Výroční zpráva muzea za rok 2017

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, František Štych, Libuše Moutelíková, Mgr. Libuše Hošková,
Ing. Markéta Křížová, František Hegen, Andrea Bálková, Petr Vaic, Ing. Václav Anděl,
Mgr. Jana Eiseltová, Bc. Ondřej Holman (zástupce městyse), Bc. Markéta Šinknerová,
Otevírací doba : od 1.5. do 31.10. 2017, sobota od 9,30 do 12 hodin, ostatní dny po
domluvě s vedoucím muzea.
Mimořádné návštěvy se po domluvě konaly během celé sezony

Zpráva o činnosti muzejní komise
Dalo by se říci, že dnes již minulý rok 2017, byl pro naše muzeum úspěšným.
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 muzeum stále své stránky, které jsou dle potřeby
aktualizovány.
Muzeum bylo před sezónou opět znovu pečlivě uklizeno a pravidelný úklid prostorů
během sezony je rovněž zajištěn. Pokračuje jednání o nové elektroinstalaci ve všech
prostorách muzea - zajišťuje J. Erdinger a Úřad městyse Komárov.
Na sezonu 2017 byla připravena stálá výstava barevných fotografií z brdských lokalit
od pana Ježka z Hořovic. Překrásné a zajímavé záběry bohaté brdské přírody
v proměně ročních období a jejích zvláštností, unikátní pohledy na významné lokality i
detailní zobrazení brdských přírodnin, zaujaly všechny návštěvníky.
Další byla celosezonní výstavka minerálů. Letos nejvíce zaujaly Stromatolity
(zkamenělé dřeviny), které vytvářejí překrásné bíločerné kresby. Tradičně návštěvníci
obdivovali i Železité křemeny (Železáky) a jejich pestré zabarvení. Zaujaly i
zkameněliny z doby prvohor v našem okolí.
Po návštěvě muzea žáky prvního stupně ZŠ TGM Komárov vznikla výstavka výkresů
na téma „ Co se mi nejvíc líbilo v muzeu“. Krásné a někdy až obdivuhodné ztvárnění
dojmů v podobě různými technikami zachycených exponátů dětmi 1. 2. a 3. ročníku,
okouzlilo mnoho lidí.
Čtvrtou výstavu v letošní sezoně jsme věnovali životu Marie Terezie, jejím reformám,
životu na Komárově v době její vlády a rozvoji školství od roku 1756. Byla připravena
na 26. srpen, kdy se konala druhá muzejní noc. O jejím průběhu a organizátorech jsme
informovali také v Komárováku i Podbrdských novinách.
„Co se událo na Komárově dne 26. srpna l.p. 2017?
O tom, že v kočáře, který zastavil před radnicí a následně před Komárovským
muzeem, přijela sama císařovna Marie Terezie za doprovodu Hraběte Kounice, nebylo
pochyb.
Panovnice vyjádřila uspokojení pánu hořovického panství Eugenu z Vrbna, kterému
bylo předáno písemné poděkování za podporu našich vítězných vojsk dodávkami
nábojů Železáren Komárovských a také za porozumění a podporu snah o vydání
reformy Všeobecné povinnosti vzdělávání.
V listině také Marie Terezie ustanovila školu mrtnickou jako triviální (čtení, psaní,
počítání) a jmenovala učitelem faráře Bedřicha Blahnu, který byl dosazen hořovickým
pánem. Listina je datována dne 26. augusta Léta Páně 1775.
Tímto obřadem byla v Komárově zahájena již 2. Muzejní noc. Pro návštěvníky se
stejně jako vloni otevřely nejen brány muzea, ale i sklepní prostory budovy. Muzeum
bylo vyzdobené dobovým nábytkem (zapůjčeném od pana JA ze Zaječova) a ručně
šitými kostýmy (od paní MK ze Zaječova) a celou atmosféru navíc podtrhovala živá
klasická dobová hudba (slečna MH z Komárova).

Na dvoře a ve sklepeních „komárovského zámku“ se jedlo, pilo, hodovalo. Stejně jako
vloni si mohli návštěvníci oživit či doplnit své znalosti historie z období Marie Terezie.
Navíc se jedna ze sklepních místností proměnila v dobovou školu. Malí návštěvníci si
mohli vyzkoušet psaní perem z kalamáře i stará školní škamna (která si mimochodem
velice pochvalovali).
Ozdobou muzejní noci byly nejen parádní kostýmy dvorních dam, prostého lidu a
vojáků, ale oblíbenou atrakcí byl také flašinet, který všem venku zvedal náladu.
Lov v té době patřil k oblíbeným zábavám pánů, a proto nás navštívili také sokolníci
se svými dravci ze Záchranné stanice hendikepovaných živočichů Rokycany.
To vše by se nemohlo uskutečnit bez 23, a možná i více, nadšenců v čele s paní Evou
Királyovou, kteří s nadšením provázeli v muzeu, vyklidili a vyzdobili všechny prostory,
napekli, uvařili a hostili všechny návštěvníky. V neposlední řadě se o bezpečnost všech
starala hlídka komárovských hasičů.
Potěšil nás velice velký zájem i celkově milá atmosféra. Děkujeme a těšíme se na
příště.

Publikační činnost
Kromě výše zmíněného článku o muzejní noci „ Co se událo na Komárově 26. srpna
2017“ (M.Křížová) byly v časopisu Komárovák zveřejněny také tyto články a pojednání.
„Výročí koncem roku 2016“, „Některá kulturní výročí počátkem roku 2017“, „Vika (Na
Vice)“ (L.Hošková), „Komárovský vulkanický komplex u Neřežína“, „Ordovik u
Komárova, Olešné a Zaječova“ (F. Hegen), „ Pochvala“, „Významná výročí v červnu
a červenci 2017“, Komárov se stal před 100 lety městysem“, „Některá významná
výročí srpen, září 2017“( L. Hošková), „ Komárov a železné doly“ ( F. Hegen), „Některá
významná výročí říjen, listopad 2017“, „Některá významná výročí prosinec 2017 a
leden 2018“ (L. Hošková) a „Poděkování za přízeň i blahopřání k novému roku 2018“
pro naše občany a příznivce.

Zpráva o hospodaření a návštěvnosti muzea
Naše muzeum navštívilo v roce 2017 více než 1374 návštěvníků, neboť jsme bohužel
o muzejní noci nestačili, při velkém náporu příchozích, všechny evidovat. Časté byly
letos hromadné zájezdy zájmových skupin, zejména turistů. Navštívili nás i tři autobusy
památkářů. Zajímavé byly návštěvy z Francie, Německa, Ameriky. Zápisy v návštěvní
knize máme letos i ve španělštině a švédštině. Všichni obdivovali umění našich
předků, jejich precizní práci, výtvarný cit a nápaditost.
Návštěvy žáků ZŠ z Komárova a Zaječova byly pro nás povzbuzením, že snad zájem
o historii našeho okolí nezanikne. Kladně byla veřejností hodnocena i muzejní noc.
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 : 1 374
Počet platících návštěv - plné vstupné: 280
Důchodci a mládež (10-15 let): 406

-

Počet neplatících dětí pod 10 let : 292
Počet neplatících žáků a učitelů ( V rámci vzdělávání a spolupráce se ZŠ TGM
Komárov , základními, středními školami a OU v okolí): 304
Z toho neplatící čestné návštěvy: 92
Za vstupenky odevzdáno úřadu městyse: 14 484 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

