Výroční zpráva muzea za rok 2019
Veřejnost - návštěvníci
Počet návštěvníků výstav, expozic, doprovodných programů, kulturně výchovných akcí, platících i neplatících
celkem 5101 osob.
Výstavy navštívilo celkem 1098 platících osob. Z toho stálou expozici muzea navštívilo za zlevněné vstupné 272
osob a za plné vstupné 125 osob.
Celkový počet platících návštěvníků expozic muzea a výstav činil 1495 osob, celkové vstupné za výstavy a stálou
expozici činilo 20 170 Kč.
Z toho v hromadných školních výpravách, zájezdech seniorů, dětských skupinách letních táborů navštívilo stálou
expozici 107 osob a výstavy 112 osob.
Tržby z prodeje upomínkových a propagačních předmětů 37 000 Kč.
Zdarma navštívilo komentované prohlídky výstav a expozic muzea v rámci hromadných návštěv MŠ a ZŠ Zbiroh
a Kařez - 18 školních tříd s doprovodem
Zdarma navštívilo muzeum na průkazy AMG ČR, NPÚ a ZTP/P celkem 19 osob a 2 osoby na volné vstupenky.
Mimo platící návštěvníky si zdarma volně prohlédlo výstavy ve vstupních prostorách muzea během celého roku
520 osob a navštívilo kulturně výchovné akce organizované muzeem (vernisáže, literární pořady, křest praporu,
program v muzejní zahradě k 650. letům Zbiroha, turistický pochod Zbirožský puchýř) – 1931 osob
Muzeum je zapojeno také do geocachingu, který je úspěšně navštěvován.
Publikační činnost
Pracovnice muzea zajišťovaly propagace muzejních akcí a propagace města.
Příspěvky, pozvánky, fotografie a tiskové zprávy byly uveřejňovány zejména v Měsíčníku Zbirožsko, regionálním
tisku Rokycanský deník, Podbrdské noviny, na Českém rozhlasu Plzeň a webových stránkách muzea, města a
facebooku muzea a města, redakcích Atlas Česka, Místní kultury, Turista, Plzeňského Rozhledu a Turistů ráj.
Výstavy:
výstavní síň:
Století ve vánočních pohlednicích – Jiřina Hánová
Mlýnky z dob našich předků – Hynek Plundrich
Z brdských lesů – Martin Spal, Pavel Černý- foto + polodrahokamy
Magický ornamentalismus – Jan Hachran- grafika
Zbiroh na fotografiích z časů minulých, 650 let Zbiroha
Miroslav Horníček – koláže - putovní výstava
Můj život s obrazy a architekturou – Dana Hlobilová
Ženy – Sochhy a fotografie - Jan Rynda, Vladimír Kasl
Recyklace z domova a s radostí (patchwork) – Věnceslava Drábková
vstupní prostory:
Tak šel čas ve Zbiroze, 650. let Zbiroha
100 let fotbalu ve Zbiroze
Zbiroh na fotografiích z časů minulých

1. 1. – 21. 1.
5. 2. – 3. 3.
5. 3. – 31. 3.
2.4. – 5. 5.
14.5. – 30. 6.
3. 7. – 1. 9.
5. 9. – 29. 9.
10. 10. – 12. 11.
14. 11. – 31. 12.

leden – únor
březen – červen
červenec – prosinec
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výstava zapůjčená – nádražní budova:
Historie nádraží Zbiroh– v rámci zastavení Legiovlaku na býv. žst. Zbiroh

26.11.-1.12.

Besedy, přednášky, literární pořady:
Cestujeme po světě Josefem Sklenářem
Tři chlapi na cestách ... tentokrát po jižní Indii, Luděk Uzel
Cvočkaři z „kraje bídy“, Pavel Hnízdil
Příběh města a hradu v malebné krajině mezi Křivoklátskem a Brdy, Jan Kumpera
Komentovaná prohlídka – Miroslav Horníček – koláže, Jiří Hlobil
Ve Zbiroze opět cestujeme po světě – Josef Sklenář
Listopadový uragán – 30 let od sametové revoluce, Jiří Hlobil, Tereza Pelcrová
Krajem pánů rožmberské růže – Svaz invalidů a postižených Zbiroh
Krajem pánů rožmberské růže – Klub důchodců Cheznovice
Krajem pánů rožmberské růže – obec Kařez, Bc. Eva Svobodová
Akce pro veřejnost:
Zájezd Werichova vila - Praha
Otvírání Sládkovy Lesní studánky
Křest knihy Zbiroh na fotografiích
Oslavy 650 let povýšení Zbiroha na městys – program v muzejní zahradě
Za Rožmberky do jižních Čech
22. 8.
Zbirožský puchýř – Krajem pánů rožmberské růže, VIII. ročník turistického pochodu

29. 1.
21. 2.
21. 3.
11. 4.
25. 8.
3. 10.
12. 11.
únor
duben
listopad

24. 5.
11. 5.
14. 5.
18. 5. Zájezd
14. 9.

Odborné práce průběhu roku 2019
V průběhu roku zajišťovaly obě pracovnice průvodcovskou činnost s výkladem v expozicích a výstavách.
Organizovaly další kulturní akce (přednášky, besedy, zájezdy, otvírání studánky, turistický pochod, především
celkové přípravy, instalace, likviace apod. vlastních výstav i zapůjčených aj. ) Důkladná příprava, zpracování a
vydání publikace (1200 ks) Zbiroh na fotografiích. Zajišťování a zpracování podkladů pro realizaci nového
zbirožského praporu.
Přírůstky knihovního fondu
V průběhu roku 2019 bylo zapsáno 15 přírůstků v fondu, čísla 9669 - 9683.
Přírůstky sbírkového fondu
V průběhu roku 2019 bylo zaevidováno 5 sbírkových předmětů
Elektronické zpracování sbírkového fondu
V programu Demus bylo v roce 2019 provedeno 1072 zápisů.
Pořadí čísel 5132 - 6203, přírůstková čísla 3094/1963 - 37/1973.
Ukládání a ochrana sbírkových předmětů, evidence a dokumentace sbírek.
Inventarizace
V průběhu roku 2019 bylo inventarizováno 606 sbírkových předmětů.
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Badatelská činnost
Obě pracovnice připravovaly podklady pro seminární práce studentů, dále posluchačů Univerzity třetího věku a
pro činnost badatelů a zájemců o historii města a regionu. Celkem 36 osob .

Výročí 650 let povýšení Zbiroha na městys
Příprava a vydání publikace (1200 ks) Zbiroh na fotografiích.
Vydání Pamětního listu a muzejního pamětního razítka.
Příprava podkladů pro realizaci zbirožského praporu.
Zajištění a realizace křestu praporu 18. května při Zbirožských historických slavnostech
Distribuce Měsíčníku Zbirožsko
V roce 2019 zajišťovaly pracovnice muzea distribuci Měsíčníku Zbirožsko a podílely se na jeho náplni.
Stavební práce
V únoru 2019 byla na budově kompletně vyměněna všechna okna a balkonové dveře do zahrady.
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