VÝROČNÍ ZPRÁVA
Městského muzea a muzea J. V. Sládka ve Zbiroze za rok 2013

Výstavy:
Za vesnickými muzikanty
(24. 5. – 23. 6. 2013)
V pátek 24. května 2013 se po půlroční rekonstrukci opět otevřelo zbirožské muzeum veřejnosti.
Slavnostní zahájení sezóny bylo spojeno s vernisáží výstavy Za vesnickými muzikanty Josefa Pospíšila.
Grafiky Ivy Hüttnerové
(3. 7. – 30. 8. 2013)
V letních měsících proběhla výstava grafik známé a veřejností velmi oblíbené herečky Ivy Hüttnerové.
Při zahájení pohovořila autorka o svých výtvarných začátcích a přidala i pár humorných příhod ze života.
Výstava vzbudila velký zájem a ohlasy návštěvníků.
Jan a Milan – Hejda a Zach 46
(3. – 29. 9. 2013)
V září 2013 představili svá výtvarná díla Jan Hejda a Milan Zach. Oba autory spojuje přátelství již od
základní školy a také podobný pohled na krásy nejen okolní krajiny. Oba autory představil akad. malíř
Jaroslav Šindelář.
Zbirožské detaily – Richard Mucha
(4. 10. – 1. 11. 2013, prodlouženo do 20. 12. 2013)
Fotograf Richard Mucha prezentoval velkoformátové detaily snímků zejména z okolí zbirožských lesů.
Hry světla a stínu originálním způsobem představily často přehlížené krásy nejen přírody, ale i
obyčejných předmětů.
Výstavy ve vstupních prostorách muzea:
20. výročí - Slavnosti české muziky - Vačkářův Zbiroh
(květen – červen)
Připomínka uplynulých 20 let konání Slavností české muziky –Vačkářův Zbiroh ve fotografiích,
propagačních a upomínkových předmětech.
Vzpomínka na nádraží Zbiroh – 100 let
(červenec – prosinec)
Výstava věnovaná zrušené železniční stanici Zbiroh. Fotografická výstava propojila historické snímky se
současností a zmapovala i několik let budování III. železničního koridoru.
Ilustrace Jaroslavy Horázné – Zbirožský puchýř
(září – prosinec)
Výstavka ilustrací Puchýře připomněla jeho vznik jako loga pro 0. ročník turistického pochodu a první
ročníky oblíbeného pochodu Zbirožský puchýř.
Kulturní akce: přednášky, besedy, apod.
Přes hory a doly – podruhé a naposledy – přednáška MVDr. Luděk Uzel (14. 3. 2013) Litinové
památky – přednáška Ing. Jan Hučka (9. 4. 2013)
Protentokrát četnické patálie – křest knihy plk. JUDr. Michal Dlouhý (17. 5. 2013)
Za zlatým andělem do Matčiny hory – přednáška RNDr. Martin Lang (17. 9. 2013)
Na lovu s Kombaji – přednáška MVDr. Luděk Uzel (7. 11. 2013)
Druhé setkání s duchovním otcem Četnických humoresek - přednáška plk. JUDr. Michal Dlouhý (6.
12. 2013)

Zbirožský puchýř – II. ročník Krajem zaniklých vesnic, tvrzí a hradů (14. 9. 2013) Přednášky:
Mgr. Dagmar Viletová – Alfons Mucha (Klub invalidů Zbiroh), duben 2013
Veřejnost:
Výstavy celkem navštívilo 793 platící osoby.
Stálou expozici navštívilo za zlevněné vstupné 272 osoby a za plné vstupné 94 osoby. Celkový
počet platících návštěvníků muzea činil 1159 osob.
Celkový počet návštěvníků (platících i neplatících) činil 1921.
Přírůstky sbírkového fondu
V průběhu roku 2013 bylo zapsáno 5 přírůstků v knihovním fondu, čísla 9518 - 9522.
Badatelská činnost
Barbora Turková – diplomová práce – Období B. H. Stroussberga na Zbirožsku
Petr Rožmberský
Pavel Hnízdil
Markéta Zdvořanová – seminární práce Zbiroh
Drlík – seminární práce Zbiroh a Kařez
Švarcová – seminární práce zámek Zbiroh

Publikační činnost
Příspěvky, pozvánky a tiskové zprávy byly uveřejňovány zejména v Měsíčníku Zbirožsko a regionálním
tisku Rokycanský deník, Podbrdské noviny, týdeník 5+2 dny.
Distribuce Měsíčníku Zbirožsko
Také v roce 2013 zajišťovaly pracovnice muzea distribuci Měsíčníku Zbirožsko a podílely se na nové
podobě a náplni Měsíčníku.
Rekonstrukce a opravy budovy muzea
V lednu 2013 bylo zprovozněno plynové ústřední topení a započaly práce na rozvodech
elektroinstalace. Rekonstrukce se významně dotkla i podoby výstavní síně. Vstup mezi místnostmi
výstavní síně byl značně rozšířen, což umožňuje větší kapacitu návštěvníků při vernisážích a při
promítání během besed a přednášek. Výstavní síň byla také nově naštukována a vymalována. V únoru
došlo i na opravu kanalizace a vodovodní přípojky k WC pro návštěvníky a WC pro personál v přízemí
muzea.
V celé budově byla provedena nová elektroinstalace a osvětlení prostor expozic a výstavy změněno na
bodové osvětlení. Poté proběhla výmalba všech prostor. Ve výstavní síni byla položena nová podlahová
krytina (koberec) a nainstalován lankový závěsný systém. Dále proběhly drobné lakýrnické práce
(dveře, schody apod.)
Během rekonstrukce bylo též nutné vystěhovat celý depozitář a prozatímně přemístit do již opravených
prostor expozice J. V. Sládka. Následně byl celý depozitář vrácen zpět do původních prostor. Depozitář
nacházející se mimo budovu muzea v prostorách Městského úřadu ve Zbiroze č.p. 112 byl z důvodu
provádění přístavby MěÚ přestěhován do Městského muzea č.p. 28.
Dále byla přestěhována celá muzejní knihovna. Knihy byly očištěny a v místnosti jejich uložení byly
nainstalovány další regály pro snadnější orientaci v knižním fondu. Přesto však z důvodu malého
prostoru je část knihovny stále nedostupná.

Příprava na sezónu a její průběh
V dubnu a květnu 2013 po dokončení stavebních prací probíhala příprava na letní sezónu. Vystavené
sbírkové předměty byly ošetřeny a nakonzervovány. Generální úklid po rekonstrukci zajistila úklidová
firma CIS Příbram.
V průběhu sezóny zajišťovaly obě pracovnice průvodcovskou činnost v expozicích a výstavách a
organizovaly další kulturní akce (přednášky, besedy, turistický pochod, přípravy vlastních výstav aj.)
Inventarizace sbírkových předmětů
Během léta započala inventarizace sbírkových předmětů, která skončila 20. 12. 2013. Počet
zinventarizovaných sbírkových předmětů činí 3911.

