Zpráva o innosti M stského muzea ve Skut i a TIC za rok 2010
organiza ní složka M sta Skute

1. STÁLÉ EXPOZICE
Muzeum obuvi a kamene
Památník Vít zslava Nováka
Památník Václava Jana Tomáška v jeho rodném dom

– hlavní budova
– hlavní budova
– Tomáškova ulice

2. KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY (v hlavní budov )
10.12.
19.1.
27.2.
13.4.
21.5.
29.6.
14.9.
26.10.
1.12.

- 10.1. Usmívání - humor P. Matušky
- 14.2. Xylem – D evo
- 26.3. Junácká výstava k 90. výro í založení
9.5. Planeta zem mocná a zranitelná
- 20.6. eská krajina a pražské motivy
- 29.8. Krása tahem št tce
- 27.10. Tajemství z archiv a depozitá
- 21.11. Jan Netušil
9.1. eské a moravské betlémy

(kresby, malby a d evo ezba)
(p írodopisná nau ná výstava)
(místní historie)
(geolog. výst. s místním zam ením)
(obrazy Máši Šormové)
(výb r obraz z m stské galerie)
(místní historie)
(obrazy, grafika)
(váno ní tématika)

3. KONCERTY
16.3. Klavírní recitál Martina Vojtíška (výb r z díla F. Chopina a V. Nováka)
uvedeno v rámci Festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skute
19.8. Corvus Quartet (povícenský koncert)
23.9. U itel a žák (skladby A. Dvo áka a V. Nováka v komorním podání prof. M. Schnierera)
8.12. Komorní koncert pro klavír a kytaru (Eva K enková a Iveta Novotná)

4. P EDNÁŠKY A VZD LÁVACÍ AKCE
P ednášky pro ve ejnost:
7. 1. Ráj Komodských drak
4. 2. Bambuti – nejmenší lidé sv ta
4. 3. Rumunským Banátem – cestou proti asu
18. 3. Období 1. republiky
8. 4. Ke a – barevná zem kontrast
3. 6. Tajemná místa sv ta
2. 9. Neznámá Indonésie
7. 10. Barvy Kolumbie
4. 11. Vietnam
9. 12. Indie
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P ednášky pro žáky základních škol:
8. 4. Ke a - barevná zem kontrast
4. 6. Kanada
7. 10. Barvy Kolumbie
5. 11. Život na korálovém útesu
Profesní akce:
6. 12. zasedání Krajské sekce Asociace muzeí a galerií (s prezentací obuvnické expozice)

5. AKCE NA PODPORU NÁVŠT VNOSTI
18. 3.
11. 6.
1. 7. - 31. 8.
14. 8.

Den otev ených dve í pro odbornou ve ejnost (zástupci tisku, CK , TIC)
T etí Skute ská muzejní noc
(vstupné zdarma, provozní doba prodloužena do 24:00)
Letní fotografická sout ž o nejhez í snímek z expozic Muzea obuvi a kamene.
Zapojilo se 20 fotograf , jejich práce hodnotilo 390 hlasujících po internetu.
emeslné ukázky v expozici Muzea obuvi a kamene - Posvícenský jarmark

6. NÁVŠT VNOST
1. hlavní budova
2. Tomášk v d m
3. TIC

5.473 návšt vník
149 návšt vník
1.985 návšt vník

Celkové p íjmy z prodeje vstupenek a zboží:

142.947 K

7. PÉ E O SBÍRKOVÝ FOND
1.
2.
3.

Nové zapsané p ír stky: 951
Zinventarizované sbírkové p edm ty: 1.493
Za uplynulý rok zdigitalizováno celkem:
1.493 sb. p edm t ,
3.970 fotografií a pohlednic dosud nezapsaných v programu BachPromuzeum
12 svazk kronik
Z celkového po tu 35.307 eviden ních ísel je dosud zdigitalizováno 14.564 e. .

4.

Ošet ování sbírek išt ní a konzervace:
fotografie 207 ks; papír 102 ks (gumování, lepení), textil 40 ks pran, 7 ks luxování,
d evo 31 ks, dýmky 32 ks, obrazy (rámy) 19 ks, kov 70 ks, use (obuv, kabelky)
23 ks, r zné 10 ks.
Ošet ování sbírek restaurování:
textil 6 ks, obraz 1 ks, rám 3 ks, figurína 1 ks

5.

Dodavatelsky bylo obnoveno zlacení již zna n omšelého nápisu na pam tní desce
Vít zslava Nováka umíst né na fasád muzea (v kv tnu).
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8. ZÁP J KY A VÝP J KY SBÍRKOVÝCH P EDM T
1. Záp j ky:
- Regionální muzeum v Chrudimi: vojenská lopatka, voj. pláš , voj. epice (3 ks), smlouva
prodloužena do 31/12 2012.
- Botas, a.s.: 3 ks historické obuv. Bylo vráceno
- Regionální muzeum v Chrudimi: perníkové formy 25ks; otisky forem 14ks; fotografie 5 ks. Bylo
vráceno
- Botas, a.s.: 2 ks hokejové obuvi. Bylo vráceno
- Spolek p átel hradu Rychmburku (p. Pavlišta): d ev ný stolek, výukové pap. tabule, fotografie
T.G.M. – pro výstavu o staré škole. Bylo vráceno.
- Regionální muzeum v Chrudimi: dokumenty a trojr. p edm ty z období dr. sv t. války, celkem
70 jednotek. Bylo vráceno.
- Spolek p átel hradu Rychmburku (p. Pavlišta): sou ásti skute ského lidového kroje – pro
národopisnou výstavu. Bylo vráceno.
- Regionální muzeum v Chrudimi: 28 jednotek vztahujících se k pivovarské výrob . Bylo
vráceno.
- Regionální muzeum v Chrudimi: 75 pohlednic Chrudimska. Bylo vráceno.
- Triton film, p. Miloš Pila : 1 ks rozn tnice pro natá ení dokumentárního filmu Ležáky 42. Bylo
vráceno.
2. Výp j ky:
- Národní muzeum - Historické muzeum - k výstavním ú el m dlouhodob vyp j eny
p edm ty z poz stalosti V. J. Tomáška (17 j.) – prodlouženo do 31/8 2011
- Milan Hanus – výp j ka nákladního automobilu Dumper do kamenické exter. exp. –
prodlouženo do 31/12 2011.
- Regionální muzeum v Chrudimi – betlémy (15 soubor obsahujících celkem 333 jednotek). Bylo
vráceno.
- Regionální muzeum v Chrudimi – putovní výstava Xylem – d evo. Bylo vráceno.
- Národní památkový ústav – st. zámek Slati any – ez stromem (pro výstavu Xylem). Bylo
vráceno.
- eská geologická služba - putovní výstava Planeta Zem mocná a zranitelná. Bylo vráceno.
9. SLUŽBY PRO BADATELE
Vyhledávání požadovaného materiálu, p edložení a spolupráce v badateln , samostatn
vyhledávané a zpracovávané rešerše na písemné dotazy:
- celkem 64 badatelských návšt v v muzeu
- 56 písemných (e-mailových) dotaz a rešerší

10. TURISTICKÉ INFORMA NÍ CENTRUM
1. Certifikace:
- za azení do sít certifikovaných turistických informa ních center Pardubického kraje
- platnost certifikátu do 17. 4. 2011 (kategorie: místní TIC)
2. Dotace na innost a provoz:
- neinvesti ní dotace z rozpo tových prost edk Pardubického kraje ve výši 45.711 K
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- vyú tována ke dni 27. 1. 2011
3. Projekty cestovního ruchu
Od maštalí do podhradí aneb sout žte s rytí i Toulovcem a Tasem
- realizace IV. ro níku turistické hry (distribuce propaga ních materiál hry, zajišt ní cen,
záv re ného hlasování, aktualizace webových stránek hry, …)
- vytvo ení, zprovozn ní a správa nového systému internetového kola št stí
- vytvo ení turistického programu Kulturní život na Skute sku i v lét
- obnovení sout žních stanoviš . 1, 5, 12, 15, 16, 17
- propagace hry prost ednictvím tisku, internetu, veletrh cestovního ruchu, spolupracujících
organizací (DSV , TIC, poskytovatelé služeb,…)
- nár st ú astník hry oproti p edchozímu ro níku
Muzeum obuvi a kamene ve Skut i
- pr b žná propagace expozic prost ednictvím tisku, internetu, veletrh cestovního ruchu,
spolupracujících organizací (DSV , TIC, poskytovatelé služeb, …)
- zajišt ní ú asti na veletrhu Regiontour Brno 2010
Informa ní a propaga ní kampa turistické oblasti Chrudimska - Hlinecka
- správa turistického internetového portálu www.skutecsky.navstevnik.cz (sb r, aktualizace,
rozši ování nabídky informací)
- propagace m sta - veletrhy cestovního ruchu, turistické informa ní tabule, turistické noviny,
plakáty, spoty,…
4. Rozší ení prodeje zboží:
- 3 nové druhy pohlednic:
Muzeum obuvi a kamene ve Skut i
2.000 ks
Skute sko - Kraj s kamenným srdcem
2.000 ks
1.350 ks
Koupališt Skute
- 2 nové druhy turistických map:
Mapa . 141 - Ž árské vrchy
6 ks
Poznávejme kraje R - Pardubický kraj
10 ks
- obnova stávajících druh :
turistická známka No. 1470 M sto Skute
200 ks
turistická mapa . 47 - Vysokomýtsko, Skute sko
15 ks
- d ev né pohlednice:
hrad Rychmburk
30 ks
5. Rozší ení propaga ních materiál m sta:
- Multifunk ní sportovní hala Skute
- Sportovišt m sta Skute
6. Správa území p sobnosti
- velikost spravovaného území: 12 jednotek (Holetín, Hroubovice, Leštinka, Mrákotín, Pok ikov,
Prosetín, P edhradí, Raná, Skute , Tisovec, V elákov, Vrbat v Kostelec)
- pr b žný sb r a aktualizace informací v rozsahu daném certifikací Pardubického kraje
- fotodokumentace atraktivit cestovního ruchu a poskytovatel služeb cestovního ruchu
- spoluvytvá ení databanky informací turistického portálu Východních ech (www.vychodnicechy.info)
- aktualizace a rozši ování katalogu skute ských firem (viz. www.skutec.cz)
7. Poskytování služeb:
- poskytování informací o území p sobnosti:
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zajímavé turistické cíle kulturního / p írodního charakteru
ubytovací a stravovací kapacity
kulturní, spole enské a sportovní akce
firmy a organizace p sobící na území m sta Skute
- tvorba inspirativních turistických program
- vyhledávání vnitrostátního dopravního spojení (vlak, autobus)
- zjiš ování informací z okolních informa ních center
- zprost edkování pr vodcovské služby
- prodej publikací, turistických a cykloturistických map a drobných upomínkových p edm t
- prodej vstupenek na akce po ádané v prostorách m stského muzea

11. VÝKON ODBORNÉ PRAXE STUDENT SŠ / VŠ
Sandra Pejchová, Skute , II. ro ník - Hotelová škola Bohemia, Chrudim
Dominik Stloukal, Ž árec u Skut e, II. ro ník - Hotelová škola Bohemia, Chrudim
Veronika Kincová, Leštinka - Skute , II. ro ník - SOŠ cestovního ruchu, Pardubice
Nikola Šlemrová, Skute , II. ro ník – Slez. un. v Opav , Obchodn podnikatelská fakulta
v Karviné
Aneta Lamrová Skute II. ro ník – St ední um leckopr myslová škola v Ústí n. Orlicí

12. ZAM STNANCI - p evažující innost
Libor Aksler, plný úvazek, administrativa, pr vodcovství, práce s badateli, ošet ování sbírek,
p íprava krátkodobých výstav, badatelská innost pro Skute
Ing. Lada Bakrlíková, plný úvazek, provoz TIC, cestovní ruch, propagace a marketing,
pr vodcovství, administrativa
Jaroslav Bouška, plný úvazek, pr vodcovství, pokladna, administrativa, ošet ování a digitalizace
sbírek
Ivana Danielková, zkrácený úvazek (0,75), pr vodcovství, preventivní konzervace a ošet ování
sbírek, správa depozitá e, p íprava krátkodobých výstav.
(podrobn jší vý et innosti zam stnanc viz p íloha . 1)
Brigádníci:
Ing. Josef Jiroušek, d chodce, dohoda o prac. inn., víkendové pr vodcovství, výst ižková služba
Markéta Boušková, studentka, dohoda o provedení práce, erven, pr vodcovství
Bc. Hana Voralová, studentka, dohoda o provedení práce, ervenec, pr vodcovství
Pavla Truncová, studentka, dohoda o provedení práce, srpen, pr vodcovství
Klára Blahová, studentka, dohoda o provedení práce, srpen, zpracování vy az. knih
13. VZD LÁVÁNÍ
L. Aksler

- školení – Muzea, autorský zákon a digitalizace (11/2010 Brno)
- porady AMG – krajská sekce
L. Bakrlíková - školení - Muzejní marketing (5/2010 Praha)
I. Danielková - školení – Konzervace textilu - Metodické centrum konzervace Brno (6/2010)
- školení - Konzervace sbírkových p edm t - konz. pracovišt RM Chrudim
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14. PUBLIKA NÍ INNOST, PROPAGACE
Fotografie a krátké lánky pro Skute ské noviny - propagace muzejních akcí
Chrudimský deník - novinové lánky k novým expozicím, výstavám a akcím
Turistické noviny oblasti Chrudimska - Hlinecka a regionu Východních ech
P íprava kapitoly o Muzeu do knižního vydání Toulavé kamery (díl . 10)
Natá ení reportáže o muzeu pro zpravodajství T a RTA Východní echy
Natá ení reportáže o projektu Muzea obuvi a kamene – prezentace ROP
Propaga ní materiály Zaost eno (DSV )
V stník AMG R
Turista (K T)
P íprava podklad (fotografie sbírkových p edm t , popisky) pro kalendá na rok 2011
Internet:
Facebook
Internetové turistické portály (www.atlasceska.cz, www.turistik.cz, …)
Napl ování webových stránek muzea – výb r z digitalizace, samostatné lánky z historie m sta a
okolí, pozvánky na p ipravované akce
(návšt vnost stránek za rok 2010 dle oficiálního po itadla je 7.918 p ístup )
Stav muzea a plán innosti na rok 2011 viz p íloha . 2

Ve Skut i 26.1.2011
Libor Aksler, vedoucí
za muzeum
Ing. Lada Bakrlíková
za TIC
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