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Movité kulturní dědictví je významnou součástí
materiálního a duchovního bohatství České republiky.
Spolu s nemovitým kulturním dědictvím, charakterem a
rázem krajiny vytváří hodnotu, která ovlivňuje formování
a život společnosti.
Díky němu se z generace na generaci přenášejí kulturně
duchovní hodnoty vytvořené lidstvem v průběhu staletí.
Hodnoty, které nám pomáhají pochopit a poznat život
našich předků, jejich radosti i strasti; hodnoty, jež
spoluvytvářejí vzdělanost a kultivovanost národa;
hodnoty, které prohlubují pocit sounáležitosti v každém
z nás.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
- budova bývalé radnice a městské šatlavy
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Poslání muzea
Listina základních lidských práv a svobod (součást
Ústavy České republiky) ve své preambuli připomíná
odpovědnost vůči budoucím generacím v oblasti poskytování
co nejširší možnosti poznání života předků. Některé články
zmíněného dokumentu pak přímo zakládají právo člověka
na informace (čl. 17) - tedy i na informace o životě jeho
předků, práva národnostních a etnických menšin (čl. 25),
právo na vzdělání (čl. 33) a právo na přístup občanů
ke kulturnímu bohatství (čl. 34).
V souladu s Listinou základních lidských práv a
svobod, zákonem č. 122/2000 Sb., povinnostmi a záměry
uloženými obecně muzeím usneseními vlády České republiky
č. 87 ze dne 22. ledna 2003 a č. 344 ze dne 7. dubna 2003, a ve
smyslu Mezinárodní charty o zachování a restaurování
památek a sídel (Benátky 1964), čl. 3, 4, 7, 9, 15, 16, je i
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace,
povinno shromažďovat předměty dokládající a dokumentující
lidskou činnost v jednotlivých etapách historického vývoje
v našem regionu.
Zároveň je Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková
organizace, povinno poskytovat v souladu s platnými zákony
České republiky poradenskou, metodickou a výzkumnou
činnost v oboru své působnosti.
Sbírka Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové
organizace, zapsaná v Centrální evidenci sbírek (CES)
na Ministerstvu kultury České republiky jako Sbírka OMP MMP/002-05-10/174002, je rozdělena na jedenáct podsbírek:
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Podsbírka - 9 - archeologická
Podsbírka - 10 - historická
Podsbírka - 11 - etnografická
Podsbírka - 13 - numismatická
Podsbírka - 14 - militaria
Podsbírka - 15 - výtvarného umění
Podsbírka - 16 - uměleckého řemesla
Podsbírka - 18 - knihy
Podsbírka - 25 - jiná - archiv
Podsbírka - 25 - jiná - fotoarchiv
Podsbírka - 25 - jiná - hudebniny
Sbírkový fond Muzea Vysočiny Pelhřimov,
příspěvkové organizace, bude nadále rozšiřován tak, aby jeho
vypovídací schopnost umožňovala co nejširší získávání
relevantních poznatků o životě společnosti, které bude možné
prezentovat široké veřejnosti. Základním principem doplňování fondu a akviziční činnosti bude zvyšování celkové
vypovídací hodnoty jednotlivých podsbírek. Muzeum je tu
proto, aby vytvářelo obraz minulého světa, abychom lépe
pochopili svět současný.
Hlavní zodpovědnost za uspořádání jednotlivých částí
sbírky leží na kurátorech. Jejich povinností je předkládat
jednotlivé předměty sbírkotvorné komisi a nezvratně před ní
obhájit smysl zápisu daného předmětu do sbírky. Jejich
úkolem je vytvořit koncepci jednotlivých podsbírek a dbát
na její naplňování. Kvalifikovaný kurátor musí provádět
tezauraci součástí sbírky a s tím spojenou selekci sbírkových
předmětů tak, aby nebyly jednotlivé podsbírky zatíženy
artefakty bez větší vypovídací hodnoty (ve smyslu § 9
odstavce 1 písmena j) a § 9 odstavce 5 zákona č. 122/2000
Sb.).
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Střípky z historie muzea v Pelhřimově
Královské město Pelhřimov se stalo roku 1850
správním střediskem - sídlem okresního hejtmanství a
okresního soudu. Soustředění státní správy do města, které
tehdy mělo 3.591 obyvatel, vytvořilo předpoklady pro jeho
další politický, hospodářský a také kulturní rozvoj.
Do poslední třetiny 19. století se datují počátky
vlastivědy na Pelhřimovsku. Prvním hmatatelným dokladem
byly historické práce ředitele pelhřimovského reálného
gymnázia Václava Petrů, z nichž nejstarší vyšla tiskem již
v roce 1876. Na ně navazovaly spisy národohospodářské,
uměleckohistorické a národopisné. Sběratelská činnost se
rozvíjela v 90. letech 19. století. V období let 1890 - 1895
shromáždil cenný etnografický a folkloristický materiál
Vladimír Charvát a publikoval jej v knize Z českého jihu,
která vyšla v Praze roku 1898. Počátkem 20. století přispívala
z Pelhřimovska do časopisu Český jih Anna ŠebestováLedecká, významná organizátorka místní Národopisné výstavy
z roku 1895. Vlastivědné a historické příspěvky otiskoval též
Týdeník z Českomoravské vysočiny, který začal vycházet
v roce 1919. Jen o rok mladší byl vlastivědný měsíčník
Vlastivědný sborník českého jihovýchodu.
Materiál, shromážděný probuzenou sběratelskou
činností, byl poprvé prezentován na výstavách (1883 Hospodářská výstava, 1895 - Národopisná výstava, 1906 Výstava ženských ručních prací atd.).
Všechny výše uvedené skutečnosti spoluvytvářely
předpoklady pro založení pelhřimovského muzea. Dalšími
důležitými předpoklady byly celkový rozvoj muzeí v českých
zemích a také samotný vznik muzeí v okolních městech
(1875 - Havlíčkův Brod, 1878 - Tábor, 1884 - Jindřichův
Hradec, 1893 - Počátky, 1895 - Humpolec, 1898 - Soběslav).
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Návrh na založení muzejního spolku a muzea
v Pelhřimově, podaný ředitelem reálného gymnázia Václavem
Petrů, schválilo pelhřimovské obecní zastupitelstvo dne
11. září 1901. Základem muzejního fondu, který muzejní
spolek spravoval a rozšiřoval, se stal materiál z Národopisné
výstavy v roce 1895 a sbírka starožitností architekta Rožánka
z Nových Dvorů.
Koncem roku 1907 byl z podnětu Jana Frieda, Karla
Juna a JUDr. Antonína Linharta muzejní spolek reorganizován
a následujícího roku byla zpřístupněna ve třech místnostech
bývalého zámku pánů z Říčan první stálá expozice
pelhřimovského muzea. Členové muzejního spolku se
soustředili především na činnost sbírkotvornou a publikační.
Nejvýznamnějšími vydavatelskými činy spolku bylo vydání
monografie „Pelhřimov“ autorů Karla Polesného a Zdeňka
Wirtha a vydání prvních dílů „Dějin královského města
Pelhřimova a jeho okolí“ od Josefa Dobiáše.
RNDr. Jan Fried vedl veškerou muzejní agendu až
do zániku muzejního spolku v roce 1951. Pravděpodobně
k 1. lednu 1954 došlo k převzetí muzea do státní správy.
Muzeum dostalo oficiální název Okresní vlastivědné muzeum
v Pelhřimově a bylo řízeno Okresním národním výborem
v Pelhřimově.
Do roku 1960 podléhalo pelhřimovské muzeum
metodickému řízení Krajského muzea v Jihlavě. Po reorganizaci státní správy a zrušení Jihlavského kraje přešlo
muzeum pod metodické řízení Jihočeského muzea v Českých
Budějovicích. V souvislosti s novým ideovým pojetím
muzejní práce a zejména prezentace sbírek byl už od roku
1949 vznášen na pelhřimovské muzeum požadavek
na přebudování stálých expozic. S dílčími úpravami (v roce
1967 byla otevřena síň grafika, typografa a tvůrce písma
Oldřicha Menharta a o rok později síň pelhřimovských
literátů) přetrvala původní stálá expozice až do roku 1977.
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V letech 1978 - 1981 se připravovalo otevření nové
expozice v budově bývalého zámku pánů z Říčan s názvem
„Vítěznou cestou KSČ“. Tato expozice byla na počátku roku
1990 zrušena z důvodu nedostatku relevantních dokumentů,
odpovídajících objektivní skutečnosti. Ve Šrejnarovském
domě (Masarykovo náměstí č.p. 10) byla zpřístupněna v roce
1985 druhá část stálé expozice, zaměřená na historii
pelhřimovského regionu.
V roce 1991 muzeum oslavilo 90. výročí založení
otevřením nové stálé expozice v zámku Říčanských, která
připomíná významné osobnosti Pelhřimovska a také ve větší
míře představuje sbírkový fond z depozitářů muzea. O dva
roky později byla reinstalována též stálá expozice ve Šrejnarovském domě.
Počátkem roku 2003 se z bývalého Okresního muzea
Pelhřimov stává, v důsledku změny územně správních celků,
příspěvková organizace zřizovaná krajem Vysočina s názvem
Muzeum Vysočiny Pelhřimov. V souvislosti s těmito změnami
dochází i k podstatné reorganizaci ve vedení muzea i jeho
struktuře. Současné vedení připravilo rozsáhlé změny stylu
práce muzea jako odborné organizace a radikální změny
v náplni a prezentaci stálých expozic.

Pohled na náměstí v roce vzniku
Muzejního spolku v Pelhřimově (1901)
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Odborná činnost MVP
Správa sbírky
Rozšiřování sbírkového fondu MVP
Cíl činnosti
Nákup sloupových kamen z přelomu 19. a 20. století
Popis
V květnu 2004 byla zakoupena sloupová kamna amerického
typu z konce 19. století za částku 15 000,-Kč. Budou využita
v chystané expozici historické radnice na zámku Říčanských
z Říčan.
Zhodnocení
Původní návrh ceny kamnového tělesa od majitelky byl
27 000,- Kč, po jednáních byla cena snížena na 15 000,- Kč.
I přesto, že tento nákup sbírkového předmětu nebyl plánován,
plně zapadá do střednědobého Plánu sbírkotvorné činnosti
MVP a snah MVP vybudovat do poloviny roku 2007 expozici
historické radnice.
Statistika
Původní cena 27 000,- Kč
Kupní cena 15 000,- Kč
Úspora 12 000,- Kč
Garant
Mgr. Ondřej Hájek
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Cíl činnosti
Nákup části pozůstalosti po Josefu a Zdeňku Šejnostových
Popis
V září 2004 byla zakoupena rozsáhlá část pozůstalosti
po akademických sochařích Josefu a Zdeňku Šejnostových
za částku 100 000,-Kč (cena je v souladu se znaleckým
posudkem). Pozůstalost bude zahrnuta do chystané expozice
výše zmíněných sochařů.
Zhodnocení
Zakoupená kolekce se stane jádrem nově připravované
expozice akademických sochařů Josefa a Zdeňka Šejnostových. Její kvalita je natolik výjimečná, že na její
zakoupení byl MVP poskytnut MK ČR grant z programu
ISO.
Statistika
Kupní cena 100 000,- Kč
Částka zaplacená z rozpočtu MVP 50 000,- Kč
Částka zaplacená z programu ISO 50 000,- Kč
Garant
Mgr. Ondřej Hájek, Jan Tomášek

Josef Šejnost - portrét neznámé ženy - sádra
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Cíl činnosti
Získání etnografického materiálu z regionu Pelhřimovska,
vztahujícího se především k velikonočním obyčejům
Popis
V průběhu roku 2004 bylo získáno několik desítek kusů
sbírkového materiálu etnografické povahy. Z důvodů nutnosti
vyhodnocení tohoto materiálu je veden v pomocné evidenci
muzea a po roztřídění a zpracování bude část zapsána
do sbírkového fondu.
Zhodnocení
Přínos získané kolekce etnografického materiálu bude možné
zhodnotit až po jeho odborném zpracování.
Garant
PhDr. Helena Nováková
Rozšiřování sbírkového fondu probíhalo v souladu
s Plánem sbírkotvorné činnosti MVP. Plán činnosti na rok
2004 předpokládal získání sbírkových předmětů ze dvou
okruhů badatelské činnosti muzea, a sice Pozůstalost
po akademických sochařích Josefu a Zdeňku Šejnostových a
etnografický materiál z regionu Pelhřimovska, vztahující se
především k velikonočním obyčejům. Nad tento plán, ale zcela
v souladu se snahami MVP byly získány sloupová kamna.
Všechny nákupy sbírkových předmětů v roce 2004 byly
uskutečněny po schválení Sbírkotvornou komisí MVP.
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Správa sbírky podle zákona č. 122/2000 Sb.
Cíl činnosti
Řádný zápis sbírkových předmětů do CES
Popis
V souvislosti s nákupem podstatné části pozůstalosti
po Josefu a Zdeňku Šejnostových je snahou muzea vytvoření
nové podsbírky, věnované tématu Šejnost (podsbírka - 25 jiná - Šejnost). Do ní budou převedeny v průběhu roku 2005
z ostatních podsbírek všechny sbírkové předměty mající
souvislost s tímto tématem. V závěru roku 2004 byla zahájena
jednání s Ministerstvem kultury ČR o vytvoření nové
podsbírky; z těchto důvodů bylo provedeno pouze jedno
hlášení změny do CES.
Zhodnocení
Veškeré snahy MVP v souvislosti s CES jsou směřovány
k vytvoření transparentní struktury Sbírky OMP - MMP/00205-10/174002.
Garant
Mgr. Ondřej Hájek
Výsledky mimořádné inventarizace
Sbírky OMP - MMP/002-05-10/174002

39%
52%
9%
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Cíl činnosti
Mimořádná inventarizace sbírkového fondu MVP
Popis
V souvislosti se změnou vedení MVP požádal ředitel
organizace odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu
Kraje Vysočina o povolení provést mimořádnou inventarizaci
celého sbírkového fondu. Předsednictvím inventarizační
komise byla pověřena PhDr. Miroslava Kvášová, na základě
této revize bude v roce 2005 předána Blaženě Duffkové (jako
jedinému správci depozitářů) do správy podstatná část sbírky.
Veškeré inventarizační protokoly jsou vypracovány v souladu
s Vnitroorganizační směrnicí 2/2004. Složení inventarizační
komise: Blažena Duffková, Dana Kůrková, PhDr. Miroslava
Kvášová, PhDr. Helena Nováková, Petr Pech, prom. hist., Jan
Tomášek.
Zhodnocení
Přes veškerou snahu inventarizační komise byly shledány
v některých částech fondu zásadní nedostatky v označení
sbírkových předmětů a proto bude dohledací část mimořádné
inventarizace provedena v roce 2005.
Statistika
Celkový počet přírůstkových čísel - 17 474 kusů
Přírůstková čísla prošlá revizí - 9 052 kusů
Přírůstková čísla pro dohledací revizi - 1524 kusů
Přírůstková čísla mimo revizi - 6898 kusů
Garant
PhDr. Miroslava Kvášová, Blažena Duffková
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Cíl činnosti
Odpisy sbírkových předmětů v souladu s Plánem sbírkotvorné činnosti MVP
Popis
Vytvoření odpisových protokolů, vyplývající z Plánu sbírkotvorné činnosti MVP bylo odloženo na rok 2005 z důvodu
probíhající úplné inventarizace sbírkového fondu MVP.
Zhodnocení
Plnění odpisových plánů bylo v souvislosti se závažnými
nedostatky v označení sbírkových předmětů odloženo
na dobu po identifikaci všech sbírkových předmětů dohledací
částí mimořádné inventarizace.
Garant
Blažena Duffková

Zdeněk Šejnost - klečící akt - patinovaná sádra
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Cíl činnosti
Zavedení pomocné evidence MVP
Popis
Vnitroorganizační směrnice 2/2004 zavedla pomocnou
evidenci MVP a určila charakter formuláře pro tento typ
evidence. Všechny nově získané a zakoupené předměty byly
do této evidence zapsány.
Zhodnocení
Zavedením pomocné evidence se zprůhlednila manipulace
s nově získanými předměty a došlo k zefektivnění prvotního
třídění nově získaných předmětů ve smyslu vhodnosti jejich
zápisu do přírůstkové knihy
Statistika
Do pomocné evidence bylo zapsáno 194 kusů předmětů
Garant
Lubomír Anděl

Josef Šejnost - návrh havrana pro Větrný zámek - patinovaná sádra
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Cíl činnosti
Zápis určených předmětů do Přírůstkové knihy MVP
Popis
V průběhu roku bylo provedeno 158 zápisů nových přírůstků
v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb.
Zhodnocení
Všechny zápisy byly provedeny v souladu s platnými zákony
a s ohledem na zájmy MVP.
Statistika
Bylo zapsáno 158 nových přírůstkových čísel
Garant
Petr Pech, prom. hist.

Převod přírůstkových čísel z chronologické do
systematické evidence
Počet přírůstkových
čísel převedených do
systematické evidence

25%

75%

18

Rozdíl proti
plánovanému počtu
převedených
přírůstkových čísel

Výroční zpráva MVP
2004

Cíl činnosti
Převedení sbírkových předmětů z chronologické evidence
do systematické evidence.
Popis
V průběhu roku 2004 bylo stanoveno 2100 sbírkových
předmětů které měly být převedeny z chronologické evidence
do evidence systematické v souladu s platným třídníkem
MVP. Jednalo se o následující podsbírky: podsbírka - 11 etnografická - 500 kusů - garant PhDr. H. Nováková,
podsbírka - 15 - výtvarného umění - 500 kusů - garant
B. Duffková, podsbírka - 18 - knihy - 300 kusů - garant
J. Tomášek, podsbírka - 25 - jiná - archiv - 300 kusů - garant
PhDr. M. Kvášová, podsbírka - 25 - jiná - fotoarchiv - 500
kusů - garant P. Pech, prom. hist.
Zhodnocení
Ve skutečnosti bylo zpracováno: podsbírka - 11 etnografická - 400 kusů - garant PhDr. H. Nováková,
podsbírka - 15 - výtvarného umění - 110 kusů - garant
B. Duffková, podsbírka - 18 - knihy - 585 kusů + 385 kusů
starých tisků - garant J. Tomášek, podsbírka - 25 - jiná archiv - 103 kusů - garant PhDr. M. Kvášová, podsbírka - 25
- jiná - fotoarchiv - 0 kusů - garant P. Pech, prom. hist.
Statistika
Plán - 2 100 kusů
Realizace - 1 583 kusů
Rozdíl - 517 kusů
Garant
Garanti jednotlivých podsbírek jsou vyjmenováni u těchto
podsbírek.
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2004

Veškeré úkony vážící se na zprávu sbírkového fondu
MVP probíhaly v souladu s platnými zákony a předpisy.
Převod sbírkových předmětů z chronologické evidence
na evidenci systematickou byl zpomalen probíhající mimořádnou inventarizací a odstraňováním nedostatků, které tato
inventarizace odhalila.

Třípatrový dort - výstavní maketa z konce 19. století
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2004

Vědecká a poradenská činnost
Vědeckovýzkumná činnost
Cíl činnosti
Výzkumný úkol na téma: Antonín Fleissig
Popis
Během roku 2004 byly vytěženy prameny k danému tématu
v těchto institucích: Moravský zemský archiv Brno, Státní
okresní archiv Pelhřimov, Městské muzeum Antonína Sovy
Pacov, Hrad Kámen, příspěvková organizace, Kronika obce
Kámen. Podařilo se shromáždit dokumentaci k meziválečnému působení A. Fleissiga v obci, zejména jeho spor
o patronátní právo ke kapli P. Marie Bolestné v Kámeni. Byly
vytěženy archivní prameny k celému procesu vyvlastnění
velkostatku a hradu Kámen v rámci revize pozemkové
reformy po roce 1948. Pro následující dva roky je zapotřebí
provézt výzkum a vyhodnocení pramenů ve Státním
oblastním archivu Třeboň-pobočka Jindřichův Hradec a pak
zejména v Archivu hlavního města Prahy, kde by měla být
podstatná část dokumentace k činnosti Fleissigova provaznického závodu v Praze a další, zejména osobní informace
o jeho osudech po roce 1948, kdy mu byla zabavena i jeho
pražská vila a kdy byl jako nemocný člověk vystěhován ze
svého bydliště.
Zhodnocení
Je možno konstatovat, že byly podstatě splněny hlavní body
tohoto zadání v Pětiletém plánu výzkumné činnosti na rok
2004.
Garant
Jan Tomášek
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Cíl činnosti
Výzkumný úkol na téma: Koutní plachty z Pelhřimovska
Popis
Cílem tohoto úkolu je provést dokumentaci a srovnání
unikátní figurální výzdoby koutních plachet, vyskytujících se
výhradně na Pelhřimovsku. Tyto sbírkové předměty jsou
uchovávány v depozitářích tří muzeí: Muzeum Vysočiny
Pelhřimov, Městské muzeum A. Hrdličky v Humpolci a
Národní muzeum v Praze
Zhodnocení
V průběhu roku 2005 budou badatelské poznatky
vyhodnoceny a zpracovány a připraveny formou katalogu
k publikování.
Garant
PhDr. Helena Nováková

Detail lidové výšivky z Pelhřimovska
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Cíl činnosti
Výzkumný úkol na téma: Lidová architektura na Pelhřimovsku
Popis
Materiál k badatelskému úkolu je shromažďován metodou
terénního výzkumu - fotodokumentace.
Zhodnocení
Plnění úkolu probíhá v souladu s Pětiletým plánem výzkumné
činnosti MVP.
Garant
PhDr. Helena Nováková
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Cíl činnosti
Výzkumný úkol na téma: Pelhřimovské měšťanské domácnosti v 18. století
Popis
Probíhá studium archivních materiálů z fondu SOkA
Pelhřimov, především pelhřimovských pozůstalostních
inventářů a „kšaftů“. K vytěženým materiálům je přistupováno srovnávací analytickou metodou se zvláštním
zřetelem na hmotnou kulturu. Snahou je doložit rozmanitost
vybavení měšťanských domácností s ohledem na řemeslo,
které vykonávala hlava rodiny.
Zhodnocení
Práce na výzkumném úkolu byly v roce 2004 částečně
utlumeny v souvislosti se závěrečnými pracemi garanta
výzkumného úkolu na publikaci Pečeti a typáře městských
obcí na Pelhřimovsku.
Garant
PhDr. Miroslava Kvášová
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Cíl činnosti
Výzkumný úkol na téma: Trestní právo na Pelhřimovsku
Popis
Výzkumný úkol byl zahájen studiem literatury, vážící se
k dějinám kriminality obecně i konkrétně ke kriminálním
deliktům na Pelhřimovsku. Po studiu literatury přistoupil
garant projektu ke studiu pramenů, které se nacházejí v SOkA
Pelhřimov. Bylo zahájeno studium pramene s označením
Acta et sententiae 1562 - 1571 (Kniha žalob a nálezů).
Do konce roku 2004 nebylo studium tohoto pramene
dokončeno.
Zhodnocení
Garant projektu nepředložil žádné výsledky svého
pramenného výzkumu a jeho plnění zadané výzkumné práce
lze považovat za nedostatečné v souvislosti s harmonogramem prací, který si garant projektu sám stanovil.
Garant
Petr Pech, prom. hist

Mučírna - expozice Městské šatlavy
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Odborná poradenská činnost
Cíl činnosti
Metodické poradenství v oblasti vedení obecních kronik
Popis
MVP uspořádalo odborný seminář na téma vedení kronik a
objektivita zápisů v nich pro kronikáře z Pelhřimovska.
Ve spolupráci se Školou obnovy a rozvoje venkova z Luk nad
Jihlavou byla připravena přednáška pro pracovníky obecních
a městských úřadů na téma: smysl existence a vedení
obecních kronik. Odborný pracovník MVP vyhodnotil tři
nejlépe vedené kroniky na Pelhřimovsku.
Zhodnocení
Pověřený odborný pracovník pokračuje ve své metodické
práci v trendu předchozích let. Bezproblémové navázání
spolupráce se Školou obnovy a rozvoje venkova z Luk nad
Jihlavou umožnilo, díky finančnímu příspěvku, častější
konání odborných seminářů pro obecní kronikáře.
Statistika
Bylo poskytnuto 42 konzultací k problematice vedení kronik.
Garant
PhDr. Helena Nováková
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Cíl činnosti
Odborná pomoc při problematice obsazení místa kronikáře
města Horní Cerekev
Popis
V první polovině roku odvolali zastupitelé města Horní
Cerekev z funkce obecní kronikářku z důvodu údajné
neobjektivnosti zápisu v kronice, týkajícího se volebních
výsledků v roce 2002. MVP bylo následně vyzváno, aby
zmíněný zápis zhodnotilo. Podle tří odborných pracovníků
MVP byl zápis zcela objektivní, vystihující reálný stav. MVP
ve svém dopisu starostovy města vyjádřilo svůj názor na práci
dosavadní kronikářky a doporučilo městskému zastupitelstvu
její znovujmenování do funkce kronikářky. Názor MVP nebyl
akceptován. V průběhu roku bylo MVP ještě několikrát
osloveno starostou města a požádáno, aby se k nastalé situaci
vyjádřilo; většinou se jednalo o usnesení zastupitelů, která
nebyla zcela v souladu s platnými zákony (např. jmenování
starosty kronikářem). MVP vždy na tento nesoulad se zákony
upozornilo starostu města.
Zhodnocení
I přes veškeré snahy MVP, aby město Horní Cerkev mělo
opět řádného kronikáře, nebyla tato činnost korunována
úspěchem. Podstata tohoto problému má své jádro zcela jinde
než ve správném vedení obecní kroniky. MVP udělalo
z hlediska svého metodického poslání maximum.
Garant
Mgr. Ondřej Hájek
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Cíl činnosti
Odborná pomoc při zprávě sbírek muzejní povahy podle
zákona č. 122/2000 SB.
Popis
V souvislosti s platným zněním zákona č. 122/2000 Sb. podle
§10 odstavec 1) a 2) je MVP povinno poskytovat metodické
služby při správě sbírky komukoliv, kdo se na něj obrátí a
jehož sbírka je zapsána v CES. Na základě této skutečnosti
zahájilo MVP úzkou spolupráci s městem Pelhřimov
na projektu zápisu umělecké sbírky města Pelhřimova do
CES.
Zhodnocení
Na MVP se většinou obrací okolní městská muzea s dotazy
souvisejícími s případnými problémy s programem CESik.
MVP se vždy snaží daný problém vyřešit. Pokud řešení
problému přesahuje možnosti MVP, doporučí MVP tazateli
jinou organizaci, která je podle jeho mínění schopna nastalý
problém vyřešit. Při realizaci projektu, zápisu umělecké
sbírky města Pelhřimova, považuje MVP skutečnost, že bylo
zastupiteli osloveno, za ocenění jeho snah v oblasti uchování
historického a uměleckého dědictví národa.
Statistika
Dotazy vztahující se k CES - 7
Dotazy vztahující se k zápisu sbírky do CES - 5
Spolupráce při přípravě grantového projektu zápisu sbírky do
CES - 1
Garant
Mgr. Ondřej Hájek, PhDr. Miroslava Kvášová
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Cíl činnosti
Badatelské dotazy
Popis
V souvislosti s naplňováním smyslu existence MVP zajišťují
odborní pracovníci i agendu, která se váže na zodpovídání
badatelských dotazů. Většina badatelských dotazů se vázala
na návštěvu badatelů v badatelně muzejního archivu a
v knihovně.
Zhodnocení
Všechny badatelské dotazy byly zodpovězeny, pouze
v případě, že byl dotaz směřován na materiály, které nejsou
ve správě muzea, byl tazatel odkázán na jinou instituci
(většinou na některého z odborných pracovníků SOkA
Pelhřimov)
Statistika
Počet vyřešených badatelských dotazů - 133
Počet badatelských návštěv - 52
Garant
Odborní pracovníci MVP
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Cíl činnosti
Určování stáří a ceny historických předmětů
Popis
V rámci své činnosti MVP poskytuje laické veřejnosti služby
spojené s odhadem stáří a případně i tržní ceny historických
předmětu. Nejčastěji jsou tyto služby laickou veřejností
požadovány u numizmatického materiálu.
Zhodnocení
Žádný z těchto odhadů nemá váhu znaleckého odhadu (žádný
z pracovníků muzea není veden v registru soudních znalců) a
je zpracován na základě dostupných informací v aukčních
katalozích a má povahu orientačního odhadu. Odborní
pracovníci muzea tyto odhady poskytují na přímou žádost
majitele historického předmětu se zřetelným upozorněním, že
se nejedná o znalecký posudek.
Statistika
Počet odhadů stáří předmětu - 46 kusů
Garant
Mgr. Ondřej Hájek, Jan Tomášek
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Expoziční, výstavní a přednášková činnost
Expoziční činnost
Cíl činnosti
Vybudování nové expozice - „Městská šatlava“
Popis
Tato expozice je koncipována jako historická, kdy se
vycházelo z autenticity místa a bohatého pramenného
materiálu. Městská věznice je v těchto místech doložena od
16. století (její nejstarší část v bývalé baště-věži). V čp. 11,
tedy bývalé městské šatlavě, je zpřístupněno nádvoří, cela,
mučírna a vězeňská kaple. Ústředním místem „šatlavy“ je
mučírna v bývalé baště, zařízená přesnými a věrohodnými
kopiemi mučícího nástroje - skřipce a pulpitu (stolku
pro písaře). Unikátní je bývalá vězeňská kaple, zařízená
prostým oltářem, krucifixem a liturgickými artefakty. Vlastní
„loď“ kaple má instalovánu malou expozici liturgických
potřeb a textilií. Výstavba této expozice bude pokračovat
pořízením přesných replik dalších mučících nástrojů.
Zhodnocení
Vybudování expozice historického vězeňství je možno
hodnotit jako velice zdařilý počin, který posloužil především
většímu „zviditelnění“ MVP; zanedbatelný není ani finanční
přínos do rozpočtu muzea, plynoucí z podstatně větší
návštěvnosti.
Statistika
Náklady na vybudování expozice - 30 000,- Kč
Garant
Mgr. Ondřej Hájek, Jan Tomášek, Petr Pech, prom. hist.
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Cíl činnosti
Příprava nové expozice - „Josef a Zdeněk Šejnostovi“
Popis
Muzeum Vysočiny Pelhřimov spravuje rozsáhlou sbírku
medailí, plaket, plastik, modelů a kreseb z dílny významného
českého sochaře-medailéra Josefa Šejnosta (rodáka
z Těšenova pod Křemešníkem). Dosavadní malá expozice
tohoto umělce neodpovídala významu a hodnotě jeho díla. Po
získání podstatné části pozůstalosti akad. sochaře J. Šejnosta
a jeho syna akad. sochaře Zdeňka Šejnosta zahájilo MVP
budování nové a skutečně reprezentativní expozice těchto
umělců. Vypracováním plánu a rozpočtu této expozice bylo
přistoupeno k její postupné realizaci ve čtyřech místnostech
zámku Říčanských z Říčan.
Zhodnocení
Vedení MVP učinilo všechny potřebné kroky k tomu, aby
tato expozice byla otevřena pro veřejnost v polovině roku
2005.
Statistika
Dílčí náklady na vybudování expozice - 100 000,- Kč
Garant
Mgr. Ondřej Hájek, PhDr. Miroslava Kvášová, Jan Tomášek,
Lubomír Anděl
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Výstavní činnost
Cíl činnosti
Výstava - „Rozumíme zvířatům“
Popis
Výstava se stala příkladem užitečné spolupráce mezi
kulturními institucemi Kraje Vysočina. Celá výstava byla
převzata od Muzea Vysočiny Jihlava, které má zkušené
vědecké pracovníky v oboru přírodních věd. Výstava byla
připravena pod vedením RNDr. Kláry Tiché. Byla určena
především dětem a mládeži, čemuž odpovídal její didaktický
charakter a poslání s cílem výchovy k úctě vůči přírodě a
živému tvorstvu.
Zhodnocení
Velice úspěšná výstava se neminula se svým posláním,
o čemž svědčil velký zájem ze strany škol, ale i celých rodin
s dětmi.
Statistika
Návštěvnost - 350 návštěvníků
Garant
Mgr. Ondřej Hájek, PhDr. Miroslava Kvášová, Dana
Kůrková
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Cíl činnosti
Výstava - „Z uměleckých sbírek města Pelhřimova - I“
Popis
MVP je správcem rozsáhlé kolekce obrazů a uměleckých děl
z majetku Města Pelhřimova. Umělecká hodnota těchto děl
přesahuje hranice regionu, proto je vhodné tato díla nebo část
z nich představovat veřejnosti. Výstava byla instalována
ve třech místnostech zámku Říčanských z Říčan a byla
zahájena za přítomnosti vysokých představitelů Kraje
Vysočina, Města Pelhřimova a také sponzorů. Bylo možno
zhlédnout obrazy V. Špály, V. Beneše, J. Gruse, J. Trnky,
M. Švabinského, V. Ženíška a mnoha dalších.
Zhodnocení
Při instalování výstavy byly využity místnosti zámku,
podařilo se tím vytvořit důstojné prostředí k prezentaci
uměleckých děl. Výstava se setkala se zájmem veřejnosti.
Statistika
Návštěvnost - 934 návštěvníků
Garant
Mgr. Ondřej Hájek, Blažena Duffková
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Cíl činnosti
Výstava - „Otakar Štáfl“
Popis
Putovní výstava významného malíře a grafika, rodáka
z Havlíčkova Brodu, byla garantována Krajem Vysočina.
Základem instalace byla sbírka Galerie v Havlíčkově Brodě,
doplněná o zapůjčená díla dalších galerií a organizací v České
i Slovenské republice. Výstava zaplnila velkou část interiéru
zámku Říčanských z Říčan a nově zrekonstruovanou výstavní
síň MVP. Nejvíce zaujala obří plátna tatranské krajiny, kterou
Štáfl miloval, a rozsáhlá grafická tvorba, ilustrace a exlibris.
Jednalo se o první soubornou výstavu mimořádného, ale
bohužel zapomínaného umělce, který zahynul tragicky
14. února 1945 při anglo-americkém bombardování Prahy.
Zhodnocení
MVP vytvořilo skutečně důstojné prostředí této výstavě, která
se setkala s velkým ohlasem odborné i laické veřejnosti a se
zájmem sdělovacích prostředků.
Statistika
Návštěvnost - 1761 návštěvníků
Garant
Ing. Pavel Pešek, Mgr. Ondřej Hájek
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Cíl činnosti
Výstava - „Z uměleckých sbírek města Pelhřimova - II“
Popis
Po skončení výstavy Otakara Štáfla byla v prostorách nově
zrekonstruované výstavní síně MVP reinstalována podstatně
rozšířená výstava z uměleckých sbírek Města Pelhřimova.
Výstava byla doplněna mj. o dva obrazy od Josefa Lady,
který je v dnešní době jedním z nejoblíbenějších a nejžádanějších českých umělců, a další obrazy a kresby, např.
O. Nejedlého, M. Pirnera či J. Mařáka.
Zhodnocení
Rozsáhlé prostory nově zrekonstruované výstavní síně MVP
umožnily představit téměř všechna umělecká díla sbírky
v celé kráse a monumentalitě.
Statistika
Návštěvnost - 157 návštěvníků
Garant
Mgr. Ondřej Hájek, Blažena Duffková
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Cíl činnosti
Výstava - „Tradiční řemesla - dárky pro radost“
Popis
Advent je vděčným obdobím ke konání výstav s tématikou
Vánoc a vánočních zvyků pro nejširší vrstvy obyvatel.
Tentokrát bylo zvoleno téma výstavy „tradiční řemesla“.
Návštěvníci měli možnost zhlédnout nejenom tradiční
výrobky, jako voskové svíce, vánoční ozdoby apod., ale
mohli v několika případech přihlížet názorným ukázkám
výroby těchto předmětů. Výstava byla doplněna zajímavými
fotografiemi Jana Sejka, přibližujícími tradiční řemesla.
Zhodnocení
Velice zdařilá výstava s velkým ohlasem u veřejnosti.
Statistika
Návštěvnost - 209 návštěvníků
Garant
PhDr. Helena Nováková
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Cíl činnosti
Příprava výstavy - „Od masopustu do Velikonoc“
Popis
MVP je střediskem etnografického výzkumu lidových
obyčejů, zejména masopustního a velikonočního období.
Byly soustředěny sbírkové předměty muzea a zapůjčené
artefakty ze soukromých sbírek. Ze shromážděného materiálu
byl připraven scénář výstavy tak, aby lidové zvyky byly
prezentovány co nejsrozumitelněji, zejména nejmladší
generaci. Cílem takovýchto výstav je uchování národního
kulturního dědictví a lidových zvyků v povědomí občanů.
Zhodnocení
Výstava je připravena k realizaci v období únor - březen
2005.
Garant
PhDr. Helena Nováková
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Cíl činnosti
Příprava výstavy - „Poklad mincí“
Popis
Při rekonstrukci schodiště v zámku Říčanských byla nalezena
rozsáhlá kolekce historických mincí, která prokazatelně pocházela z původních sbírek pelhřimovského muzea a byla
ukryta, s největší pravděpodobností za německé okupace, pod
schody vedoucími ze Solní brány do zámku. V kolekci se
vyskytuje více než 1 100 stříbrných mincí, převážně ze 16. a
17. století středoevropské provenience. Zajímavé jsou řady
českých „malých“ a „bílých“ grošů ze 16. a 17. století,
stříbrné krejcary (3 a 15) z období císaře Leopolda I. a čtyři
střední brakteáty z počátku 13. století, pravděpodobně německé provenience. Ve sbírce je také unikátní nález měděné
antické mince z období vlády římského císaře Claudia (mince
byla nalezena nedaleko Kamenice nad Lipou) a stříbrný tolar
císaře Maxmiliána II. z roku 1568, ražba města Kolína nad
Rýnem. Pouze menší část nálezu byla popsána, většina mincí
se při vyjímání ze schodiště zpřeházela, protože papírové
sáčky a krabičky byly úplně ztrouchnivělé, a tak bylo přikročeno k podrobnému, avšak zdlouhavému popisu a určení.
V současné době jsou mince popsány tak, aby větší část
z nich, doplněná o další položky z muzejní numismatické
sbírky, mohla být v roce 2005 prezentována veřejnosti. Pro
tuto výstavu se podařilo obstarat sponzorský dar firmy
Leuchtthurm - výstavní mincovní palety.
Zhodnocení
Numismatický materiál je připraven pro realizaci výstavy
„Poklad mincí“.
Garant
Mgr. Ondřej Hájek, Jan Tomášek
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Cíl činnosti
Příprava výstavy - „Střípky z historie pelhřimovské nemocnice“
Popis
V roce 2004 se podařilo navázat kontakt s doc. Stejskalem,
potomkem prvního primáře pelhřimovské nemocnice MUDr.
Václava Stejskala (1868 - 1902). Doc. Stejskal má mnoho
archiválií i předmětů z pozůstalosti primáře Stejskala a je
ochoten je zapůjčit na výstavu. Vedení muzea navázalo také
spolupráci s ředitelstvím nemocnice v Pelhřimově.Výsledkem
této spolupráce je poskytnutí rozsáhlé kolekce starých
nemocničních nástrojů a nemocničního zařízení. Výstava by
se měla uskutečnit v roce 2006 a proto jsou zatím
shromažďovány potřebné informace a další archiválie, aby
mohl být realizován scénář výstavy.
Zhodnocení
Je shromažďován a zpracováván materiál vážící se k tématu
výstavy. Byla navázána úzká spolupráce s Nemocnicí
Pelhřimov a s VZP.
Garant
Mgr. O. Hájek, Jan Tomášek, PhDr. M. Kvášová
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Přednášková činnost
Cíl činnosti
Cyklus přednášek pro základní a střední školy
Popis
MVP zahájilo v závěru roku 2003 přednáškovou činnost pro
školy. Díky pozitivnímu ohlasu škol MVP cyklus přednášek
pro školní rok 2004 - 2005 znovu zopakovalo.
Zhodnocení
Přednáškovými cykly nabízí MVP školám na Pelhřimovsku
rozšíření výuky humanitních předmětů s možností seznámit
se s autentickými historickými artefakty.
Statistika
Počet - 375 návštěvníků / 20 přednášek
Garant
Každou přednášku si garantuje přednášející
Přednáškový cyklus „Město, ve kterém žiji“

PhDr. Miroslava Kvášova - Dům a jeho typologie - pro
2. stupeň ZŠ
Typy městských domů
Stavební materiály v průběhu století
Vývoj střešní krytiny
Funkce domu
Proměny životního komfortu
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PhDr.Miroslava Kvášová - Stavební vývoj městské zástavby pro 5. - 9. třídy
Vznik osídlení - zakládání měst
Městské parcely
Vývoj městské zástavby - proměny domu
Vnitřní zařízení a vybavení městské domácnosti
Srovnání životního stylu různých vrstev měst. obyvatelstva
PhDr.Miroslava Kvášová - Řemeslnická městská domácnost
- pro 5. - 9.třídy
Vybavení dílny
Suroviny pro řemeslo
Umístění řemesla v domě
Prodej
Movitosti a nemovitosti
Postavení řemeslnických mistrů v kontextu celého města
PhDr. Helena Nováková - Měšťanský oděv
Oblečení obyvatel měst do konce 18.století
Proměny módních trendů od počátku 19. do poloviny
20.století
Prádlo a doplňky
PhDr. Helena Nováková - Měšťanský životní styl
Život menších měst poloagrárního charakteru do počátku
19.stol.
Hospodářský rozvoj ve druhé polovině 19.stol. a jeho vliv na
život měšťanů
Zařízení měšťanských domů od empíru po secesi
Společenský a kulturní život
PhDr. Helena Nováková - Domácnost našich prababiček
Vaření na otevřených ohništích v černých kuchyních - černá
kuchyně, nádobí, náčiní
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Kuchyně od pol.19.stol.
Praní, žehlení, mandlování
Šití a jiné ruční práce
PhDr.Miroslava Kvášová - Cechovní řemesla - obecně - pro
5. - 9. třídy
Úvod do problematiky cechovní organizace
Cechovní systém a řád
Cechovní pravidla
Vandrovní řemeslníci
Cechovní symboly a atributy
Státní zájmy v cechovní výrobě
PhDr.Miroslava Kvášová
- Řemesla a cechy na
Pelhřimovsku - pro 5. - 9. třídy (možné přizpůsobit i pro
menší děti včetně mateřských škol) v muzeu i externě
Obrazový průvodce cechovními řemesly - dobové ilustrace
Výrobní postupy
Finální výrobky a jejich prodej
Životní úroveň řemeslnických mistrů
Jan Tomášek - Pelhřimovské osobnosti - pro 2. stupeň ZŠ
František Bernard Vaněk - pelhřimovský děkan, mecenáš
umění, vlastenecký kněz
Profesor Josef Dobiáš - významný český historik, tvůrce dějin
královského města Pelhřimova
Josef Šejnost - akademický sochař, významný český medailér
Plk. Josef Jiří Švec - absolvent pelhřimovského gymnázia,
velitel 1. divize ruských legií, národní hrdina
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Přednáškový cyklus „Kraj, ve kterém žiji“

PhDr. Helena Nováková - Zemědělství na Vysočině do
počátku 20. století - pro 1. i 2. stupeň ZŠ, v muzeu i
externě
Specifické podmínky zemědělské výroby na Vysočině
Obdělávání půdy
Pěstování obilovin-nářadí pro sklizeň a zpracování
Senoseč
Pěstování řepy, brambor
Chov koní, skotu, vepřů, drůbeže
Domácí zpracování mléka
PhDr. Helena Nováková - Lidové kroje z Pelhřimovska
Lidový oděv, jeho vývoj a funkce
Ženský kroj
Mužský kroj
Odlišnosti Pelhřimovska od sousedících oblastí lidového
oděvu
Pracovní oblečení
PhDr. Helena Nováková - Život na vesnici do 19. století
Vývoj lidové architektury od konce 18.do počátku 20.století
Nábytek a doplňky
Vaření, spaní, každodenní život
Společenské rozdělení vesnice, vztahy mezi generacemi apod.
PhDr. Helena Nováková - Výroční lidové zvyky a obyčeje na
Pelhřimovsku - pro 1. i 2.stupeň
Masopustní obchůzka
Vynášení smrti, čištění studánek, chození s chudou královnou
Velikonoce
Pálení čarodějnic, pověry o kouzlech
Stavění a kácení májí
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Letnice
Poutě a posvícení
Dušičky
Obchůzky lucek a barborek
Mikulášská obchůzka
Vánoce a Nový rok
Doplňkové přednášky
PhDr.Miroslava Kvášová - Stavební slohy - interaktivní
pořad pro děti od pěti let
Románský kostel
Gotický hrad
Gotický dům
Gotický chrám
Typické prvky jednotlivých slohů
Odlišný náhled na kulturu bydlení
Pelhřimov na počátku 19. století
Křížovky, pexeso, kvíz

Mgr. Ondřej Hájek - Zločin a trest ve středověku a
raném novověku - pro 2. a 3. stupeň
Právo hrdelní
Právo útrpné
Zločiny a jejich trestně právní kvalifikace
Inkvizice
Blažena Duffková - Kamnářství
Vývoj topení
Vývoj výzdobných prvků - kachle
Druhy topných těles
Způsoby povrchové úpravy
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Blažena Duffková - Sklářství na Vysočině - pro 1. i 2. stupeň
ZŠ, v muzeu i externě
Historie výroby skla
Sklárny na Vysočině
Prvky výzdoby skla na Vysočině
PhDr. Helena Nováková - Zpracování vlny, lnu a konopí,
textilní výroba
Výchozí materiály textilní výroby, jejich příprava a pěstování
Nářadí používané pro zpracování vlny, lnu a konopí
Ukázky doma vyráběných textilií
Zdobení textilu
PhDr. Miroslava Kvášová - Městská a cechovní sfragistika pro 5.- 9. třídy
Úvod do sfragistky
Typy pečetí a jejich použití
Mětstské atributy
Cechovní atributy
PhDr. Miroslava Kvášová - Čtení trochu jinak - paleografie
pro začátečníky - 2.stupeň ZŠ
Vývojové typy písma
Praktické čtení

46

Výroční zpráva MVP
2004

Publikační činnost
V roce 2004 vydalo MVP dva odborné tituly.
Prvním z nich se stala kniha PhDr. Miroslavy Kvášové Pečeti
a typáře městských obcí okresu Pelhřimov (ISBN 80-9034880-7), která byla vydána za finanční podpory Fondu Vysočiny Edice Vysočiny a s přispěním měst Božejova, Černovic,
Červené Řečice, Horní Cerekve, Hořepníku, Humpolce,
Kamenice nad Lipou, Lukavce, Nové Cerekve, Nového
Rychnova, Pacova, Pelhřimova, Počátek, Senožat a Žirovnice.
Zmíněná publikace vyčerpávajícím způsobem dokumentuje
vývoj městských typářů na Pelhřimovsku, rozšiřuje a
zpřesňuje dřívější odborné práce. V jednom případě se
podařilo dohledat typář, jehož existence byla v dřívějších
pracích předpokládaná, ale doposud nebyl jeho otisk
publikován. Výše zmíněná publikace byla vydána v nákladu
500 výtisků, její prodejní cena je 140,- Kč.
Druhou publikací vydanou v roce 2004 MVP byl Vlastivědný
sborník Pelhřimovska 15/2004 (ISBN 80-903488-1-5). Jedná
se o soubor odborných článků na témata, která se úzce váží
k Pelhřimovsku nebo k osobnostem, které zde působily.
Na kvalitu a výběr všech příspěvků dohlíží Redakční rada
MVP. Sborník byl vydán v nákladu 300 výtisků za finanční
spoluúčasti Hradu Kámen, jeho prodejní cena je 65,- Kč.
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Grantové projekty
Cíl činnosti
Fond Vysočiny - Edice Vysočiny - publikace „Pečeti a typáře
městských obcí okresu Pelhřimov“
Popis
Projekt byl zaměřen na vydání odborné publikace zabývající
se typologií a vývojem typářů městských obcí na Pelhřimovsku. Práce rozšiřuje a zpřesňuje dřívější odborné
publikace, které byly zaměřeny na tuto otázku. V jednom
případě se podařilo dohledat typář jehož existence byla
v dřívějších pracích předpokládaná, ale doposud nebyl jeho
otisk publikován.
Zhodnocení
Projekt byl zpracován v řádném termínu v roce 2003. K jeho
řádné realizaci došlo v průběhu roku 2004.
Statistika
Celková cena realizace - 77 800,- Kč
Výše příspěvku z programu Edice Vysočiny - 40 500,- Kč
Zbývající částka - 37 300,- Kč
Garant
PhDr. Miroslava Kvášová, Mgr. Ondřej Hájek
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Cíl činnosti
Fond Vysočiny - Edice Vysočiny - publikace „Josef Šejnost Zdeněk Šejnost - Medaile a plastiky“
Popis
Jedná se o publikaci z pera ing. Jiřího Boháče (bývalého
předsedy České numizmatické společnosti), předního odborníka na medailérské dílo Josefa Šejnosta. Práce by měla být
první knihou, která ucelenou formou shrne dílo Josefa a
Zdeňka Šejnostových.
Zhodnocení
Projekt byl zpracován v řádném termínu. Příslušná grantová
komise Kraje Vysočina zhodnotila tento záměr jako přínosný.
V polovině roku 2005 budou zahájeny tiskové práce.
Statistika
Celková cena realizace - 181 028,- Kč
Výše příspěvku z programu Edice Vysočiny - 90 000,- Kč
Zbývající částka - 91 028,- Kč
Garant
Mgr. Ondřej Hájek, Jan Tomášek
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Cíl činnosti
MK ČR - ISO - Akvizice části pozůstalosti po Josefu a
Zdeňku Šejnostových
Popis
Jednalo se o nákup podstatné části pozůstalosti po Josefu a
Zdeňku Šejnostových. MVP tento nákup potřebovalo
zrealizovat v souvislosti se zamýšlenou výstavbou nové
expozice věnované výše zmíněným umělcům.
Zhodnocení
Projekt byl zpracován v řádném termínu do 15. září 2004.
Jeho zhodnocení ze strany MK ČR proběhlo v říjnu 2004.
MK ČR konstatovalo, že se jedná o výjimečný soubor a
rozhodlo o své finanční spoluúčasti.
Statistika
Celková cena realizace - 100 000,- Kč
Výše příspěvku z programu ISO - 50 000,- Kč
Zbývající částka - 50 000,- Kč
Garant
Lubomír Anděl, Mgr. Ondřej Hájek, Jan Tomášek
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Cíl činnosti
MK ČR - ISO - Dvě expoziční vitríny - expozice Šejnost
Popis
Z důvodů budování prestižní expozice Josefa a Zdeňka
Šejnostových vypracovalo MVP grantový projekt na vyrobení
dvou speciálních vitrín, určených pro uložení medailérské
tvorby Josefa Šejnosta.
Zhodnocení
Projekt byl zpracován v řádném termínu do 15. prosince
2004. Jeho zhodnocení ze strany MK ČR proběhne v první
polovině roku 2005. Při kladném vyřízení bude po dohodě se
zřizovatelem zahájena realizace projektu.
Statistika
Celková cena realizace - 182 665,- Kč
Výše příspěvku z programu ISO - 91 332,- Kč
Zbývající částka - 91 333,- Kč
Garant
Lubomír Anděl, Mgr. Ondřej Hájek, Jan Tomášek
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Cíl činnosti
MK ČR - ISO - Expoziční klimatizovaná vitrína - třípatrový
dort
Popis
MVP ve svých sbírkách ochraňuje třípatrový dort
pravděpodobně z konce 19. století. Tento dort je zdoben
ozdobnými prvky na bázi cukru. Z důvodů zvyšující se
agresivity prostředí dochází k nevratné rekrystalizaci částí
tohoto exponátu. Cílem MVP je umožnit co nejširší veřejnosti
prohlédnout si tento unikát. Řešení této otázky je pouze
jediné, a to samostatná plně klimatizovaná vitrína.
Zhodnocení
Projekt byl zpracován v řádném termínu do 15. prosince
2004. Jeho zhodnocení ze strany MK ČR proběhne v první
polovině roku 2005. Při kladném vyřízení bude po dohodě se
zřizovatelem zahájena realizace projektu.
Statistika
Celková cena realizace - 507 892,- Kč
Výše příspěvku z programu ISO - 253 946,- Kč
Zbývající částka - 253 946,- Kč
Garant
Lubomír Anděl, Mgr. Ondřej Hájek, Jan Tomášek
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Cíl činnosti
MK ČR - ISO - Kamerový bezpečnostní systém - expozice
čp. 11 a čp. 12
Popis
Smyslem grantového projektu je zvýšení bezpečnosti
sbírkových předmětů, které jsou ve vlastnictví kraje, ale i
sbírkových předmětů jiných institucí, které budou MVP
zapůjčeny. Kamerový okruh je projektován zatím pouze
v čp. 9, čp. 11 a čp. 12. Systém by měl obsahovat 28
samostatných kamer a vlastní centrální záznamovou jednotku.
Zhodnocení
Projekt byl zpracován v řádném termínu do 15. prosince
2004. Jeho zhodnocení ze strany MK ČR proběhne v první
polovině roku 2005. Při kladném vyřízení bude po dohodě se
zřizovatelem zahájena realizace projektu.
Statistika
Celková cena realizace - 991 245,- Kč
Výše příspěvku z programu ISO - 495 622,- Kč
Zbývající částka - 495 623,- Kč
Garant
Lubomír Anděl, Mgr. Ondřej Hájek, Jan Tomášek
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Ostatní činnost
Pracovníci MVP jsou mimo jiné zapojeni do práce odborných
komisí Městského úřadu v Pelhřimově, jmenovitě komise
regenerace městské památkové rezervace a komise cestovního
ruchu.
MVP aktivně a zásadní měrou spolupracuje s občanským
sdružením Klub přátel historického Pelhřimova, kterému
poskytuje, v souladu s dohodou s městským úřadem, prostory
k činnosti i metodickou pomoc.

Otakar Štáfl - Pouť na Křemešník
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Finanční zpráva
Struktura příjmů MVP
Hlavní položka

Vnitřní členění

Celkový příjem
Příspěvek
zřizovatele
Příjmy z vlastní
činnosti

Částka v Kč

%

4 446 154,56 100,0

Grantový program
ISO
Grantový program
Fond Vysočiny
Vstupné
Propagační
materiál
Ostatní služby
Úroky z BÚ
SUMA

4 121 113,00

92,7

325 041,56

7,3

50 000,00

1,1

40 500,00

0,9

65 111,00

1,5

48 538,00

1,1

120 532,80
359,76

2,7
0,0

4 446 154,56 100,0
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Struktura provozních nákladů MVP
Hlavní položka

Vnitřní
členění

Mzdové a osobní
náklady
Mzdy
OON
Soc. a zdrav.
pojištění
Jednotný
příděl do
FKSP
Cestovné
Energie
Nájemné
Telekomunikační
služby a pohonné
hmoty
Materiál a DHM
Opravy a údržba
Služby výr. a nevýr.
povahy
Nákup
sbírkových
předmětů
Náklady na
reprezentaci
Ostatní náklady
Odpisy majetku
SUMA

Částka v Kč

%

2 749 366,00

62,2

1 963 959,00
50 000,00

44,4
1,1

696 128,00

15,8

39 279,00

0,9

9 473,00
296 877,50
400 001,00

0,2
6,7
9,1

62 340,50

1,4

402 589,40
12 716,02

9,1
0,3

314 598,60

7,1

115 300,00

2,6

2 187,00

0,1

21 881,00
147 935,00

0,5
3,3

4 419 956,02 100,0
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Při celkových provozních nákladech 4 419 956,02 Kč
bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření v částce
26 198,54 Kč.

Investiční majetek
Částka
v Kč

Položka

%

Celková částka investic
Účelová investiční dotace z rozpočtu
Kraje Vysočina
Investiční fond MVP

318 456,50 100
165 720,00

52

152 736,50

48

SUMA

318 456,50 100

Investiční dotace z USC byla použita na pořízení
paketu audiovizuální techniky, finanční prostředky investičního fondu organizace byly použity na nákup vizualizéru
Lumens PS 550 (95 188,- Kč) a notebooku Brave 8089P
(57 548,50 Kč).
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Poradní orgány MVP
Rada vedení MVP
PhDr. Miroslava Kvášová, zástupce ředitele MVP a vedoucí
sbírkotvorného oddělení MVP
Jaroslava Bláhová, vedoucí technickohospodářského oddělení
MVP
Jan Tomášek, odborný pracovník MVP
Rada vedení MVP byla ustanovena dne 19. 3. 2004

Komise pro sbírkotvornou činnost MVP
Předseda komise:
PhDr. Miroslava Kvášová, zástupce ředitele MVP a vedoucí
sbírkotvorného oddělení MVP
Členové komise:
Mgr. Luděk Březina, místostarosta města Pelhřimov
Jaroslav Benda, restaurátor
PhDr. Zdeněk Martínek, ředitel SOkA Pelhřimov
PhDr. Helena Nováková, etnografka MVP
Mgr.Aleš Seifert, odborný pracovník KÚ kraje Vysočina
Mgr. Vlastislav Větrovský, tajemník MÚ Pelhřimov, člen
předsednictva KPHP
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Redakční rada MVP
Předseda rady:
Jan Tomášek, odborný pracovník MVP
Členové rady:
Mgr. Ondřej Hájek, ředitel MVP
PhDr. Miroslava Kvášová, zástupce ředitele MVP a vedoucí
sbírkotvorného oddělení MVP
PhDr. Lenka Martínková, odborná pracovnice SOkA
Pelhřimov
PhDr. Zdeněk Martínek, ředitel SOkA Pelhřimov
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Struktura zaměstnanců a organizační schéma
Ředitel MVP
Historik

Oddělení sbírkotvorné
Vedoucí sbírkotvorného
oddělení, historik,
kurátor, archivář

Oddělení provozně
ekonomické
Vedoucí provozně
ekonomického oddělení,
odborný ekonom

Etnograf, kurátor,
metodik kronikářství

Pokladní

Historik, kurátor,
dokumentátor

Průvodci

Konzervátor

Údržbář

Knihovník, kurátor

Uklízečka

Správce sbírek
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Ředitel MVP

Historik

Oddělení
sbírkotvorné

Vedoucí sbírkotvorného
oddělení, historik, kurátor,
archivář
Etnograf, kurátor, metodik
kronikářství
Historik, kurátor,
dokumentátor
Konzervátor
Knihovník, kurátor
Správce sbírek

Oddělení provozně
ekonomické

Vedoucí provozně
ekonomického oddělení,
odborný ekonom
Pokladní
Průvodci
Údržbář
Uklízečky

Brigádníci

Průvodci

Mgr. Ondřej
Hájek
PhDr.
Miroslava
Kvášová
PhDr. Helena
Nováková
Petr Pech,
prom. hist
Lubomír Anděl
Jan Tomášek
Blažena
Duffková
Jaroslava
Bláhová
Dana Kůrková
Ladislava
Sejková
Milan Dedera
Libuše
Marková

Marie
Hoffmannová
Anna Hořejší
Tomáš Jirsa
Aneta Pechová
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Poděkování
I přestože je vstřícnost zřizovatele naší organizace,
Kraje Vysočina, příkladná, neobejde se MVP při své činnosti
bez morální a hmotné podpory Města Pelhřimova. Je pro nás
ctí upřímně konstatovat, že našimi hlavními oporami a garanty
naší činnosti jsou Kraj Vysočina a Město Pelhřimov.
I přes značnou pomoc těchto institucí vítáme pomoc
každého, kdo ji myslí upřímně a nezištně. Mezi takovéto
subjekty patří firma Adélka a. s. Pelhřimov a její ředitel
L. Teisler, Nová tiskárna s. r. o. Pelhřimov a její jednatel
B. Kocman a Městské lesy a. s. Pelhřimov s jejich ředitelem
ing. F. Kučerou.
Nemůžeme opomenout ani restaurátora J. Bendu,
jehož rady jsou pro záchranu a udržování sbírek neocenitelné a
pana V. Peška (firma Polar), jehož služby využívá muzeum při
dopravě větších předmětů a také mnoha dalším občanům, kteří
se se svou radou nebo dary podílejí na úspěšné činnosti muzea.
Jim všem patří naše poděkování. Naše poděkování však patří i
ostatním muzeím a galeriím, působícím na území kraje
Vysočina, ostatním institucím zřizovaným Krajem Vysočina,
ale i organizacím zřizovaným Českou republikou, jako SOkA
Pelhřimov, SOA Třeboň a také Husitskému muzeu v Táboře,
za jejich vstřícnost a příkladnou spolupráci s naší organizací a
cenné rady, které naší organizaci nezištně poskytují.
Dovoluji si na tomto místě poděkovat i svým
spolupracovníkům. Bez píle a úsilí většiny z nich by naše
organizace jen obtížně získala zpět svou ztracenou prestiž. Dík
jim patří i za příkladnou reprezentaci MVP v poradních
komisích Města Pelhřimova.
Mgr. Ondřej Hájek
Ředitel MVP
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Kontaktní a identifikační data
Muzeum Vysočiny Pelhřimov,
příspěvková organizace
Masarykovo náměstí 12, 393 01 Pelhřimov
tel./fax 565323456, tel. 565323184
e-mail: muzeum.pelhrimov@quick.cz

Zřizovatel: Kraj Vysočina
Bankovní spojení - KB Pelhřimov,
číslo účtu - 4032 - 261/0100
IČ 00071307
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