Výroční zpráva muzea za rok 2016

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. 2016, sobota od 9,30 do 12 hodin, ostatní dny po
domluvě s vedoucím muzea. Mimořádné návštěvy se po domluvě konaly během celé
sezóny.

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 stále své stránky i naše muzeum. Jsou aktuálně upravovány.
V letošním roce postihla naši komisi smutná událost. Zemřel v nedožitých 85 letech
dlouholetý člen komise Josef Hájek, náš kamarád, zdroj cenných informací, svědek
historických událostí. Rozloučili jsme se rovněž i s bývalým členem komise, panem
Josefem Fryšem autorem dvou knih spojených s historií našeho kraje. Vzpomínky na
oba si uchováme. Čest jejich památce.
Před sezonou opět proběhl úklid muzea provedený členy komise. Pravidelný úklid
prostorů zajišťují manželé Hegenovi. Probíhají přípravy a zpracování projektu na
novou elektroinstalaci a návrh nového osvětlení expozice. Aktuální je i otázka výměny
oken. Zajišťuje J. Erdinger a Úřad městyse Komárov.
Výstavy a kulturní akce
Nově byla na celou sezonu připravena výstava překrásných minerálů z brdských
lokalit. Díky panu J. z Hořovic a jeho přátelům mineralogům se mohli návštěvníci
obdivovat překrásným a vzácným nálezům z našeho kraje. K jejich instalaci posloužily
nové vitríny, darované muzeu panem B. z Oseka. Její otevření a zahájení sezony se
uskutečnilo 1.5. malou slavností.
Na celou sezonu byla rovněž připravena malá výstava důležitých dat a obrázků k
700.výročí narození Karla IV.- připravila L. Hošková a L. Moutelíková
Další výstava ze života tohoto vladaře byla součástí Muzejní noci konané dne 25. 6 .
2016. Kurátorem výstavy byla L. Hošková
Muzejní noc, společná akce Muzejní komise, městyse Komárov a spolku Přátelé
Komárova se stala ojedinělou událostí. Poprvé byly zpřístupněny i přízemní sklepy,
pozůstatek původní středověké tvrze (zámku). Sloužily během staletí k různým
činnostem. Stáje, dílny na cínování plechu, skladiště a.j. I v dnešní době je bylo nutno
uklidit, vyčistit a v konečné fázi i zařídit a vyzdobit. Zde vydatně a ochotně pomohli
místní hasiči. Úpravy si vyžádala i bývalá zahrada (dnes pouze část té původní) v okolí
budovy a přístup na ni. Stánky s občerstvením, místa pro posezení a pobavení
návštěvníků pak oživily tyto prostory. Chodby a celé muzeum byly vyzdobeny v
očekávání návštěvníků a také průvodu krále Karla IV. s manželkou a doprovodem.
Jeho návštěva byla situována do roku 1352, kdy jím byla, podle dochovaných
dokumentů a zápisů, povýšena mrtnická hornická kaple na plebanii (kostel).
Panovníka s doprovodem přivítal tehdejší vladyka na Komárově Bohuslav z rodu
Pešíků, jehož povinností dále bylo postarat se o živobytí pro ustanoveného faráře.
Překvapením pro pořádající byla, přes úmorné vedro, velká návštěvnost a
zadostiučiněním za vynaloženou práci a úsilí i celkově příjemná a srdečná atmosféra.

Po této vydařené akci následovaly přípravy na 110. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v roce 1906. Oslavám v září předcházela příprava a instalace
výstavy k historii sboru. Byla otevřena slavnostní vernisáží dne 10.7. Zahrnuje kopie
fotografií zobrazujících historii i současnost z oslav, akcí a zásahů sboru, kroniky,
pamětní knihy, získané poháry a odměny ze soutěží i ukázky kostýmů a vybavení.
Kurátorkou výstavy byla Markéta Šinknerová

Publikační činnost
V časopise Komárovák byly publikovány tyto články: „Zpráva o činnosti muzejní
komise“, „Kulatá výročí 2016“ (např. Zdeněk Fiala –vedoucí modelér železáren, autor
litinových prvků a ozdob Hanavského pavilonu, litinového pomníku Františka Josefa
I. a. j.) , „Něco k zamyšlení“( O významu zpěvu- spolek Ozvěna), „ Slavíkův koncert fis
moll“, „ Vzpomínka na slavné hudebníky Hořovicka“ ( Josefa Fialu a Josefa Slavíka), „
Zapomenutý génius“ ( Josef Labor- hořovický rodák hudebník a skladatel), „ František
(Franta) Anýž“( L. Hošková), „Vernisáž výstavy SDH Komárov“( M. Šinknerová, M.
Křížová)„ První muzejní noc v Komárově navštívil i sám Karel IV.“( M. Křížová, O.
Holman) „ Test o Karlu IV.“ ( M. Křížová, P. Kasík) „ Král český Karel IV. L.P.1352“,
„Vzpomínka na rozloučenou ( J. Hájek a F. Fryš), „ Pochvala pro malé návštěvníky
muzea“ „ My jsme malí muzikanti a přicházíme k vám“, „Začal další školní rok“, „Co
měli naši předci již v 19. století a co my ve 21. mít nebudeme“ „ Výročí koncem roku
2016“ ( L. Hošková)

Propagace muzea
Plakátky a pozvání k otevření muzea v nové sezóně - vývěsní skříňky v městysi,
regionální tisk Podbrdské noviny, Komárovák 3x, internetové stránky obce
www.ikomarov.cz

Zpráva o hospodaření a návštěvnosti muzea
Návštěvnost muzea byla vysoká zejména při muzejní noci. Vítané byly zájezdy, či
návštěvy skupin, i mimo sezonu, z různých krajů nejen ČR. Četné byly i návštěvy
turistů, kteří po prohlídce pokračovali putováním naším krajem podle naučné stezky.
Muzeum navštívily též skupiny žáků a studentů z Komárova, z okolních škol, Příbrami
a také z Prahy. 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, železáren, dolování i celého okolí.
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.
Příjmy, návštěvnost muzea :
Počet návštěvníků celkem : 1297
Počet platících návštěv : plné vstupné 261, důchodci a mládež 10-15 let 301
Počet neplatících dětí pod 10 let : 280
Počet neplatících žáků a učitelů ( V rámci vzdělávání a spolupráce se ZŠ TGM
Komárov , základními, středními školami a OU v okolí): 385
Z toho neplatící čestné návštěvy: 70
Za vstupenky odevzdáno úřadu městyse: 13 832,-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

