Zpráva o činnosti Městského muzea a TIC Skuteč
za období od 1. 1. do 31. 12. 2015

1. STÁLÉ EXPOZICE
Muzeum obuvi a kamene
Památník Vítězslava Nováka
Památník 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:
13. 12. 2014 – 18. 1.
23. 9. 2014 – 18. 1.
3. 2. – 8. 3.
20. 3. – 12. 4.
23. 4. – 7. 6.
16. 6. – 30. 8.
17. 9. – 15. 11.
1. 12. – 17. 1. 2016

Půjdem spolu do Betléma
Koloniál pana Bajzy (představení prvorepublikových obchodních živností)
Nad hladinou – pod hladinou (přírodovědná expozice)
95. let skautingu ve Skutči
Václav Zeman – Obrazy 1960 – 2015
Hoří! (připomínka 140. výročí založení SDH Skuteč)
Pivovary a hospody (adaptace putovní výstavy o pivovarnictví v Pardub. kraji)
Háčkovaný svět (vánoční tématika)

b) Uskutečněné v Malé galerii:
4. 11. 2014 – 18. 1.
10. 2. – 29. 3.
19. 4. – 31. 5.
9. 6. – 30. 8.
6. 10. – 29. 11.

Josef Nejedlík – olejomalby
Skuteč objektivem Vladimíra Josky
Jaroslav Koreček – Krajiny
70 let od konce války
Jiří Peřina – Malíř Vysočiny

3. KONCERTY
22. 4.
25. 9.
22. 12.

Poezie písní
Vítězslav Novák a česká opera
Vánoční koncert

součást Festivalu TNHS
prof. PhDr. M. Schnierer a hosté
ZUŠ V. Nováka Skuteč

4. PŘEDNÁŠKY A VZDĚLÁVACÍ AKCE
Přednášky pro veřejnost:
22. 1.
19. 2.
5. 3.
19. 3.
26. 3.
16. 4.
21. 5.
15. 10.

Gruzie vytesaná ze skály
Peru – na cestách s kondory
Obojživelníci – bytosti dvou světů
4° od rovníku
Život s hendikepem
Japonsko na kole
Cesty za podzemím
Průmyslové dědictví

Jiří Kalát
Jaroslav Bouzek
Stanislav Voral
Jaroslav Šíma
Aleš Marek
Monika a Jiří Vackovi
Ladislav Lahoda
Tomáš Šenberger
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22. 10.
27. 10.
10. 11.
16. 11.
10. 12.

Grónsko a Špicberky
Dej Bůh štěstí
Vzhůru na komín!
Královské Maroko
Barma – asijská kráska

Jiří Lehejček
Milan Starec, Pavel Jákl
Martin Vonka
Tomáš Černohous
Vladimír Lemberk

Beseda o historii města a muzejnictví
Grónsko a Špicberky (3 předn. za den)

Libor Aksler
Jiří Lehejček

Přednášky pro ZŠ:
15. 10.
23. 10.

Muzejně – edukační programy:
3. 2. – 6. 3.
5. 6.
15. 6. – 19. 6.

Nad hladinou – pod hladinou (edukační program pro I. a II. stupeň ZŠ)
Národní kolo Ekologické olympiády (20. ročník)
Týden oživlých řemesel (speciální koment. prohlídky s řemeslnými ukázkami)

Ostatní akce:
11. 4.
19. 5.
21. 5.
23. 5.
20. 6.

Skautská prohlídka
Mašinky s panem Markem (akce Městské knihovny Skuteč)
Mašinky s panem Markem (akce Městské knihovny Skuteč)
Exkurze pro účastníky 3. Konference Národních geoparků České republiky
Oslavy 140. výročí založení SDH Skuteč

5. AKCE NA PODPORU NÁVŠTĚVNOSTI
12. 6.
15. 8.

Muzejní noc
Řemeslná sobota

Mediální prezentace:
Tisk:
Chrudimský deník – článek „Co nám odnášejí překupníci z domácností“, dále články k výstavám,
Geoparku, pozvánky a annonce výstav. Regionální vydání Mladé fronty Dnes – pozvánky.
Rozhlas:
– pozvánka na výstavu „Nad hladinou, pod hladinou“
– reportáž o historii obuvnictví
– reportáž z cyklu Po neznámých místech „O Tomáškově domě“ – vysílaná celorepublikově
(vše produkce ČR Pardubice)
Televize:
– pořad Tajemství rodu – natáčení předcházela náročná rešerše o stopách rodu Polanských ve Skutči
a k doplnění informací pro nasnímání sekvencí ve Skutči, včetně konzervace cechovního praporu. Vlastní
natáčení proběhlo 6. 5., pořad byl premiérově vysílán 20. 10. 2015.

6. NÁVŠTĚVNOST
Expozice a akce muzea
TIC

6.837 návštěvníků (dle pokladního systému Colosseum)
(z toho Památníky V. Nováka a V. J. Tomáška 37 návštěvníků)
4.375 osob (dle systému monitoringu ČCCR – CzechTourism)

webové stránky

13.878 samostatných přístupů (dle počítadla http://counter.cnw.cz/)
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7. PLNĚNÍ A ČERPÁNÍ ROZPOČTU
Muzeum:
Příjmová část:
Výdajová část:

100,20 %
97,40 %

TIC:
Příjmová část:
Výdajová část:

101,58 %
99,32 %

8. PÉČE O SBÍRKOVÝ FOND
Inventarizace sbírek:

4.407 inv. čísel.

Nové přírůstky:

765 přírůstkových čísel

Digitalizace:
Do elektronické databáze sbírek (Bach Promuzeum) bylo zapsáno (zdigitalizováno) 1.315 inventárních
čísel. Celkem bylo k 31. 12. 2015 evidováno 33.084 inventárních čísel.
Časově náročné práce na čištění a preventivní ošetřování:
– soubor fotografií (Ateliér Vrabec) – cca 900 ks
– přírůstky textilu – cca 80 ks
– konzervace a drobné restaurátorské zásahy praporu (plus žerď a kovový ozdobný závěs) ševcovského
cechu (příprava pro TV natáčení), prapor SDH Skuteč (před výstavou Hoří!)
– kov, textil, dřevo (rámy) 35 ks předmětů na výstavu Hoří!
– restaurování sochy (sv. Josef), a obrazu (Ukřižování) z Boudovy hrobky
– zhotovování replik textilních předmětů z Boudovy hrobky
Doplnění depozitáře o nové posuvné regály
Na základě kladně vyřízených žádostí o dotace ze strany Ministerstva kultury ČR a Pardubického
kraje byly zahájeny práce v depozitární místnosti obuvnictví. Měly zde být umístěny tři posuvné regály
v hodnotě cca 160 tisíc Kč, které by řešily jednak prostor pro uskladnění nových přírůstků a také by
pomohly k šetrnému uložení stávajících sbírek. Ty se ukládaly do prosklených skříní pamatujících počátky
muzejnictví ve Skutči.
Statický posudek po provedení sond v podlaze konstatoval nutnost zpevnění stropů podpěrnou
konstrukcí v přízemí objektu a ocelovým roštem s novou betonovou podlahou v prvním patře. Vzhledem
ke stavebnímu uspořádání celé budovy bylo nutné stejným způsobem ošetřit i sousední, zrcadlově
umístěnou místnost, určenou pro sbírky geologie, mineralogie, paleontologie – zkráceně přírodovědy.
Vzhledem k masívnímu stavebnímu zásahu bylo nutné vystěhovat nejen samotný depozitář obuvi,
ale i zmíněný kabinet přírodovědný a k tomu navíc největší místnost, úložiště dřevěných předmětů. Asi
90% předmětů bylo uloženo ve zbylých místnostech depozitáře, které se tak staly zcela neprůchodné
a nevyuživatelné. Všechny dveře byly prachotěsně utěsněny. Zbylá část věcí byla postupně odvezena
do objektu bývalé dětské jídelny v čp. 381 na náměstí.
Dodávku stavební části projektu získala ve výběrovém řízení fa Unistav Chrast, dodání a montáž
posuvných regálů vysoutěžila fa Regálové a skladovací systémy Šenov. Práce započaly v září bouráním
stávajících podlah a svářením ocelových profilů. Po zhotovení nové betonové podlahy a položení dlažby
bylo po technologické přestávce možné přikročit k instalaci kolejí a samotných posuvných regálů. K jejich
zprovoznění došlo v polovině prosince roku 2015.
Stavební práce nemohly být z přijatých dotací hrazeny a díky pochopení vedení města je bylo
možné zadat jen díky uvolnění finanční rezervy rozpočtu v objemu cca 500 tis. Kč. Kromě zpevnění podlah
se podařilo instalovat nová plastová okna v obou upravovaných místnostech. Dřevo původních téměř
40 let starých oken bylo již v dezolátním stavu. Navíc byla pořízena okna v polovičním rozměru, což by se
mělo příznivě projevit na zlepšení interních klimatických podmínek.
Díky jednorázové investici do zpevnění stropů bude možné v případě úspěchu opětovně podané
žádosti o dotaci umístit regálový systém i v místnosti pro přírodovědu bez dalších nákladů.
Zpětné stěhování sbírkových předmětů započalo na konci prosince a není dosud zcela ukončeno.
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9. PŮJČKY A VÝPŮJČKY SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ
1) Půjčeno celkem 136 ks předmětů níže uvedeným institucím:
– Regionální muzeum v Chrudimi – stálá expozice (3 ks)
– Regionální muzeum v Chrudimi – světelné zdroje (23 ks)
– Regionální muzeum v Chrudimi – výtvarné umění (27 ks)
– Regionální muzeum v Chrudimi – přírodověda (22 ks)
– Federace židovských obcí v ČR – synagoga Krnov (2 ks)
– Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o. – výstava Geopark (23 ks)
– Město Luže – hrad Košumberk – figurína (1 ks)
– Přírodovědecká fakulta UK Praha – průzkum jantaru (1 ks)
– Akademie věd ČR – II. sv. válka (4 ks)
– Východočeské muzeum v Pardubicích – perníkové formy (15 ks)
– Městské muzeum a galerie Polička – pivovarnictví (14 ks)
– Národní galerie Praha – výtvarné umění (1 ks)
2) Vypůjčeno celkem 377 ks předmětů od:
– Národní muzeum Praha – předměty do Památníku VJ Tomáška (dlouhodobá výpůjčka 17 ks)
– Národní zemědělské muzeum, pob. Čáslav – stab. mot. (2 ks)
– Regionální muzeum v Chrudimi – pivovarnictví (140 ks)
– Regionální muzeum v Chrudimi – přírodověda (60 ks)
– Muzeum východních Čech v Hradci Králové – přírodověda (32 ks)
– Městské muzeum a galerie v Hlinsku – výtvarné umění (1 ks)
– Centrum hasičského hnutí Přibyslav – k výstavě Hoří! (26 ks)
– Milan Hanus – nákl. automobil Dumper, exter. kam. exp. (1 ks)
– Luděk Mecerod – Háčkovaný svět (94 ks)
– David Skála – pivovarnictví (1 ks)
– Jan Sychra – pivovarnictví (1 ks)
– Staročeská hospoda Luže – pivovarnictví (2 ks)

10. SLUŽBY PRO BADATELE
Vyhledávání požadovaného materiálu, předložení a spolupráce v badatelně, samostatně vyhledávané
a zpracovávané rešerše na písemné dotazy, vyřízeno:
– celkem 33 badatelských návštěv v muzeu
– celkem 141 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 39 259 Kč
 investiční dotace na projekt Žulová stezka Horkami z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
ve výši 100 000 Kč
 vybudování naučné stezky v geoturisticky výjimečné lokalitě zvané Horky s dvěma
tematickými okruhy – Geologie a kamenictví, Lesní pedagogika
 sedm naučných zastavení s oboustrannými informačními tabulemi
 dvě odpočinková místa
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c) Projekty podporující rozvoj cestovního ruchu
 Muzeum obuvi a kamene ve Skutči
 Žulová stezka Horkami
 Krok za krokem geoparkem (TO Chrudimsko – Hlinecko)
 Quest Národním geoparkem Železné hory
 V(t)IP KARTA návštěvníka Chrudimska – Hlinecka
d) Zboží
Rozšíření sortimentu:
 keramické suvenýry p. Ryšavého (5 druhů)
 ražené smaltované odznaky města Skuteč (2 druhy uchycení: PIN mechanika, klasická jehla)
 dvoudílná turistická vizitka Žulová stezka Horkami
 kalendář města Skuteč
 drátované šperky s minerály (komisní prodej)
Obnova skladových zásob:
 medovina Ševcovský lep (2 druhy)
 keramické suvenýry „Original Ježek“ (6 druhů)
 kožené měšce (komisní prodej)
 pohlednice města Luže a obce Předhradí (komisní prodej)
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 Východních 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)
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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. VÝKON ODBORNÉ PRAXE ABSOLVENTŮ SŠ / VŠ
– Lucie Vodičková, Skuteč, III. ročník – Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra cestovního ruchu
Do Regionálního individuálního projektu „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Pardubickém kraji“
vycházejícího z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z Prioritní osy 2 Aktivní politika trhu
práce z Oblasti podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti byli ještě v roce 2015 zařazeni:
– Mgr. Věra Kuncová

– Bc. Leoš Pospíšil

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost tvořil základ pro čerpání podpory z Evropského sociálního
fondu v oblasti zvýšení zaměstnanosti v České republice na období 2007 – 2013 (čerpání finančních
prostředků bylo možné až do konce roku 2015). Projekt probíhal jednotlivě ve všech krajích České
republiky. V Pardubickém kraji projekt realizoval ÚP ČR krajská pobočka v Pardubicích.

13. ZAMĚSTNANCI
Libor Aksler, plný úvazek
Ing. Lada Bakrlíková, plný úvazek
Ivana Danielková, plný úvazek

14. VZDĚLÁVÁNÍ
L. Aksler
7. – 8. 1. – BOZP a školení řidičů ref. vozidel
16. 4. – Muzejní prezentace sbírek: přístupy, strategie, trendy, Nová budova Národního muzea
25. 5. a 29. 5. – Základy první pomoci, kurz ČČK
7. 9. – Komunikace se zákazníkem – seminář, Muzeum Východních Čech v Hradci Králové
L. Bakrlíková
7. – 8. 1. – BOZP a školení řidičů ref. vozidel
23. – 24. 4. – členské fórum A.T.I.C. ČR, Kyjov
22. 5. – konference Národních geoparků České republiky, Vodní zdroje Chrudim spol. s r.o.
25. 5. a 29. 5. – Základy první pomoci, kurz ČČK
7. 9. – Komunikace se zákazníkem – seminář, Muzeum Východních Čech v Hradci Králové
I. Danielková
7. 1. – BOZP
25. 5. a 29. 5. – Základy první pomoci, kurz ČČK
10. 12. – školení konzervátorů PK

15. ZMĚNA ZŘIZOVACÍ LISTINY A INTERNÍCH SMĚRNIC
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
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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.
V druhé polovině roku se novelizací organizačního řádu města změnilo označení vedoucího
(vedoucí) muzea na ředitel (ředitelka) muzea.
Po těchto změnách došlo a bude postupně docházet ke změnám a aktualizaci vnitřních směrnic
a úpravě příslušných prvků vizuální prezentace muzea.

16. PUBLIKAČNÍ ČINNOST, PROPAGACE
Periodika:
- Skutečské noviny
- Deník Chrudimska
- Turistické noviny oblasti Chrudimsko – Hlinecko
- Turistické noviny pro region Východní Čechy
- 5 + 2 dny
- Epocha

- Vlastivědné listy Pardubického kraje
- CESTY MĚSTY (příloha regionálních Deníků
ve východních Čechách)
- Lužský zpravodaj
- Prosečský zpravodaj
- Ozvěny Slatiňan

Televize:
- ČT 1 – pořad Sama doma
- ČT :D – pořad Tamtam
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
Facebook Muzeum Skuteč
Oficiální stránky města Skuteč (www.skutec.cz)
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

Ve Skutči dne 4. 3. 2016

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