Výroční zpráva muzea za rok 2020

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. 2020, sobota od 9,00 do 12 hodin, ostatní dny po
domluvě s vedoucím muzea.
Mimořádné návštěvy se po domluvě konaly během celé sezóny.
V letošním roce vlivem epidemiologické situace byly v otevírací době změny.
( viz zpráva o činnosti )

Zpráva o činnosti muzejní komise
Členové muzejní komise se scházeli jako každým rokem na pravidelných schůzkách
vždy první pátek v měsíci. Konaly se v muzeu. Na webových stránkách Komárova (
www.ikomarov.cz ) má stále své stránky i naše muzeum. V tomto roce byly nově
upraveny ( viz propagace muzea ).
Muzeum bylo před sezónou znovu uklizeno. Na úklidu spolupracovali. F. Hegen,
J. Hegenová, L. Moutelíková, L. Hošková, J. Erdinger J. Eiseltová.
Vzhledem k epidemii koronaviru v ČR a celém světě, vládním i epidemiologickým
opatřením, byla sezóna zkrácena. A také návštěvnost se ukázala menší, než v
minulých letech. Muzeum bylo otevřeno až 16. května za daných epidemiologických
opatření. Desinfekce, omezení počtu lidí ve skupině, dodržování dvoumetrových
vzdáleností, nošení roušek. Vzhledem k druhé vlně epidemie
a vyhlášeným
opatřením byly od 21. 10. ukončeny prohlídky muzea (několik hromadných zájezdů
muselo být odmítnuto), všechny akce i schůzky muzejní komise.
Na sezónu 2020 byla opět připravena malá výstava minerálů z brdských lokalit pánů
M. Tomáška a F.Janouše s možností prodeje. Zajišťovali F. Hegen a L. Moutelíková.
Konala se výstava velkoformátových fotografií z minulé sezóny, zobrazující téma
hornických
slavností. Další panel představoval upoutávky na knihu Události
Komárovské vydané ke 100. výročí vzniku republiky. Vzpomínku na výročí konce 2.
světové války a okupace ČSR, vyjadřovala výstavka dokumentů k účasti
komárovských dobrovolníků v Pražském květnovém povstání 5.-9. května r.1945.
Připravili L. Hošková, O. Holman.
Proběhla dočasná zápůjčka Suchardových plaket na výstavu v Národní galerii v
Praze. Ta byla ukončena 25.10. a plakety byly vráceny do našeho muzea. K dispozici
je detail výstavy včetně komentované videoprohlídky na webové adrese :
https://www.ngprague.cz/udalost/231/stanislav-sucharda-tvurci-proces
Z výstavy jsme darem obdrželi katalog exponátů a další propagační matriály.
Hodně se prodávaly i knihy a další upomínkové předměty. Po prezentaci knihy T.
Makaje BRDY v místním periodiku Komárovák, velmi vzrostl také její prodej.
Z NTM jsme obdrželi k prodeji knihu p. Laboutkové Umělecká litina ve sbírkách NTM.
Osvětluje další informace o formířích, modelérech i umístění komárovské litiny ve
světě. Naše muzeum neformálně navštívil nový ředitel NTM v Praze Mgr. Karel
Ksandr.

Publikační činnost
V obecním periodiku Komárovák byly publikovány tyto články. Dědova-Jedová horaF.Hegen, L. Hošková. Co přinesla letošní sezóna v muzeu – L. Hošková + Blahopřání
občanům. Významné únorové výročí B. Němcové - L. Hošková. Z dějin železářství na
Hořovicku I - F. Hegen, L. Hošková Z dějin železářství na Hořovicku II - F.Hegen, L.
Hošková. Zástupci městyse navštívili NTM v Praze - O. Holman. Pietní vzpomínka na
75. výročí konce války - L. Hošková. Za prázdninovým putováním naším krajem - L.
Hošková, Vincenc Bradáč – L. Hošková.

Propagace muzea
Kromě četného prodeje turistické vizitky, zveřejnění a vyvěšení pozvánek k zahájení
sezóny, byly nově upraveny stránky muzea na webu městyse, v rubrice Turistika.
Stávající informace o historii muzea, umělecké litině a články, byly doplněny o výroční
zprávy s fotografiemi konaných akcí. Rovněž ve zprávě o turistické „Naučné stezce
naším okolím“ a v nabídce „Kam na výlet“, je muzeum zmiňováno. Další informace
ohledně muzea a naučné stezky byly předány Mikroregionu Hořovicko, pro účely další
propagace. Provedl O. Holman
Propagace muzea je i nadále úkolem pro všechny členy 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:
upomínkové předměty a publikace
vstupné

20 355,- Kč
5 300,- Kč

Celkový počet návštěvníků :
z toho:
Počet platících – dospělí
důchodci

326 osob

Počet neplatících:
děti do 10 let
žáků a učitelů ZŠ a učiliště
(v rámci akcí pro školy)
čestné návštěvy

82
169

24
42
9 osob

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

