Výroční zpráva muzea za rok 2018

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 ( zemřel - červen 2018 ), Libuše Moutelíková,
Mgr. Libuše Hošková, Ing. Markéta Křížová, František Hegen, Andrea Bálková,
Mgr. Jana Eiseltová, Bc. Ondřej Holman, zástupce městyse, Bc. Markéta Šinknerová,
Ing. Václav Anděl
Otevírací doba : od 1.5. do 30.10. 2018, sobota od 9,30 do 12 hodin, ostatní dny po
domluvě s vedoucím muzea.
Mimořádné návštěvy se po domluvě konaly během celé sezóny. (sezóna krácena
z důvodu chystané rekonstrukce elektroinstalace + vymalování všech prostorů)

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 muzeum stále své stránky, které jsou aktuálně upravovány.
V červnu nás zasáhla bolestná událost. Museli jsme se rozloučit s dalším členem
muzejní komise panem Františkem Štychem, který zemřel den před svými
narozeninami. Čest jeho památce!
Před sezónou bylo muzeum členy muzejní komise znovu uklizeno a je zajištěn i
pravidelný úklid prostorů během roku. Letošní sezona byla o měsíc zkrácena
vzhledem k rekonstrukci elektroinstalace. Po domluvě s firmou o jejím plánovaném
začátku, mohlo být muzeum otevřeno ještě ve dvou říjnových víkendech. Dne 20. 10.
se konala mimořádná návštěva studentů a jejich rodičů z Gymnazia v Berouně.
Po té se v muzeu opět pracovalo. Veškeré exponáty musely být zabezpečeny a ukryty
před prachem a poškozením během prací. Po ukončení rekonstrukce nás čeká
opětovné rozmístění expozice.

Na celou sezónu 2018 byla opět připravena malá výstava minerálů. Raritou byly
stromatolity, zkamenělé dřevo a tradičně i železáky z okolí Brd. Se sběratelem p.MT
spolupracoval za muzeum p. F. Hegen.
Druhá výstava se konala ve spolupráci s T. J. Sokol Komárov pod názvem „ Ohlédnutí
za župními slety v Komárově“. Byla hojně navštívena zejména v den konání župního
sletu dne 9. 6. 2018. Obsahovala dokumenty a fotografie z historie Sokola a jeho sletů
od roku svého založení 1902. Dozdobena byla dobovými stejnokroji sokolů. Konala se
i slavnostní vernisáž za přítomnosti představitelů Sokola, Úřadu městyse, všech členů
muzejní komise a veřejnosti. Byl vydán velice pěkný almanach mapující historii
Komárova, Sokola a jeho sletů.
Za muzeum s T. J. Sokol spolupracovala p. Libuše Moutelíková.

Další výstava byla věnována 100. výročí vzniku ČSR. Zobrazila vývoj v republice a
v naší obci od 1. světové války až po rok 1938. Základ tvořily výstavní listiny
poskytnuté Pedagogickým muzeem v Praze, doplněné o dokumenty a dobové
fotografie z našeho městyse. Součástí byla i výstava fotografií z Muzejních nocí 2016
a 2017 pořádaných kulturní a muzejní komisí ÚM a spolkem Přátelé Komárova.
Doplněním byla malá výstavka předmětů, dobového oblečení a rukodělných prací
našich babiček a prababiček. Na výstavě se podílely Libuše Moutelíková, Jana
Eiseltová, Libuše Hošková a členové spolku Přátelé Komárova .

Ve spolupráci s T. J. Sokol Komárov se uskutečnila přednáška p. Petra Ježka
z Hořovic na téma „ Z historie hájoven v Brdech“. V zaplněné sokolovně se posluchači
dozvěděli mnoho zajímavého o původních brdských hájenkách, tak, jak byly stavěny
v průběhu 19. a 20. století a bouraly se v rámci vzniklé dělostřelecké střelnice od dob
první republiky, okupace a jejího dalšího rozšíření po r. 1945. Některé byly přeneseny
na jiná místa a znovu postaveny. Za muzejní komisi iniciovala tuto přednášku p. Libuše
Moutelíková.

Publikační činnost
Všechny články byly publikovány ve dvouměsíčním periodiku městyse KOMÁROVÁK.
„Některá významná výročí v prosinci 2017 a v roce 2018“, „Jedno Adventní
zamyšlení“, Blahopřání občanům městyse k novému roku 2018, „Osudová osmička
v dějinách naší země“, „Vzpomínka“, „Další výročí vzácných lidí na Komárovsku
spojených s osmičkou v letopočtu“- sepsala Libuše Hošková. „ Petr Ježek se přiznal 10 let“ – publikovala Markéta Křížová. „Některá výročí v červnu a červenci 2018“,L. Hošková, „Výstava Ohlédnutí za župními slety v Komárově“- p. O. Kleknerová.
„Některá výročí v srpnu a září 2018“, „Čí je závěrečné vysvědčení“, „28.říjen 1918“,
„Uklízečka JAR(MILKA) - Libuše Hošková. Součástí publikovaných článků byly
vzpomínky na rozloučenou na F. Štycha a p. Jana Čáku.
Ke 100.výročí vzniku samostatného státu vydá městys ve spolupráci s muzejní komisí
knihu „Události komárovské před a po vzniku samostatného státu“ Spolupracují na ní
O. Holman, L. Hošková a M. Šinknerová. Termín vydání do 1.12. 2018 se nepodařilo
zajistit. Kniha bude vydána začátkem roku 2019.

Propagace muzea
Jak již bylo uvedeno, je muzeum prezentováno na stránkách Komárováku a částečně
i v Podbrdských novinách. O zlepšení v příští sezóně se budeme zamýšlet na řádné
schůzce věnované této problematice. V plánu je vytvoření turistické vizitky a tím
zařadit komárovské muzeum do sítě turisticky zajímavých míst. Muzeu také chybí nové
informační materiály o historii městyse, historii železářství a o umělecké litině.
Návštěvnost muzea v letošní sezóně stoupala vždy v souladu s akcemi pořádanými
v městysi. Při nich byla také v muzeu prodloužena návštěvní doba i na odpolední čas.
Časté byly rovněž hromadné zájezdy mimo otevírací dobu i v dopoledních hodinách,
konané vždy po domluvě s vedoucím.
Vzhledem k nutné nové elektroinstalaci ve všech prostorách muzea se sešli někteří
členové komise na přípravě a zabezpečení exponátů přikrytím proti prachu. Zúčastili
se. J. Erdinger 2x, J. Erdinger ml., F. Hegen 2x, J. Hegenová, J. Eiseltová, O. Holman
2x + nákup nutných potřeb, L. Hošková 2x. Nutný byl i dozor při přítomnosti pracovníků
firmy. Akce je ve spolupráci s městysem. Zajišťovali O. Holman a J. Erdinger,
F.Hegen. Po ukončení prací bude nutno všechny prostory vymalovat a opravit některé
zdi. Toto je nutno ještě zařídit. Opět O. Holman a J. Erdinger. Na úklidu se budou
podílet členové komise.

Zpráva o hospodaření a návštěvnosti muzea
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 : 995
Počet platících návštěv - plné vstupné: 144
Důchodci a mládež (10-15 let):

206

-

Počet neplatících dětí pod 10 let : 215
Počet neplatících žáků a učitelů ( V rámci vzdělávání a spolupráce se ZŠ TGM
Komárov , základními, středními školami a OU v okrese): 345
Z toho neplatící čestné návštěvy: 85
Za vstupenky odevzdáno Úřadu městyse Komárov: 9 200 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

