Zpráva o činnosti Městského muzea a TIC ve Skutči
za období od 1.1. do 31.12. 2012

1. STÁLÉ EXPOZICE
Muzeum obuvi a kamene
Památník Vítězslava Nováka
Památník Václava Jana Tomáška v jeho rodném domě

- hlavní budova, Rybičkova 364
- hlavní budova, Rybičkova 364
- Tomáškova ulice

2. KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY
a) uskutečněné v hlavní budově
18. 1. - 4. 3.

13. 3. - 22. 4.
2. 5. - 17. 6.

9. 5. - 2. 9.
18. 9. - 11. 11.
27. 11. - 13. 1.

Co nového pod zemí
- geologické zajímavosti ze světa, ČR i Skutečska
- putovní výstava VZ Chrudim doplněna o vlastní sbírky
150 let PS Rubeš
- výročí významného skutečského spolku (vlastní sbírky + zápůjčka z archivu PS)
Heydrichiáda a Pocta Marii Uchytilové
- dvě výstavy zapůjčené z Památníku Lidice
- připomenutí událostí II. světové války a 70. výročí ležácké tragédie
Chladné zbraně
- prezentace regionálně nadstandartní sbírky muzea
Krása motýlích křídel
- unikátní sbírka motýlů a brouků sběratele Oldřicha Černého
Co bývalo pod stromečkem
- vlastní sbírky doplněné zápůjčkami od občanů a muzeí v Čáslavi, Pardubicích
a Vysokém Mýtě

b) uskutečněné mimo budovu
4. 3. – 13. 5.

Ze života mistrů V. J. Tomáška a V. Nováka
- foyer KKS po dobu festivalu TNHS

3. KONCERTY
20. 4.
21. 4.
30. 6.
27. 9.
23. 10.
11. 12.

Z písňového, klavírního a komorního odkazu V. Nováka
koncert věnovaný dílu V. Nováka - festival TNHS
Klavírní recitál Martina Vojtíška
koncert věnovaný V. J. Tomáškovi - festival TNHS
Koncert populárních melodií
orchestr Akordeon Hradec Králové
Sváteční odpoledne s hudbou V. Nováka
prof. Miloš Schnierer
Večer s českým muzikálem
Monika Mašková a Radek Žalud
Adventní koncert
ZUŠ Vítězslava Nováka Skuteč
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4. PŘEDNÁŠKY A VZDĚLÁVACÍ AKCE
Přednášky pro veřejnost:
9. 2.
16. 2.
8. 3.
15. 3.
16. 4.
21. 4.
17. 5.
31. 5.
29. 10.
15. 11.
22. 11.
8. 12.

Norsko - 13 chvál jedné země
- RNDr. Vladimír Lemberk
Geopark Železné hory
- Mgr. Jana Doucek
Lomy Amerika - Mystérium Českého krasu
- Ladislav Lahoda, prezident CMA
Jak chránit sebe a své děti před nástrahami internetu?
- Mgr. Vladimíra Mokrá
Dinosauři pohledem 21. století
- Mgr. Vladimír Socha
Odborné kolokvium věnované V. Novákovi a V. J. Tomáškovi
- Festival TNHS
Tajemství vojenských prostorů
- Ladislav Lahoda, prezident CMA
Vzpomínky v ruinách
- PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D.
Tvary v živé přírodě - hmyz
- Miroslav Mikát
Tunisko - překvapení severní Afriky
- RNDr. Vladimír Lemberk
Smrtonosná oblaka
- Michal Plavec
Antonín Slavíček a Kameničky
- PhDr. Marie Řeháková

Vzdělávací programy pro žáky základních a mateřských škol:
18. 1. – 4. 3.

28. 5. - 1. 6.
11. 6. - 15. 6.

18. 9. – 11. 11.

Co nového pod zemí
- komentované prohlídky geologicko-paleontologické výstavy
- 3 varianty pracovních listů odstupňované dle věku žáků
Týden oživlých řemesel I
Týden oživlých řemesel II
- netradiční komentované prohlídky stálými expozicemi obuvnictví a kamenictví
- řemeslné ukázky kovářství i ruční a strojní výroby obuvi a žulových kostek
- aktivní zapojení účastníků programu (manipulace s exponáty, hry, soutěže)
Krása motýlích křídel
- komentované prohlídky výstavy motýlů a brouků
- 3 varianty pracovních listů odstupňované dle věku žáků

Přednášky pro žáky základních škol:
2. 2.
9. 2.
6. 2.
31. 5.
3. 10.
29. 10.

Co nového pod zemí
Co nového pod zemí
Vznik a vývoj člověka
Lidice - Ležáky 1942
Beseda o muzejnictví
Tvary v živé přírodě

- RNDr. Daniel Smutek
- Mgr. Jan Doucek
- Mgr. Vladimír Socha
- PhDr. Vojtěcha Kyncla, Ph.D.
- Libor Aksler
- Miroslav Mikát

Propůjčení prostor muzea
20. 3.
9. 5.

akce pro děti - Městská knihovna Skuteč - p. Marek
akce pro děti - Městská knihovna Skuteč - p. Dudek

Workshopy - Motýlí inspirace (uskutečněno ve spolupráci se Speciální zákl. školou Skuteč):
10. 10.
17. 10.
31. 10.

Keramika
Malba na sklo
Iris Folding

5. AKCE NA PODPORU NÁVŠTĚVNOSTI
1. 6.
18. 8.

Noční prohlídka muzea
- komentované prohlídky, vystoupení šermířské skupiny, ohňová show
Řemeslná sobota
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8. 9. – 9. 9.
18. 9. – 11. 11.

- komentované prohlídky, řemeslné ukázky, program k historii zbraní, tvůrčí dílny, jarmark
Dny evropského dědictví
Výtvarná hra o věčného motýla
- při příležitosti výstavy Krása motýlích křídel

6. NÁVŠTĚVNOST
Expozice muzea

7.895 návštěvníků (z toho Tomáškův dům 40 návštěvníků)
(dle pokladního systému Colosseum)

TIC

3.511 návštěvníků
(dle systému monitoringu ČCCR - CzechTourism)

Pozn. - vyhodnocení návštěvnosti v roce 2011:
Na základě v dubnu 2012 zveřejněných statistik ministerstva kultury byl v Pardubickém kraji tento stav:
Pamětní síň Jana Amose Komenského
Regionální muzeum vesnice
Městské muzeum Jevíčko
Vlastivědné muzeum Choltice
Městská galerie Vysoké Mýto
Muzeum dýmek Proseč
Městské muzeum Chrast u Chrudimi
Městské muzeum Králíky
Městské muzeum Česká Třebová
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Městské muzeum Lanškroun
Městské muzeum Moravská Třebová
Orlické muzeum v Chocni
Regionální muzeum v Chrudimi
Městské muzeum ve Skutči
Městské muzeum Žamberk
Východočeská galerie v Pardubicích
Městské muzeum a galerie v Hlinsku
Průmyslové muzeum Mladějov
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Památník dr. Emila Holuba - Africké muzeum
Městské muzeum Letohrad
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Muzeum opevnění-dělostřelecká tvrz Hůrka
Muzeum loutkařských kultur v Chrudimi
Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum řemesel-Galerie na sýpce
Východočeské muzeum v Pardubicích

Brandýs nad Orlicí
Dolní Újezd u Litomyšle
Jevíčko
Choltice
Vysoké Mýto
Proseč
Chrast u Chrudimi
Králíky
Česká Třebová
Ústí nad Orlicí
Lanškroun
Moravská Třebová
Choceň
Chrudim
Skuteč
Žamberk
Pardubice
Hlinsko
Mladějov na Moravě
Vysoké Mýto
Holice
Letohrad
Svitavy
Králíky
Chrudim
Litomyšl
Letohrad
Pardubice

180
541
581
1 132
1 200
2 082
2 306
3 654
4 949
5 004
5 361
5 620
5 793
6 576
7 216
7 787
7 915
8 413
8 962
9 816
10 526
10 599
12 557
13 076
14 160
29 757
30 101
48 702

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

153,42 %
92,23 %
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8. PÉČE O SBÍRKOVÝ FOND

Sbírky byly doplňovány průběžně dary, drobnými nákupy (sbírka odznaků dr. Cimburka, brusný a leštící stroj
od p. Bergerové) a hlavně vlastním sběrem. Ke konci sledovaného období bylo zapsáno 319 přírůstkových čísel. Na
zápis však čeká velké množství věcí shromážděných už v minulém roce, jedná se o několik set ks trojrozměrných
předmětů. Z významnějších předmětů lze uvést např. velký soubor předloh k ručnímu vyšívání zaniklé faktorské
firmy. Ošetřování sbírek bylo prováděno především s ohledem na jejich zařazení do výstavního plánu, to znamená
především konzervaci a ošetření chladných zbraní. Dále čištění a konzervaci rámů obrazů vybraných pro velkou
výstavu ve Východočeské galerii Pardubice a přípravu předmětů pro vánoční výstavu. Následovat bude rozsáhlejší
příprava na výstavu začínající v únoru 2013 - Zločin a trest.
Byl proveden záchranný průzkum a sběr v jedné nemovitosti určené k demolici (Prosetín), dále ve dvou
objektech soukromých vlastníků na jejich žádost.
Digitalizaci archivních dokumentů se po řádném zaškolení věnuje Ing. Jiroušek v rámci plného využití pracovní
doby při víkendové obsluze TIC a průvodcovství. Převod digitalizovaných věcí do evidenčního programu Bach je ale
pak zpomalen nedostačující personální kapacitou (úbytek jednoho úvazku). Ze stejných důvodů nebude
pravděpodobně možné včas dokončit periodickou inventarizaci sbírek v roce 2013.

Čištění a preventivní ošetření přírůstků:
- obuv, obuvnictví (65 ks); technika, kovy (35 ks); dřevo (69 ks); nádobí (13 ks); papír (34); knihy (7 ks); obrazy (2 ks);
hračky (10 ks); textil (5 ks), různé (7 ks)
Čištění předmětů vypůjčených na výstavy:
- hudební nástroje (8 ks, ZUŠ Skuteč); hračky (23 ks)
Příprava vlastních sb. předmětů na výstavy:
- dřevo (3 ks), drobné (5 ks), na výst. Rubeš 19 ks, textil (praní, rest.) 26 ks, papír 6 ks
- chladné zbraně 94 ks, přilby 11 ks, opasky 9 ks
- obrazy pro zápůjčku do VČG: oprava rámů 23 ks, čištění obrazů 6 ks, drobné restaurátorské zásahy 3 ks

9. ZÁPŮJČKY A VÝPŮJČKY SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ
1) Zápůjčky
- Městské muzeum a galerie Polička – archiválie a předměty k železnici (22 ks)
- Regionální muzeum v Chrudimi – různé (dlouhodobá zápůjčka 3 ks), smlouva prodloužena do 31/12 2013
- Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě – obrazy a předměty z pozůstalosti R. Štěpánka (3+3 ks)
- Státní okresní archiv Pardubice – židovská tematika (2 ks)
- Východočeská galerie v Pardubicích - obrazy (102 ks)

2) Výpůjčky
- Městské muzeum a knihovna Čáslav - hračky (109 ks)
- Městské muzeum Chrast – ponocenský roh (1 ks)
- Národní muzeum – předměty do Tomáškova památníku (dlouhodobá výpůjčka 17 ks)
- Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě – hračky (18 ks)
- Three brothers armoury - repliky chladných zbraní (20 ks)
- Východočeské muzeum Pardubice – hračky (107 ks)
- Základní umělecká škola V. Nováka Skuteč – hudební nástroje (12 ks)
- Milan Hanus – nákl. automobil Dumper, exter. kam. exp.
- Hynek Husták – repliky chladných zbraní (10 ks)
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10. SLUŽBY PRO BADATELE
Vyhledávání požadovaného materiálu, předložení a spolupráce v badatelně, samostatně vyhledávané a
zpracovávané rešerše na písemné dotazy, vyřízeno:
- celkem 27 badatelských návštěv v muzeu
- celkem 161 písemných, e-mailových a telefonických dotazů a rešerší z historie města
Zpracování rozsáhlejších rešerší pro:
ČVUT Praha - památky industriální architektury ve Skutči a okolí
Jiří Vopálka, Chlumec nad Cidlinou - Josef Netolický, rodák ze Skutče, poslanec říšské rady
Karel Klikar - působení sbormistra
muzeum - fond VS Žamberk, SOA Zámrsk - vývoj těžební lokality Cejřov - lom barona Parische
muzeum - fond AMS, SOkA Chrudim - osudy rodu Zvěřinů (tunelář nebo mecenáš?)

11. TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
a) Certifikace
- profesním sdružením A.T.I.C. ČR (Asociace turistických informačních center České republiky)
- Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism
b) Dotace na činnost a provoz
- neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši 78.718 Kč
c) Projekty cestovního ruchu
Muzeum obuvi a kamene ve Skutči
- průběžná propagace expozic prostřednictvím tisku, internetu, veletrhů cestovního ruchu a
spolupracujících organizací (DSVČ, TIC, A.T.I.C. ČR, poskytovatelé služeb, …)
- příprava akcí na podporu návštěvnosti stálých expozic
Od maštalí do podhradí aneb soutěžte s rytíři Toulovcem a Tasem
- realizace VI. ročníku turistické hry
- distribuce propagačních materiálů hry (DSVČ, TIC, poskytovatelé služeb cest.ruchu)
- správa internetového kola štěstí
- zajištění cen pro internetové kolo štěstí a kolo štěstí v infocentru v Proseči
- propagace hry prostřednictvím tisku, internetu, veletrhů cestovního ruchu
- zajištění losování hlavních výher
- nárůst účastníků hry oproti předchozímu ročníku
d) Zboží
Rozšíření o nové druhy upomínkových předmětů
- dřevěné masivní magnety (2 druhy); dřevěné pohlednice (2 druhy); jo-jo; katalog „Obrazárna Městského muzea ve
Skutči“; magnety Finesa (3 druhy); mapa Toulovcovy Maštale; odznaky města (6 druhů); štítky na hůl (2 druhy);
turistický deník; turistická mapa č. 448; žulová kostka - těžítko
Obnova zásob stávajících upomínkových předmětů
- cykloturistické mapy - č. 128 a č. 141
- drobné keramické suvenýry (5 druhů)
- turistické mapy - č. 449 a č. 47
- turistické vizitky (2 druhy)
- turistická známka No. 1470
Rozšíření komisního prodeje zboží
- publikace Smrtonosná oblaka
- kožené měšce
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e) Propagační tiskoviny města
Rozšíření o nové druhy propagačních materiálů:
- leták Historická Skuteč
- leták Kulturní Skuteč
- leták Po žulové stezce
- leták Sportovní Skuteč
Obnova zásob existujících propagačních materiálů:
- leták Městské muzeum ve Skutči
- leták Po stopách těžby kamene
- leták Sakrální památky Skutečska
f) Správa území působnosti
- velikost spravovaného území: 12 jednotek (Holetín, Hroubovice, Leštinka, Mrákotín, Pokřikov, Prosetín, Předhradí,
Raná, Skuteč, Tisovec, Včelákov, Vrbatův Kostelec)
- průběžný sběr a aktualizace informací v rozsahu daném certifikacemi turistického informačního centra
- fotodokumentace atraktivit cestovního ruchu a provozoven služeb cestovního ruchu
- spoluvytváření databanky informací turistického portálu Východních Čech (www.vychodnicechy.info) a portálu turistické oblasti Chrudimsko - Hlinecko (www.skutecsky.navstevnik.cz)
- průběžná propagace území prostřednictvím tisku, internetu, veletrhů cestovního ruchu a
spolupracujících organizací (např. DSVČ, TIC, A.T.I.C. ČR, poskytovatelé služeb, …)
- monitoring návštěvnosti a využívání služeb TIC
g) Poskytování služeb
- poskytování informací o území působnosti:
- 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 informačních center
- 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 STUDENTŮ SŠ / VŠ
Edita Zamastilová, Lozice, III. ročník - Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra cest. ruchu
Jana Kropáčková, Skuteč, II. ročník – Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
Šárka Macháčková, Skuteč, I. ročník – SOŠ cestovního ruchu s.r.o., Pardubice

13. ZAMĚSTNANCI
Libor Aksler, plný úvazek
Ing. Lada Bakrlíková, plný úvazek
Ivana Danielková, zkrácený úvazek (0,75)

14. VZDĚLÁVÁNÍ
L. Aksler
- eSbírky - „Nový portál elektronické prezentace sbírek“, Národní muzeum Praha, 25. 4. 2012
- workshop „Tvorba pracovní listů“, Metodické centrum muzejní pedagogiky, Brno 28. 5. 2012
- konference „Konkurenční výhoda“, agentura MotivP, Praha 7. 6. 2012
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- seminář „terénní fotodokumentace v humanitních vědách“, MZM Olomouc 12. 9. 2012
- školení program CES, MC Brno 26. 10. 2012
L. Bakrlíková
- eSbírky - „Nový portál elektronické prezentace sbírek“, Národní muzeum Praha, 25. 4. 2012
- seminář k projektu Národní geopark Železné hory - 27. 4. 2012
- workshop „Tvorba pracovní listů“, Metodické centrum muzejní pedagogiky, Brno 28. 5. 2012
- seminář „terénní fotodokumentace v humanitních vědách“, MZM Olomouc 12. 9. 2012
- členské fórum A.T.I.C. ČR – 10. - 11. 10. 2012
- školení program CES, MC Brno 26. 10. 2012
- vzdělávací seminář A.T.I.C. ČR - 22. 11. 2012
- Základy muzejní pedagogiky, Metodické centrum muzejní pedagogiky – září – prosinec 2012

I. Danielková
- konference „Textil v muzeu“, Technické muzeum Brno, 13. 6. 2012

15. PUBLIKAČNÍ ČINNOST, PROPAGACE
Publikace:
Kolektiv autorů - Industriální topografie - Pardubický kraj
katalog „Obrazárna Městského muzea ve Skutči“, společně s VČG Pardubice
Periodika:
Muzejní postillion
Skutečské noviny
Turistické noviny Chrudimska - Hlinecka
5 + 2 dny

Internet:
Oficiální internetové stránky muzea (www.muzeum.skutec.cz)
- správa, aktualizace a rozšiřování prezentovaných informací
- návštěvnost stránek za rok 2012 dle oficiální počitadla counter.cnw.cz: 14.151 přístupů.
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.kultura21.cz
www.ceskevylety.cz
www.turistickyatlas.cz
www.atlasceska.cz

www.e-vsudybyl.cz
www.kudyznudy.cz

Ve Skutči 10. ledna 2013

Libor Aksler, vedoucí muzea
Ing. Lada Bakrlíková, zást. ved., TIC
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