, před jejich zápůjčkami. Pokračováno
bylo s obnovou výšivek na textilu z Boudovy hrobky a opravou luceren.

Vestavba nových posuvných regálů do depozitáře:
Pokračování dlouhodobého záměru dovybavení depozitáře umožnilo opětovné získání dotace
z Krajského úřadu PK (40 tis. Kč) a z Ministerstva kultury (200 tis. Kč), která byla podávána na dovybavení
depozitáře přírodnin, tedy geologie, mineralogie, archeologie a dermoplastických preparátů. Tři posuvné
regály s množstvím zásuvek a jedna stabilní skříň umožnila nejen přehlednější a šetrnější uložení sbírek,
ale také připravila novou úložnou kapacitu pro další akvizice. Vestavba byla prováděna v listopadu a nové
uložení velkého množství vystěhovaných předmětů proběhlo až během ledna a února roku 2017.
V současné době jsou posuvnými regály vybaveny depozitáře kovů; obuvi a přírodnin. Kvalitním
ukládacím regálem disponuje depozitář výtvarného umění. Ve fázi žádosti o dotaci je záměr posuvných
regálů do archivu.

Doplnění stálé expozice:
Venkovní kamenická expozice byla obohacena o nový exponát – kovářský buchar Ajax 3, který
muzeu věnoval provozovatel lomu Zárubka. Při pravé stěně kovárny zhotovila technická četa města
betonový základ a po ustavení bucharu následoval od poloviny března zkušební provoz. Je to další stroj
schopný ukázek, což přispívá k větší atraktivitě komentovaných prohlídek.

9. PŮJČKY A VÝPŮJČKY SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ
1) Půjčeno celkem 127 ks předmětů níže uvedeným institucím:
- Dobrovická muzea, o.p.s. – obuvnictví
- Federace židovských obcí v ČR – expozice Krnov - obuvnictví
- Galerie výtvarného umění v Chebu – obuvnictví
- Městské muzeum a galerie Svratka – obuvnictví
- Městské muzeum v Ústí nad Orlicí – letectví
- Městské muzeum Žamberk – militaria
- Národní muzeum - Náprstkovo muzeum AAAK - obuvnictví
- Regionální muzeum v Chrudimi – stálá expozice (3 ks), předměty do výstavy o lidových zvycích, militaria
- Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o. - kamenictví
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2) Vypůjčeno celkem 335 ks předmětů od:
- Hanus Milan – Dumper
- Hospodka Michal – dokumentace kamenické fy
- Kulturní služby města Moravská Třebová - včelařství
- Městské muzeum a galerie Hlinsko – betlémy
- Městské muzeum ve Svitavách – betlémy
- Městské muzeum Žamberk – betlémy
- Muzeum východních Čech v Hradci Králové – myslivost
- Mynář Martin – betlémy
- Národní muzeum Praha – předměty do Pamětní síně V. J. Tomáška (dlouhodobá výpůjčka 17 ks)
- Národní technické muzeum Praha – letectví
- Orlické muzeum v Chocni – cihlářství
- Památník Lidice – putovní výstavy k II. sv. válce
- Permedla Josef – včelařství
- Regionální muzeum v Chrudimi – myslivost, cihlářství
- Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě – betlémy, letectví
- SOUV –VVC Nasavrky – včelařství
- Státní oblastní archiv v Zámrsku – fond VS Žamberk
- Vlastivědné muzeum v Šumperku – včelařství
- Východočeské muzeum v Pardubicích – betlémy, myslivost, letectví, cihlářství
- Zelenka Zbyněk – cihlářství

10. SLUŽBY PRO BADATELE
Vyhledávání požadovaného materiálu, předložení a spolupráce v badatelně, samostatně vyhledávané
a zpracovávané rešerše na písemné dotazy, vyřízeno:
– celkem 42 badatelských návštěv v muzeu
– celkem 153 písemných, e–mailových a telefonických dotazů a rešerší z historie města

11. TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
a) Certifikace
 klasifikační třída B dle Jednotné klasifikace turistických informačních center České republiky
b) Dotace
 neinvestiční dotace na činnost a provoz Turistického informačního centra Skuteč z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje ve výši 51 156 Kč
c) Projekty podporující rozvoj cestovního ruchu
 Žulová stezka Horkami
 Quest Národním geoparkem Železné hory
 V(t)IP KARTA návštěvníka Chrudimska – Hlinecka
d) Zboží
Rozšíření sortimentu:
 kalendář města Skuteč
 kožené měšce M2, zdobené (komisní prodej)
 pohlednice města Skuteč (vydavatelství Ivan Rillich)
 publikace Když boty, tak botasky! (komisní prodej)
 publikace Ležáky známé i neznámé (komisní prodej)
 publikace Osud jménem Ležáky (komisní prodej)
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turistické vizitky hradu Rychmburk
turistické známky hradu Rychmburk

Obnova skladových zásob:
 keramické suvenýry p. Ryšavého (5 druhů)
 kožené měšce M4 (komisní prodej)
 mapy Toulovcovy Maštale
 medovina Ševcovský lep (2 druhy)
 publikace Železniční trať Německý Brod - Pardubice na starých pohlednicích
 turistické vizitky města Skuteč, Muzea obuvi a kamene ve Skutči a Žulové stezky Horkami
 turistické známky města Skuteč
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 prostřednictvím
programu Colosseum

12. ZAMĚSTNANCI
Libor Aksler, plný úvazek
5

Ing. Lada Bakrlíková, plný úvazek
Ivana Danielková, plný úvazek

13. VZDĚLÁVÁNÍ
L. Aksler
5. - 6. 1. - BOZP a školení řidičů ref. vozidel
25. 11. - Prevence kriminality v muzeích a galeriích - AMG KS Pardubice
L. Bakrlíková
5. - 6. 1. - BOZP a školení řidičů ref. vozidel
20. - 21. 10. - členské fórum A.T.I.C. ČR, Mariánské Lázně
I. Danielková
5. 1. - BOZP
13. 12. - školení konzervátorů PK

14. ZMĚNA ZŘIZOVACÍ LISTINY
Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, podle ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydalo Zastupitelstvo města Skuteč novou zřizovací
listinu schválením usnesením č. 00/008/2015 ze dne 7. 12. 2015. Tato zřizovací listina nabyla účinnosti
dnem 1. 1. 2016 a v plném rozsahu zrušila a nahradila zřizovací listinu Městského muzea ve Skutči
vydanou městem Skuteč dne 7. 9. 2005. Na základě nové zřizovací listiny je od 1. 1. 2016 používán nový
název muzea (pozměněný vynecháním předložky), a to Městské muzeum Skuteč.

15. 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
- Časopis Živá historie (č. 12/2016)
- Časopis sruby & roubenky (prezentace rodného
domu V. J. Tomáška)
- Lužský zpravodaj
- Prosečský zpravodaj
- Hlinecké noviny

Publikace:
- prezentace sbírkových předmětů:
- První republika 1918-1938, Extra Publishing
- Ivo Cerman - Habsburkové 1740-1918. Vzestup občanské společnosti, Nakladatelství Lidové
noviny (Evangelická „upomínka“ na toleranční patent)
- prezentace muzea:
- Špalíček výletů pro každý den jeden, díl 4
Televize:
- ČT :D – pořad Tamtam
Rozhlas:
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- Český rozhlas Pardubice – pořady a reportáže, datum = vysílání premiéry, některé pořady měly i několik
repríz:
2. 2. – o výstavě Cihelny a jejich historie
7. 7. – o letecké výstavě
28. 8. – o stálé expozici kamenictví
11. 12. – o stálé expozici obuvnictví
Internet:
Oficiální internetové stránky muzea (www.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
Ostatní zdroje s prezentací muzea:
www.vesely–kopec.eu
www.vychodni–cechy.info
www.e–vsudybyl.cz
www.kultura21.cz
www.ceskevylety.cz

www.kudyznudy.cz
www.turistickyatlas.cz
www.atlasceska.cz
www.jedtesdetmi.cz
www.chrudimka.cz

Ve Skutči dne 12. 3. 2017

……………………..…………………
Libor Aksler
ředitel muzea
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