Výroční zpráva muzea za rok 2021

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 30.10.2021, sobota od 9,00 do 12 hodin, ostatní dny po
domluvě s vedoucím muzea.
Mimořádné návštěvy se po domluvě konaly během celé sezóny.
Hlavně byly četné hromadné zájezdy a návštěva žáků I.AB ZŠ TGM Komárov, žáků
ZŠ Zaječov a dětského tábora v Olešné.
V letošním roce vlivem epidemiologické situace bylo muzeum otevřeno od 15.5. do
30.10. Pro návštěvníky máme nové barevné vstupenky s motivy umělecké litiny.
Zajistil O. Holman

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.
Muzeum bylo před sezonou znovu uklizeno. Na úklidu spolupracovali. F. Hegen, J.
Hegenová, L. Moutelíková, L. Hošková, J. Erdinger, J. Eiseltová, M. Křížová, A.
Bálková. Během sezony je zajištěn pravidelný úklid všech prostor muzea.- M. Křížová
Vzhledem k epidemii koronaviru v ČR a celém světě, vládním i epidemiologickým
opatřením, byla otevřena sezona v platných hygienických požadavcích. Muzeum bylo
otevřeno za daných epidemiologických opatření. Desinfekce, dodržování hygienických
opatření nošení roušek a respirátorů, maximální počet osob.
Na sezonu 2021 byla opět připravena malá výstava minerálů z brdských lokalit pánů
M. Tomáška a F. Janouše s možností prodeje. Zajišťovali F. Hegen a L. Moutelíková.
Zůstala výstava velkoformátových fotografií z minulé sezony, vzhledem k tematickému
spojení s historií městyse a uměleckou litinou. Zůstal i další panel k upoutávce na knihu
„Události Komárovské“ vydané ke 100. výročí vzniku republiky. Vzpomínku na
100.výročí založení oddílu skautů v Komárově vyjadřovala výstavka dokumentů a
fotografií. Připravili L. Hošková, O. Holman.
Ke 400. výročí Staroměstské exekuce, popravy komárovského pána Jindřicha Otty z
Losu na Staroměstském náměstí a konfiskaci celého panství, byla dne 19.6. zahájena
veřejnou vzpomínkou na komárovském náměstí výstava s názvem „Jindřich Otta z
Losu, šlechtic své doby“. Na oboustranných podsvícených panelech se mohla
veřejnost seznámit po celé dva měsíce s touto pro český národ pohnutou historií.
Zahájení výstavy se zúčastnil i potomek jedné větve pánů z Losu a představitel
Českobratrské církve spolu s iniciátory a tvůrci výstavy. Trvala do 25.8. K této
příležitosti byla vydána a v muzeu prodávána turistická vizitka. Za muzejní komisi a
městys vše obětavě zajišťoval O. Holman.

Dne 16. 10. se v muzeu uskutečnila vzpomínka na den 100. výročí založení oddílu
skautů v Obecné škole v Komárově, dnešní budově muzea. O historii existence a
činnosti mladých Junáků od r.1921 až do r. 1948 pohovořil p. Jan Mejstřík z Hýskova,
potomek jednoho ze skautů, který na základě tříletého bádání dokázal najít a zveřejnit
jejich akce, i jména zúčastněných. Na www.skautikomarov.cz možno dále přispívat a
obohatit tak dosavadní poznatky. K výročí byla také odhalena pamětní deska na
budově muzea. Zajišťoval O. Holman. Ve spolupráci s J. Eiseltovou a M. Křížovou
zajistil také průběh besedy. Účast přes 20 lidí.
Hodně se prodávaly i knihy, vizitky a další upomínkové předměty. Nově přibyla Mapa
technických památek a kniha Berounsko z oblak.

Publikační činnost
V obecním periodiku Komárovák byly publikovány tyto články.
Zpráva o dění v muzeu v r. 2020 a přání občanům do nového roku - L. Hošková,
Záhady české historie se týkají i Komárova - F. Hegen, L. Hošková, Jindřich Otta z
Losu – blížící se smutné výročí, Osud J.Otty z Losu na Komárově, pokračování - L.
Hošková, Otevření Komárovského muzea - M. Křížová, Jindřich Otta z Losu v
Komárově - O. Holman, Májové zamyšlení - L. Hošková, Průzkum tajemného
zámeckého podzemí, Skauti v Komárově - J. Mejstřík, Návštěva v muzeu - L. Hošková,
120 let Sokola – 1. díl- T. Jelen ve spolupráci s O. Holmanem a L. Hoškovou, Skauti v
Komárově dokončení – J. Mejstřík

Propagace muzea
Kromě četného prodeje turistické vizitky, zveřejnění a vyvěšení pozvánek k zahájení
sezony muzea, je na webu městyse, v rubrice Turistika, informace o historii muzea,
umělecké litině. Články byly doplněny o zprávu o činnosti skautů. Jsou zde výroční
zprávy s fotografiemi konaných akcí. Rovněž ve zprávě o turistické „Naučné stezce
naším okolím“ a v nabídce „Kam na výlet“, je muzeum zmiňováno. Provedl O. Holman
V letošní sezóně jsme byli osloveni redaktorkou plzeňského rozhlasu sl. K.
Dobrovolnou. Při její návštěvě v muzeu byly natočeny tři relace. O komárovském
železářství a muzeu dříve i nyní, o Využití vodní síly v hamrech na Červeném potoce
a O osudech Kateřiny Pešíkové Bechyňové.
Účast J. Erdinger, F. Hegen, L. Hošková
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

9 285,- Kč
10 320,- Kč

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

687 osob

Počet neplatících:
děti do 15 let
žáků a učitelů ZŠ a učiliště
(v rámci akcí pro školy)
čestné návštěvy

101
365

41 dětí
145
35 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

