Zpráva o činnosti Městského muzea a TIC ve Skutči
za období od 1. 1. do 31. 12. 2014

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
26. 11. 2013 – 19. 1. 2014
4. 2. – 30. 3.
29. 4. – 31. 8.
23. 9. – 18. 1. 2015

Světem autíček, kočárků a panenek
Historií země za dva dny - prezentace Národního geoparku Železné hory
Signum laudis – střípky ze zákopů a zázemí 1914 – 1918
Koloniál pana Bajzy představení živností ze seriálu “Bylo nás pět”

b) uskutečněné v Malé galerii
25. 3. – 22. 4.
29. 4. – 25. 5.
3. 6. – 29. 6.
2. 9. – 12. 10.
4. 11. – 18. 1. 2015

Výtvarný obor ZUŠ V. Nováka Skuteč
A jméno obce bylo vymazáno a České stopy ve Skotsku put. výst. památníku Lidice
Jarmila Čerevková – Kytice obrazy skutečské rodačky
Čtvrt století od listopadu – vývoj Skutče v letech 1989 – 2014
Josef Nejedlík – obrazy skutečského rodáka krajiny a zátiší

c) uskutečněné ve stálé expozici obuvnictví (z důvodu prodloužení výstavy Koloniál pana Bajzy)
13. 12. – 18. 1. 2015

Půjdem spolu do Betléma - kolekce vánočních betlémů

3. KONCERTY
27. 3.
7. 5.
16. 6.
27. 6.
24. 8.
18. 9.
21. 11.
3. 12.
10. 12.

Smetanovo trio - festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč
Maturitní koncert Matouše Kyncla
Učitelský koncert ZUŠ V. Nováka Skuteč
Corvus Quartet - Na dlažbě (netradiční koncert v exteriérové kamenické expozici)
La Brise de France - Jitka Baštová (akordeon) a Jindřich Macek (loutna)
Pěvecký koncert k roku české hudby pod vedením Prof. PhDr. Miloše Schnierera
Lásku přej, lásku dej – pěvecký koncert Moniky Maškové a Lenky Kosinové
Adventní koncert ZUŠ V. Nováka Skuteč
Poslán jest od Boha anděl - adventní instrumentální koncert (akordeon, loutna)

4. PŘEDNÁŠKY A VZDĚLÁVACÍ AKCE
Přednášky pro veřejnost:
16. 1.
20. 2.
17. 4.
7. 5.
15. 5.

Tragédie u Kočičího mysu - expedice Borise Gola k potopené lodi S/S Arna
Expedice Island - cestopisné povídání s projekcí fotografií Ludvíka Plašila
Škodovkou na hranice Číny - cest. pov. Jiřího Folbrechta a Michala Mázla
Expedice Island – 2 představení po sobě pro školy (Ludvík Plašil)
Ladakh – Malý Tibet - cestopisné povídání s projekcí fotografií Pavla Svobody
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12. 6.
16. 10.
20. 11.
Přednášky pro ZŠ:
26. 2. a 5. 3.
7. 5.

Zbraně 1. světové války - Mgr. Jan Tetřev, Východočeské muzeum v Pardubicích
Skrytou švýcarskou krajinou - Ladislav Lahoda, prezident CMA
Etiopie – pravěké Omo – cestopisné povídání s projekcí fotografií Davida Švejnohy

Geologické přednášky Mgr. Jana Doucka z Národního geoparku Železné hory
Expedice Island – 2 cestovatelské přednášky Ludvíka Plašila

Muzejně - edukační programy:
4. 2. – 30. 3.
7. 4. – 10. 4.
29. 4. – 30. 6.
23. 6. – 27. 6.

Historií země za dva dny (edukační program pro ZŠ, rodinný kvíz)
Včely zázrak přírody (přednáška včelaře, včelí stezka s kvízem, ochutnávka)
Signum Laudis aneb střípky ze zákopů a zázemí 1914 – 1918 (tematické pracovní listy)
Týden oživlých řemesel (speciální komentované prohlídky s řemeslnými ukázkami)

Ostatní akce:
19. 3. a 20. 3.
13. 5.
20. 5.
28. 5.

Filmový festival Expediční kamera
Mašinky s panem Markem (akce knihovny Skuteč)
Mašinky s panem Markem (akce knihovny Skuteč)
Speciální prohlídka obuvnické expozice pro zaměstnance fy Botas

5. AKCE NA PODPORU NÁVŠTĚVNOSTI
24. 5.
16. 8.

Muzejní noc
Řemeslná sobota

Mediální prezentace:

Celoročně probíhá spolupráce s Deníkem chrudimska a regionálním vydáním Mladé
fronty Dnes – pozvánky, krátké články v rubrice „Ptáme se“ či tematické články
k výstavám (např. několikadílný seriál k výstavě Signum Laudis)

6. NÁVŠTĚVNOST
Expozice a akce muzea

9.201 návštěvníků
(z toho Památníky V. Nováka 149 a V. J. Tomáška 84 návštěvníků)
(dle pokladního systému Colosseum)

TIC

4.428 osob (vč. 33 zahraničních návštěvníků)
(dle systému monitoringu ČCCR - CzechTourism)

webové stránky

13.488 samostatných přístupů
počítadlo http://counter.cnw.cz/, přehled měsíc / počet příst.:
1 / 1.158; 2 / 1.087; 3 / 1.140; 4 / 1.257; 5 / 1.350; 6 / 1.000;
7 / 976; 8 / 1.251; 9 / 1.022; 10 / 984; 11 / 1.295; 12 / 968

Pozn. - srovnání návštěvnosti muzeí Pardubického kraje v roce 2014 nás řadí na úroveň regionálních muzeí
v Chrudimi a Vysokém Mýtě (které má v návštěvnosti započítáno 1314 návštěvníků kostela ve Vraclavi):
Východočeské muzeum v Pardubicích
Východočeská galerie v Pardubicích Pardubice
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

75 986
21 580
16 252
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Městské muzeum Letohrad
Muzeum opevnění dělostřelecká tvrz Hůrka
Památník dr. Emila Holuba Africké muzeum Holice
Regionální muzeum v Litomyšli
Vojenské muzeum Králíky
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Zámecká expozice Choltice
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Regionální muzeum v Chrudimi
Průmyslové muzeum Mladějov
Městské muzeum ve Skutči
Městská galerie Litomyšl
Městské muzeum a galerie v Hlinsku
Městské muzeum Lanškroun
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Městské muzeum Žamberk
Orlické muzeum Choceň
Městské muzeum Moravská Třebová
Městské muzeum Chrast
Muzeum Berlova vápenka u Třemošnice
Městské muzeum Králíky
Muzeum dýmek Proseč
Regionální muzeum vesnice Dolní Újezd u Litomyšle
Městské muzeum Jevíčko
Pamětní síň Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí

15 389
15 321
13 562
12 740
12 665
11 959
10 575
10 227
9 326
9 323
9 201
8 917
8 569
7 815
7 326
6 423
5 793
4 042
4 029
3 722
2 693
2 118
587
471
185

(Sestaveno dle statistiky ministerstva kultury zveřejněné v dubnu 2015 na webových stránkách NIPOS.CZ)

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

138,66 %
98,98 %

8. PÉČE O SBÍRKOVÝ FOND

Inventarizace sbírek:

3.185 evidenčních čísel.

Nové přírůstky:

1.018 přírůstkových čísel

Doplnění stálé expozice:
Venkovní kamenická expozice byla doplněna o dvě stanoviště. Pod přístřeškem bylo instalováno a zprovozněno
leštící rameno, které demonstruje tzv. čistou kamenickou výrobu. Exponát je předváděn v chodu a v případě větších
akcí i v „ostrém“ provozu, kdy je externím pracovníkem předváděno leštění žulové desky.
Na druhém stanovišti je v chodu předváděna bubnová třídička štěrku. Ocelová třídička zůstala dochována u p. Kosiny
na Voleticích. Původně sloužila v lomu za obcí Doly. Tento jednoduchý stroj mohou pod dohledem ovládat i dětští
návštěvníci a jeho instalace rozhodně přispěla ke zpestření prohlídky.
Digitalizace:
Do elektronické databáze sbírek (Bach Promuzeum) bylo zapsáno (zdigitalizováno) 6.815 evidenčních čísel. Celkem
bylo k 31. 12. 2014 evidováno 27.312 tisíc evidenčních čísel (tj. cca 40.000 sbírkových předmětů).
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Čištění a preventivní ošetření:
V rámci konzervačního programu bylo provedeno čištění u těchto sbírkových předmětů: textil 44 ks, odznaky 61 ks,
obuv 5 ks, drobné předměty ze smíšených materiálů 55 ks, papír 20 ks a soubor střihů a různé 10 ks. Konzervace
provedena u 6 ks textilu.
Z nových přírůstků prošlo čištěním: kabelky 10 ks, obuv 31 párů (+18 krabic), papír – vypíchané vzory na vyšívání 5
kg, nádobí 25 ks, textil (prané a žehlené)13 banánových krabic (Scheinpflug, Sochorová), 156 ks (Chudek, i focené), z
toho 123 ks i konzervátorský zásah, z větších předmětů po 1 ks televize, lednička, psací stroj.

9. PŮJČKY A VÝPŮJČKY SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ

1) Půjčeno celkem 120 ks níže uvedeným institucím:
- Muzeum na hradě Košumberk (Město Luže) – betlémy (3 ks)
- Národní muzeum – české muzeum hudby (5 ks)
- Regionální muzeum v Chrudimi – stálá expozice (3 ks)
- Regionální muzeum v Chrudimi – zbraně a jiné sb. př. k myslivosti (19 ks)
- Regionální muzeum v Chrudimi – sb. př. k tematice včelařství (17 ks)
- Regionální muzeum v Chrudimi – sb. př. s námětem orla (6 ks)
- Regionální muzeum v Chrudimi – sb. př. k tematice I. sv. války (29 ks)
- Statutární město Jihlava – galerie Gustava Mahlera - obrazy (15 ks)
- Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o. – výstava Geopark (23 ks)

2) Vypůjčeno celkem 290 ks od:
- Milan Hanus – nákl. automobil Dumper, exter. kam. exp. (1 ks)
- Městský úřad Heřmanův Městec – městský betlém (1 ks)
- Moravské zemské muzeum Brno – různé pro výstavu Kolonial pana Bajzy (119 ks)
- Národní muzeum Praha – předměty do Památníku VJ Tomáška (dlouhodobá výpůjčka 17 ks)
- Národní zemědělské muzeum, pob. Čáslav – stab. mot. (2 ks)
- Památník Lidice – putovní výstavy (2 ks)
- Regionální muzeum v Chrudimi – betlémy (4 ks)
- Regionální muzeum v Chrudimi – různé pro výstavu Kolonial pana Bajzy (76 ks)
- Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě – fotografie pro výstavu Signum Laudis (38 ks)
- Státní okresní archiv v Chrudimi – Memorabilien Buch 1836 – 1918 (1 ks)
- Východočeské muzeum v Pardubicích – různé pro výstavu Kolonial pana Bajzy (16 ks)
- Východočeské muzeum v Pardubicích – různé pro výstavu Signum Laudis (13 ks)

10. SLUŽBY PRO BADATELE
Vyhledávání požadovaného materiálu, předložení a spolupráce v badatelně, samostatně vyhledávané a
zpracovávané rešerše na písemné dotazy, vyřízeno:
- celkem 24 badatelských návštěv v muzeu
- celkem 156 písemných, e-mailových a telefonických dotazů a rešerší z historie města
Zpracování rozsáhlejších rešerší pro:
- přípravu výstavy o první světové válce Signum Laudis
- článek o založení skutečské elektrárny
- seriál článků o výročí městských sportovišť
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11. TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
a) Certifikace
- klasifikační třída B dle Jednotné klasifikace turistických informačních center České republiky
b) Dotace na činnost a provoz
- neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši 39.970 Kč
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
- Letní pecky, poznej všecky 3
- Putování za pověstmi Chrudimska – Hlinecka
d) Zboží
Rozšíření sortimentu:
- minivýletky s magnetem (2 druhy)
Obnova skladových zásob:
- turistická vizitka (2 druhy); - turistická mapa Skutečsko; - turistická mapa č. 47; - turistická mapa č. 448; - turistická
mapa č. 449; - magnety Finesa (2 druhy)
e) Propagační materiály města
Kolekce „za SKUTEČnými ZÁŽITKY“:
- leták Historická Skuteč
- leták Kulturní Skuteč
- leták Sportovní Skuteč
- leták Po žulové stezce
- leták Městské muzeum ve Skutči
- 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.vychodnicechy.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
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- předprodej vstupenek na kulturní akce pořádané městskými organizacemi prostřednictvím
programu Colosseum

12. VÝKON ODBORNÉ PRAXE ABSOLVENTŮ SŠ / VŠ
Šárka Macháčková, Skuteč, III. ročník - SOŠ CR, s.r.o., Pardubice

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

14. VZDĚLÁVÁNÍ

L. Aksler
14. ledna - Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv - Pardubice
27. ledna - jednání krajské sekce AMG - Pardubice
18. června – obhajoba závěrečné práce, zkoušky – absolvování Školy muzejní propedeutiky - Praha
5. listopadu – Metodika konzervačních prací papíru a papírových dokumentů – VM Pardubice
30. září – zasedání senátu AMG – Praha

L. Bakrlíková
8. března – Školení geoprůvodců Národního geoparku Železné hory
18. června – obhajoba závěrečné práce, zkoušky – absolvování Školy muzejní propedeutiky - Praha
16. - 17. 10. 2014 – Plzeň Členské fórum A.T.I.C. ČR

I. Danielková
5. listopadu – Metodika konzervačních prací papíru a papírových dokumentů – VM Pardubice

15. PUBLIKAČNÍ ČINNOST, PROPAGACE
Periodika:
Skutečské noviny
Deník Chrudimska
Turistické noviny Chrudimska - Hlinecka
5 + 2 dny
Epocha
Vlastivědné listy Pardubického kraje
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)
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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

Ve Skutči 12. 5. 2015

Libor Aksler, vedoucí muzea
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