Výroční zpráva muzea za rok 2015

MUZEUM KOMÁROV, Náměstí Otty z Losu 15, 26762, Komárov
Email: komarovske.muzeum@seznam.cz

Zřizovatel : Úřad Městyse Komárov
Náměstí Míru 204
26762 Komárov
Tel. 311572251, www.ikomarov.cz
Vedoucí muzea : Ing. Josef Erdinger, Tel. 777 142 813
Členové muzejní komise:
Mgr. Veverka Jiří (zástupce zřizovatele), Josef Hájek, František Štych, Libuše
Moutelíková, Mgr. Libuše Hošková, Ing. Markéta Křížová, František Hegen, Andrea
Bálková, Petr Vaic, Mgr. Jana Eiseltová, Bc. Ondřej Holman, Bc. Markéta Šinknerová,
Otevírací doba : od 1.5. do 31.10. 2015, sobota od 9,30 do 12 hodin, ostatní dny po
domluvě s vedoucím muzea. Mimořádné návštěvy se po domluvě konaly v jarních
měsících, v říjnu i v listopadu.

Zpráva o činnosti muzejní komise
Členové muzejní komise se scházeli na pravidelných schůzkách každý první pátek v
měsíci. Konaly se vždy v muzeu. Na webových stránkách Komárova
(www.ikomarov.cz ) má své stránky i naše muzeum.
Muzejní sbírky litiny jsou i nadále v péči a evidenci Národního Technického Muzea,
proto jsou zapsány v jeho inventáři.
Muzeum bylo před sezonou znovu a pečlivě uklizeno za účasti pěti členů komise.
Zajištěn je a plní se i pravidelný úklid prostorů během provozu.
Byly upraveny vchodové dveře do expozice, čímž se zvýšila bezpečnost a snížila
prašnost v muzeu.
Nově byla na celou sezonu připravena výstava z činnosti dramatických kroužků k 145.
výročí založení Občansko-dělnické besedy v Komárově, založené r.1870. Ta byla
kulturním spolkem. Položila základy městské knihovny šířením půjčování knih
občanům, spolčovala zájemce o sborový zpěv a zejména šířením amatérských
divadelních představení podporovala a budovala vlastenecké cítění obyvatel
Komárova i z okolí. Doložené je i představení na sbírku vyhořelého Národního divadla
r. 1881. Vystaveny byly fotografie z více než třiceti sehraných inscenací a soudobých
plakátů komárovských dramatických kroužků od roku 1954. Byly kopírovány,
zvětšovány a nově tištěny z originálních starých fotografií.
Kurátor výstavy – L. Hošková.
Další výstava fotografií byla součástí výzdoby k divadelnímu festivalu Pešík, který
probíhal v Kulturním domě od 15.do 19.4. Díky Úřadu městyse byl vydán almanach
pod názvem „Divadlo v Komárově“. Byl prodáván již na tomto festivalu , v muzeu a na
dalších akcích.
K 70.výročí konce 2. Světové války byla ve spolupráci s modelářským kroužkem
komárovské pobočky Domečku Hořovice připravena na 1. května výstava dokumentů
a fotografií k odboji, účasti komárovských dobrovolníků v Pražském povstání 5.9.května 1945, jejich ocenění a vyznamenání po válce i fotografie dokumentující pobyt
vojsk RA v Komárově. Kurátory výstavy byli J. Veverka a L. Hošková
Na stejné téma byl veden i diskusní příspěvek zástupce muzejní komise na setkání
účastníků , kronikářů a regionálních historiků v Rožmitále pod Třemšínem dne 12.5.
Výsledkem tohoto setkání byla naléhavá žádost o objektivní a pravdivé uchování
historie pro budoucí generace. Komárov zastupovali. L. Hošková za muzejní komisi a
V. Srp, zastupitel. Předána byla kniha o historii Komárova a časopis Komárovák.
Muzejní komise spolupracovala i na akci spolku „Přátelé Komárova“a kulturní komise
ke křtu knihy pana F. Fryše „ VZPOMÍNKY PODBRDSKÉHO RODÁKA“ dne 21.3.
2015 v sokolovně. Zajišťovala výstavu litiny a spolkových praporů, výstavu obrazů a
kreseb kroužku amatérských výtvarníků 60. let a přednášku o spolkové činnosti v
Komárově. Přednášku o spolkové činnosti v Komárově M. Šinknerová.

K 555., výročí Buzuluku Komárov a.s. se výstava fotografií o železárnách a Buzuluku,
které jsou součástí expozice muzea, rozrostla o nové fotografie pana Viktora Máchy
zobrazující současnou slévárnu a její činnost – připravili O. Holman, L. Hošková
Muzeum bylo v den oslav otevřeno od 9 do 17 hodin.
Dne 24.10. byla slavnostně zpřístupněna revitalizovaná prostora historického dolu na
Dědově (Jedové) hoře. Byla zde znovu instalována tabule z naučné stezky, kterou
pracovníci technické čety dočasně odstranili, aby se zabránilo poškození při pracích.
S organizátory spolupracovali: spolek Přátelé Komárova a členové muzejní komise .

Členové muzejní komise M. Křížová, J.Eiseltová, L. Moutelíková, M. Šinknerová, O.
Holman se podíleli na akci pro seniory v komárovském DPS. Přednáška o spolcích v
Komárově v 19. století - M. Šinknerová, promítání starých fotografií Komárova - O.
Holman.

Publikační činnost
Almanach „Divadlo v Komárově“- vydal Úřad městyse Komárov. Muzeum bylo
prezentováno v časopisu Komárovák (vydává úřad městyse) těmito články: „Historický
kandelábr v plné kráse“, „Výprava za Franz Josefem, aneb návštěva NTM“, „ 70. výročí
konce 2.světové války- Dva a čtvrt roku v koncentračním táboře“, „ Vincec Bradáč“,
„Hořovická pomoc Praze- Vzpomínka na barikády 1945“, „ Jan Hus“, „Historie má být
zaznamenána a šířena objektivně“, „Jakub Jan Ryba“, „Kde domov můj“, „Josef Václav
Sládek“ , „Komárovská tvrz a její historie“, „Významná kulturní výročí koncem roku
2015“

Propagace muzea
Plakátky a pozvání k otevření muzea v nové sezóně - vývěsní skříňky v městysi,
regionální tisk Komárovák- 3x, Seminář v Rožmitále, internetové stránky obce
www.ikomarov.cz O.Holman zajistil vydání nových vizitek s kontaktem na muzeum.

Zpráva o hospodaření a návštěvnosti muzea
Návštěvnost muzea byla vysoká zejména 1. května a k oslavám Buzuluku. Vítané byly
zájezdy, či návštěvy skupin z různých koutů nejen ČR i mimo sezónu a otevírací dobu,
vždy po dohodě s vedoucím muzea. Četné byly i návštěvy turistů, kteří po prohlídce
pokračovali putováním naším krajem podle naučné stezky. Muzeum navštívily též
skupiny žáků a studentů z našeho okolí a okresu, ale také z Prahy, v rámci vzdělávání.
Všichni návštěvníci vyjadřovali slovem i zápisem do návštěvní knihy pochvalu a
nadšení nad uměleckým citem a mistrovstvím našich předků. Někteří se zajímali i o
historii městyse a celého okolí. Líbila se i výstava fotografií k divadlům. Zájem byl i o
knihy a další upomínkové předměty.
Návštěvnost muzea a příjmy z upomínkových předmětů a knih byly evidovány na
zvláštních listech, další příjmy a výdaje byly prováděny ve spolupráci s ekonomkou
úřadu městyse, řádně vyúčtovány, doklady a vyúčtování uloženy tamtéž.
Závěrem, pro zajímavost a srovnání, uvádíme počty návštěvníků za několik posledních
let.r.2012…1310, r.2013….1420, r.2014….901, r.2015…1205

Příjmy, návštěvnost muzea :
Počet návštěvníků celkem : 1205
Počet platících návštěv : 715
Počet neplatících dětí pod 10 let : 195
Počet neplatících žáků a učitelů ( V rámci vzdělávání a spolupráce se ZŠ TGM
Komárov , základními, středními školami a OU v okolí): 260
Z toho neplatící čestné návštěvy: 35
Za vstupenky odevzdáno úřadu městyse: 17.684,-Kč

Provedena inventarizace ve spolupráci s úřadem městyse. Protokoly jsou přílohou
zprávy inventarizační komise Úřadu městyse Komárov.

Josef Erdinger
Vedoucí muzea a muzejní komise Úřadu městyse Komárov

