Výroční zpráva muzea za rok 2019

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, Libuše Moutelíková, Mgr. Libuše Hošková, Ing. Markéta Křížová,
František Hegen, Andrea Bálková, Mgr. Jana Eiseltová, Bc. Ondřej Holman,
Bc. Markéta Šinknerová, Ing. Václav Anděl, Petr Vaic
Otevírací doba : od 1.5. do 30.10. 2019, sobota od 9,00 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.
V měsíci listopadu bylo započato s rekonstrukcí elektroinstalace. Poté byly všechny
prostory vymalovány. Muzeum bylo před sezonou znovu uklizeno. Z důvodů
dokončení nové elektroinstalace a vymalování všech prostor se konaly služby a
pomoc při úklidu. Ten první, po uvedených pracích provedla úklidová firma Stamal Červenka-Osek. Úprav v muzeu se zúčastnila většina členů muzejní komise.
Pravidelný úklid prostorů zajišťují manželé Hegenovi. Byl proveden nákup a instalace
nových záclonových konzolí a upraven prostor pod okny, odstraněním dřevěných
desek. Zajišťovali J. Erdinger, J. Erdinger ml., O Holman, F. Hegen. Všechny exponáty
byly znovu nainstalovány do vitrín a prostorů muzea, neboť musely být ochráněny před
poškozením.
I pro sezónu 2019 byla připravena výstava minerálů pánů M.T. a F.J. s možností
prodeje. Vystavované exponáty pocházejí většinou z okolí Brd a Komárova, proto budí
velký zájem návštěvníků. Zajišťovali F. Hegen a L. Moutelíková
Druhá výstava byla ve spolupráci s T.J. Sokol Komárov pod názvem „100. výročí
loutkářství v Komárově“. Byla hojně navštívena. Obsahovala dokumenty, fotografie a
loutky z historie tohoto odboru Sokola od r. 1919. Dozdobena byla údaji o loutkářství
v ČR. Nejstarší, tudíž stoletou, byla originální loutka Hurvínka a kozy. Konala se i
slavnostní vernisáž za přítomnosti představitelů Sokola, Úřadu městyse, všech členů
muzejní komise a veřejnosti. Na výstavě pracovali p. Libuše Moutelíková. J. Eiseltová,
L. Hošková, P. Palek a další členové bývalého loutkářského odboru.

Další malá výstava a komorní vernisáž byla věnována ještě 100. výročí vzniku ČSR.
Zobrazila dokumenty a fotografie od 1. světové války až po rok 1930 vázající se k
vydání nové knihy „Události Komárovské“- před a po vzniku samostatné republiky.
Ta je dnes v prodeji na OÚ, prodejně Eldos a v muzeu. Autory jsou O. Holman a L.
Hošková, na vyhledávání archivních záznamů spolupracovala M. Šinknerová.

24.srpna v souvislosti s Hornickými slavnostmi a muzejní nocí konanými ve
spolupráci se zapsaným spolkem Přátelé Komárova a městysem Komárov, byla v
muzeu připravena výstava velkoformátových fotografií, tematicky se vážících k tradici
a historii hornických uniforem a konání slavností v Komárově. Díky moderním
technologiím ze starých, malých fotografií, doslova ožily zobrazené slavnosti i
osobnosti. Výstava bude k vidění i v nové sezóně. Připravil O. Holman, na instalaci
spolupracovala L. Hošková.

Hornické slavnosti se konaly i ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram, muzeem
Rokycany a hornickými spolky z Příbrami. Zapojily se Hornický spolek Řimbaba
Bohutín, Cech příbramských hutníků a horníků Příbram, spolek Prokop Příbram, a
Hornická kapela Březohorka. Akce probíhaly v muzeu a v jeho okolí. Slavnostní
zahájení v prostoru u kapličky, tradiční pochod s kapelou do kostela v Mrtníku, s
přednáškou o jeho historii a kulturním vystoupením Příbramských. Snažili jsme se
seznámit všechny přítomné návštěvníky s tím, jak se uměli naši předci spojit, aby uctili
nejen svaté patrony horníků a slevačů, ale také vytvořit tradici, hrdost na sounáležitost
s rodným krajem, jeho přírodou, lidmi a historií veškerého života v něm. Na přípravě,
organizaci a programu se dobrovolně podíleli všichni členové muzejní komise a z.s.
Přátel Komárova. Návštěvnost byla bohužel menší, než v minulých letech.

Ve spolupráci s T. J. Sokol Komárov se 12.9. uskutečnila přednáška p. Petra Ježka z
Hořovic, předsedou spolku „Vojenské historické sdružení Brdy“, na téma „Historie
vojenského újezdu Brdy“. Mapovala vznik střelnice za první republiky, za okupace i po
roce 1945. Za muzejní komisi iniciovala tuto přednášku p. Libuše Moutelíková. Účast
přes sto posluchačů.

O prázdninách nás požádalo o spolupráci vedení letního dětského tábora v Mrtníku. V
rámci jejich celotáborové hry o hledání tajemného pokladu a potulných zednářích se
uskutečnily tři návštěvy našeho muzea. Děti zde vždy nalezly část starodávné mapy a
vyslechly si tajemné příběhy i zprávy o divných návštěvách muzea vzhledem k
tamnímu místu starověké komárovské tvrze a byly nasměrovány k dalšímu pátrání.
Získali jsme poděkování za spolupráci. L. Hošková, L. Moutelíková, listy pro děti na
vybarvování s Floriánem a permoníky- J. Eiseltová L. Hošková.
V měsíci říjnu byly ve spolupráci s Úřadem městyse zapůjčeny dvě plakety od sochaře
Suchardy, který spolupracoval i s komárovskými železárnami na odlití svých děl, na
výstavu v NG v Praze, věnované tomuto umělci. Další byly vyfotografovány pracovníky
NG. Zapůjčení proběhlo dle platných regulí, smluvně ošetřeno. Zajišťoval O. Holman

Publikační činnost
V letošním roce byla vydána výše zmíněná kniha „Události Komárovské“, která má být
příspěvkem ke kulatému výročí vzniku ČSR. Náklad činil 750 výtisků.
Další články byly publikovány ve dvouměsíčním periodiku městyse KOMÁROVÁK. „
Kdo byl kdo, aneb výročí významných osobností“-, Výročí Mgr. Josefa Svejkovského“
L. Hošková, „90. výročí ZŠ TGM Komárov“ - L. Hošková, „ Hornické slavnosti opět v
Komárově“, „ Krátce z historie slavností“ - O. Holman, „Hlava“, „Dědova- Jedová hora“
- F. Hegen „ Co se dělo v letošní sezóně v komárovském muzeu“ - L. Hošková

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. Pokusíme se využít i nově připravovaný web
městyse. Muzeu dále chybí aktuální informační a propagační brožurky.
Díky O. Holmanovi se i naše muzeum dočkalo turistické vizitky. Je o ni velký zájem.

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 , či
večerní čas. Časté byly rovněž hromadné zájezdy mimo otevírací dobu i v dopoledních
hodinách a bezplatné prohlídky v rámci vzdělávání dětí, konané vždy po domluvě s
vedoucím. V návštěvní knize máme záznamy nejen v českém jazyce, ale i ve
francouzštině, němčině a angličtině. I zde návštěvníci obdivovali umění našich předků
a poděkovali za výklad.

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:
upomínkové předměty a publikace
vstupné
dobrovolné vstupné

7 031,- Kč
6 810,- Kč
1 920,- Kč

Příjmy, návštěvnost muzea :
Celkový počet návštěvníků :
z toho:
Počet platících – dospělí
důchodci a mládež
děti (pod 10 let)
Počet neplatících:
žáků a učitelů ZŠ a učiliště
(v rámci akcí pro školy)
čestné návštěvy
Pořádané akce:
Hornické slavnosti
dospělí
důchodci a ml.
děti
100 let loutkářství v Komárově
dospělí
důchodci a ml.
děti

1 354
104
190
186
385
62

175
72
38

56
62
24

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

