Zpráva o činnosti Městského muzea ve Skutči a TIC za rok 2011
organizační složka Města Skuteč

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

– hlavní budova
– hlavní budova
– Tomáškova ulice

2. KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY (v hlavní budově)
26 1. – 27. 2.

CESTA SKLA / SVĚTLA
Tamara Bohuňková (malované sklo, design skla, obrazy)

9. 3. – 3. 4.

SURREALISMUS A IMAGINATIVNÍ SYMBOLISMUS
Martin Zemanský, Tomáš Sejkora (obrazy)

20. 4. – 12. 6.

PALNÉ ZBRANĚ
z vlastních sbírek

6. 5. – 12. 6.
6. 5. – 12. 6.

TRAGÉDIE V LEŽÁKÁCH
ČESKÝ MALÍN – LIDICE VOLYŇSKÝCH ČECHŮ
výstavy NKP Ležáky a Památníku Lidice

29. 6. – 31. 8.

KRÁSA TAHEM ŠTĚTCE II.
z vlastních sbírek (výběr ze sbírky výtv. umění)

7. 9. – 9. 10.

SÍLA BODU
Štěpán Doležal (kresby)

17. 10. – 17. 11.

JAK JDE ČAS
mechanické předměty z vlastních sbírek

17. 10. – 17. 11.

JOSEF KOŠÍN – KRAJINY
výběr olejomaleb

22. 11. – 8. 1.

JOSEF LADA
reprezentativní výběr z tvorby
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3. KONCERTY
23. 3.

OD KLASIKY K JAZZU (vystoupení v rámci festivalu TNHS)
České saxofonové kvarteto – oblíbené melodie světových mistrů

18. 6.

KONCERT POPULÁRNÍCH MELODIÍ
Orchestr Akordeon – Hradec Králové

19. 8.

CORVUS QUARTET
komorní koncert

20. 9.

CESTY ZA POZNÁVÁNÍM NAŠEHO MISTRA
komorní koncert M. Schnierera, Petry Hlaváčkové
a Marcely a Radky Křížových.

6. 12.

THE PINK ELEPHANTS
komorní koncert

13. 12.

KONCERT ZUŠ SKUTEČ

4. PŘEDNÁŠKY A VZDĚLÁVACÍ AKCE
Přednášky pro veřejnost:
3. 2.

JERUZALÉM V POHYBU - Tomáš Černohous
přednáška z cyklu Cestopisné povídání

3. 3.

ALBÁNSKÉ ALPY – HORY S VŮNÍ OREGÁNA - David Hainall
přednáška z cyklu Cestopisné povídání

6. 5.

STÍHÁNÍ VÁLEČNÝCH ZLOČINCŮ
PhDr. Vojtěch Kyncl z památníku Lidice – Ležáky

7. 4.

ČERNOBÍLÁ JIŽNÍ AFRIKA
ANEB KDYSI BÍLÁ PERLA ČERNÉHO KONTINENTU - Ondřej Valášek
přednáška z cyklu Cestopisné povídání

14. 4.

VEČER PRO PAMĚTNÍKY
beseda s PhDr. Emilem Voráčkem na téma novodobé historie města

19. 4.

PALNÉ ZBRANĚ
přednáška Mgr. Jana Tetřeva na úvod krátkodobé výstavy

12. 5.

BALI – RÁJ NA VÝCHODĚ – RNDr. Vladimír Lemberk
přednáška z cyklu Cestopisné povídání

2. 6.

ISLAND OČIMA VODÁKA - Jiří Hodic
2

přednáška z cyklu Cestopisné povídání
1. 9.

EXPEDICE ACONCAGUA - Petr Prchal
přednáška z cyklu Cestopisné povídání

6. 10.

TURECKO - Hana Doležalová
přednáška z cyklu Cestopisné povídání

3. 11.

EGYTSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ - Tomáš Černohous
přednáška z cyklu Cestopisné povídání

1. 12.

DENÍK ZE SUMATRY - Tomáš Hradec
přednáška z cyklu Cestopisné povídání

Speciální vzdělávací program pro základní školy:
6. -10. 6.

TÝDEN ŘEMESEL
Komentované prohlídky stálých expozic, včetně ukázek práce
na jednotlivých stanovištích odborníky z obuvnické a kamenické výroby.

Přednášky pro žáky základních škol:
7. 4.

EGYPT – ZEMĚ DVOU SVĚTADÍLŮ - Ondřej Valášek
cestopisná přednáška pro ZŠ

6. 5.

LEŽÁKY
PhDr. Vojtěch Kyncl z památníku Lidice – Ležáky

6. 5.

HEYDRICHIÁDA
PhDr. Vojtěch Kyncl z památníku Lidice – Ležáky

24. 10.

NUMISMATIKA
přednáška I. Danielkové pro muzejní kroužek ZŠ Smetanova

5. AKCE NA PODPORU NÁVŠTĚVNOSTI
20. 5.

IV. SKUTEČSKÁ MUZEJNÍ NOC

1. 6. - 30. 8.

LETNÍ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Do soutěže o nejzajímavější snímek na téma „Po stopách kamene“ bylo
přihlášeno 23 snímků. V internetovém hlasování jim návštěvníci stránek
odeslali celkem276 hlasů.

20. 8.

ŘEMESLNÁ SOBOTA
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Komentované prohlídky, oživená pracoviště (kovář, kameník, švec),
přehlídka stabilních motorů, prodej minerálů, krajek atd.
6. NÁVŠTĚVNOST
1. hlavní budova
2. Tomáškův dům
3. TIC

7 135 návštěvníků
81 návštěvníků
4 289 návštěvníků (z toho 40 zahraničních)

Celkové příjmy z prodeje vstupenek a zboží:

269 993 Kč

7. PÉČE O SBÍRKOVÝ FOND
2.
3.

4.

Zinventarizované sbírkové předměty:
Za uplynulý rok zdigitalizováno celkem: 4 109 sb. př.
(včetně dokončené digitalizace textilu v počtu 281 ks)
Z celkového počtu evidenčních čísel je dosud zdigitalizováno

e.č.

Ošetřování sbírek čištění a konzervace:
Papír 37 ks; hračky 38 ks; obuv 11 párů; nádobí 56 ks; textil 19 ks; různé 132 ks.
Dřevo 17 ks nábytek, 2 ks jiné;
Palné zbraně 85 ks
Militária 25 ks voj. potřeby, 12 ks useň – brašny, 31 ks drobný kov.
Rámy obrazů 45 ks
Mechanické předměty 64 ks (hodiny, váhy, fotoaparáty, psací stroje atd.)
Ošetřování sbírek restaurování:
průběžné šití obalů na textil

5.

Sbírkotvorná činnost:
Nové zapsané přírůstky: 573
Byl proveden záchranný průzkum a sběr ve čtyřech nemovitostech určených k demolici,
dále v pěti objektech soukromých vlastníků na jejich žádost.

8. ZÁPŮJČKY A VÝPŮJČKY SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ
1. Zápůjčky:
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- Regionální muzeum v Chrudimi: vojenská lopatka, voj. plášť, voj. čepice (3 ks), smlouva
prodloužena do 31/12 2012.
- ZŠ Komenského Skuteč: 5 ks předmětů na výstavu k 100 letému výročí postavení budovy.
- Pan Pavlišta, Předhradí (Spolek přátel Rychmburku): 25 ks z archeologické podsbírky k doplnění
výstavy v Předhradí.
- Městské muzeum Chrast u Chrudimi: 22 ks předmětů k zimním sportům k doplnění výstavy
- Pan Pavlišta, Předhradí (Spolek přátel Rychmburku): 3 ks betlémů k doplnění výstavy
v Předhradí
- Východočeské muzeum v Pardubicích: 28 ks sb. předmětů a 1 ks výst. mobiliáře (fig.) k doplnění
výstavy na zámku
- Národní památkový ústav, SLS Vysočina: 1 ks (dřevěná postel) k doplnění výstavy v Hlinsku
- Hradní muzeum na Košumberku: 1 ks (dřevěný stůl) k doplnění expozice
2. Výpůjčky:
- Národní muzeum - Historické muzeum - k výstavním účelům dlouhodobě vypůjčeny
předměty z pozůstalosti V. J. Tomáška (17 j.) – prodlouženo do 31/8 2012.
- Milan Hanus – výpůjčka nákladního automobilu Dumper do kamenické exter. exp. –
prodlouženo do 18/9 2012.
- Oblastní muzeum Praha – východ: 65 ks reprodukcí děl Josefa Lady – krátkodobá výstava
- Excalibur Army spol. s r.o.: 8 ks znehodnocených zbraní – krátkodobá výstava
9. SLUŽBY PRO BADATELE
Vyhledávání požadovaného materiálu, předložení a spolupráce v badatelně, samostatně
vyhledávané a zpracovávané rešerše na písemné dotazy:
- celkem 26 badatelských návštěv v muzeu
- celkem 102 písemných (e-mailových) dotazů a rešerší

10. TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
1. Certifikace
- zařazení do sítě certifikovaných turistických informačních center profesního sdružení
A.T.I.C. ČR (Asociace turistických informačních center České republiky)
- za rozsah a šíři poskytovaných služeb obdržena kategorie B
- členství v A.T.I.C. ČR od 8.3.2011
- zařazení do sítě oficiálních turistických informačních center České centrály cestovního ruchu CzechTourism
- certifikaci turistických informačních center Pardubického kraje nahradila od 1. 5. 2011
certifikace A.T.I.C. ČR
2. Dotace na činnost a provoz
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- neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši 165.107 Kč. Dotace
byla získána na základě úspěšného plnění kritérií hodnocení certifikovaných turistických
informačních center Pardubického kraje
- vyúčtována ke dni 23. 1. 2012
3. Projekty cestovního ruchu
Městský informační a orientační systém
- vytvoření navigačního systému města se zaměřením především na atraktivity cestovního ruchu
volnočasového charakteru (tj. turistické, kulturní a sportovní cíle)
- reakce na potřeby návštěvníků a obyvatel města Skuteč
- realizace ve spolupráci s organizací Městská sportoviště Skuteč, s.r.o.
(Pozn.: podaná žádost o grant z rozpočtových prostředků Pardubického kraje (grantový program:
Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji) nebyla podpořena, akce
se realizovala z jiných zdrojů.)
Rodinné pasy
- projekt na podporu rodin s dětmi prostřednictvím systému poskytování slev
- příležitost ke zvýšení návštěvnosti městského muzea a jeho stálých expozic
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 V. ročníku turistické hry
• distribuce propagačních materiálů hry (DSVČ, TIC, poskytovatelé služeb cest.ruchu)
• správa internetového kola štěstí
• obnovení soutěžního stanoviště č. 11
• 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
4. Zboží
Rozšíření o nové druhy upomínkových předmětů:
- turistická vizitka Město Skuteč
- turistická vizitka Muzeum obuvi a kamene ve Skutči
- turistická známka festivalu TNHS 2011
- turistická mapa č. 449 Žďárské vrchy
- mapa turistické oblasti Českomoravské pomezí
- buttony města Skuteč
- drobné keramické suvenýry
- malované kameny
Obnova zásob stávajících upomínkových předmětů:
- turistická známka No. 1470 Město Skuteč
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- pohlednice Skuteč
- vysekávaná pohlednice Skuteč s erby (č. 486)
- vysekávaná pohlednice Skuteč s erby (č. 212)
- cykloturistická mapa č. 125 Vysokomýtsko, Skutečsko
- cykloturistická mapa č. 128 Pardubicko, Železné hory
- cykloturistická mapa č. 141 Žďárské vrchy
- turistická mapa č. 14 Žďárské vrchy, Železné hory
- turistická mapa č. 47 Vysokomýtsko, Skutečsko
Rozšíření komisního prodeje zboží:
- publikace Křižovatky času
- publikace Vysočina - Železné hory - Podhůří II.
- publikace Železniční trať - Německý Brod - Pardubice
- mapa Toulovcovy Maštale
- DVD Ležáky 42
- soubor pohlednic města Luže
- soubor pohlednic obce Předhradí
- pohlednice Ležáky
- turistické deníky
- náušnice inspirované žulou
- malované kameny
- výrobky z vamberské krajky
5. Rozšíření propagačních materiálů města
- leták Sakrální památky Skutečska
- leták Po stopách těžby kamene
- leták Městské muzeum ve Skutči
- papírové sáčky s motivem města
- záložky s motivy města
6. 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 poskytovatelů služeb cestovního ruchu
- spoluvytváření databanky informací turistického portálu Východních Čech (www.vychodnicechy.info) a portálu turistické oblasti Chrudimsko - Hlinecko (www.skutecsky.navstevnik.cz)
- aktualizace a rozšiřování katalogu skutečských firem
- 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
7. Poskytování služeb
- poskytování informací o území působnosti:
• zajímavé turistické cíle kulturního / přírodního charakteru
• ubytovací a stravovací kapacity
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• 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 městem - program Colosseum
11. VÝKON ODBORNÉ PRAXE STUDENTŮ SŠ / VŠ
Darina Bohatá, Skuteč, IV. ročník - Střední škola cestovního ruchu Choceň
Eva Pešková, Skuteč, III. ročník - Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
Lucie Vodičková, Skuteč, III. a IV. ročník - SOŠ cestovního ruchu s.r.o., Pardubice
Sandra Filáčková, Skuteč, II. ročník - Střední škola cestovního ruchu Choceň
Edita Zamastilová, Lozice, II. ročník - Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra cest. ruchu
Dominik Stloukal, Žďárec u Skutče, III. ročník - Hotelová škola Bohemia, Chrudim

12. ZAMĚSTNANCI
Libor Aksler, plný úvazek
Ing. Lada Bakrlíková, plný úvazek
Jaroslav Bouška, plný úvazek, od 03/2011 sekretariát MěÚ
Ivana Danielková, zkrácený úvazek (0,75)
13. VZDĚLÁVÁNÍ
L. Aksler
- porady AMG – krajská sekce, Vysoké Mýto 9.5.2011
- školení RS Colosseum – 17.8.2011
- seminář pro muzejní pedagogy - Senioři v muzeích – MZM Brno 28.11.2011
Školení v rámci projektu Zefektivnění řízení lidských zdrojů:
- Efektivní vedení porad - 24.4.2011
- Styly vedení a motivace podřízených - 10.5.2011
- Projektový management - 2.8.2011
- Time Management - 18.8.2011
- Koučování - 26.10.2011
- Řízení týmu - 8.11.2011
- Rozhodovací a organizační techniky - 22.11.2011
- Krizový management - 6.12.2011
L. Bakrlíková
- setkání zástupců turistických informačních center Pardubického kraje - 15.6.2011
- školení RS Colosseum – 17.8.2011
- seminář k projektu Národní geopark Železné hory - 27.9.2011
- jednání členského fóra A.T.I.C. ČR - 13.10.2011
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- vzdělávací seminář A.T.I.C. ČR - 25.11.2011
- seminář pro muzejní pedagogy - Senioři v muzeích - 28.11.2011
Školení v rámci projektu Zefektivnění řízení lidských zdrojů:
- Efektivní vedení porad - 29.4.2011
- Styly vedení a motivace podřízených - 12.5.2011
- Projektový management - 2.8.2011
- Time Management - 18.8.2011
- Koučování - 26.10.2011
- Řízení týmu - 8.11.2011
- Rozhodovací a organizační techniky - 22.11.2011
- Krizový management - 6.12.2011
I. Danielková
- školení RS Colosseum – 17.8.2011

14. PUBLIKAČNÍ ČINNOST, PROPAGACE
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Tematické články a fotografie pro každé vydání Skutečských novin. Pravidelná inzerce a
propagace akcí muzea a TIC.
Chrudimský deník a MF Dnes - novinové články k novým expozicím, výstavám a akcím.
Muzejní postilion – příprava článků do čtvrtletníku. Vydává Reg. muzeum Vysoké Mýto.
Turistické noviny oblasti Chrudimska - Hlinecka a regionu Východních Čech
Obrazový průvodce po České republice - 100 NEJ MUZEÍ A GALERIÍ
Propagační materiály TO Chrudimska - Hlinecka - např. Návštěvníkův (v)tipálek
East Bohemia Convention Catalogue – katalog kongresových služeb
Příprava podkladů a účast na natáčení dokumentu o muzeu a vlečkách do kamenolomů FONA Chrudim (5/2011). Dokument s názvem „Kdy cesta může být cíl“.
Příprava podkladů (obrazy, popisky) pro kalendář města na rok 2012

Internet:
• Stálé doplňování webových stránek muzea – výběr z digitalizace, samostatné články
z historie města a okolí, pozvánky na připravované akce.
Návštěvnost webových stránek muzea za rok 2011 dle oficiálního počitadla
counter.cnw.cz byla 13.304 přístupů.
Internetové odkazy s odkazy na muzeum:
www.skutec.cz
www.skutecsky.navstevnik.cz
www.kultura21.cz
www.kudyznudy.cz
www.atlasceska.cz
Facebook Muzeum Skuteč

www.muzeum.skutec.cz
www.e-vsudybyl.cz
www.ceskevylety.cz
www.turistickyatlas.cz
www.vychodni-cechy.info

Ve Skutči 31/1 2012
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Libor Aksler, vedoucí muzea
Ing. Lada Bakrlíková, TIC
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