Městské muzeum a galerie Vodňany

Výroční zpráva 2005
Městskému muzeu a galerii Vodňany se podařilo v r. 2005 realizovat dva granty na podporu
péče o sbírky, a sice grant na rozšíření expozice Rybářská tradice ve Vodňanech a grant na
zahájení automatizace v muzejní knihovně. Oblast práce s veřejností se rozšířila o dvouletý
společný projekt s dětskými organizacemi. Výstava Vodňanské náměstí podle Karla Burdy
byla nejen obohacením výstavy ke 100. výročí otevření vodňanského muzea, ale i nejvíce
vyhledávaná výstava vodňanskými občany. O činnosti muzea, galerie, knihovny a infocentra
vypovídají následující obsah jednotlivých rubrik a také webová stránka www.vodnany.net.
Péče o sbírky
Přírůstky
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se sešel dne 23. 3. 2006, posoudil a schválil
bezúplatné nabývání věcí movitých do sbírky č. 1 – 2, 3 – 26, 30, 44 - 56/05 a rozhodnutí
ředitele muzea o úplatném nabytí věcí movitých pro sbírku zvaným „per rozlam“ č. 27 – 28,
31/05. Akvizicí roku se bezesporu stal soubor kreseb z Vodňanska od Ladislava Stehlíka,
autora knihy Země zamyšlená, které jsou uvedeny pod č. 3 – 29/05.
Restaurování a údržba
Ak. mal. Tomáš Záhoř během roku restauroval tyto obrazy ze sbírky MaG Vodňany:
J. Jakší – Stětí sv. Jana Křtitele (i. č. 5.267) za
23.480,-- Kč
(za přispění grantu Jihočeského kraje ve výši 16.000,-- Kč)
Portrét premonstráta (i. č. 5.309) za
6.600,-- Kč
(za přispění grantu Jihočeského kraje ve výši 4.000,-- Kč)
Truhlářství – p. Říha, Holušice restauroval:
intarzovanou komodu z pozůstalosti J. Zeyera (i. č. 144) za
18.000,-- Kč
intarzovanou komodu z pozůstalosti F. Heritese (i. č. 5.299) záloha
5.000,-- Kč
Firma Rema Vodňany:
zakoupena alkalická lepenka na obaly starých tisků
10.175,-- Kč
rámování a paspartování
9.735,-- Kč
za celkovou částku
72.990,-- Kč
Revize sbírek
Provedena komplexní revize přírodovědné sbírky (119 ks), která bude ukončena počátkem
roku 2006 po odborné konzultaci s ing. J. Cíchou, mineralogem Prácheňského muzea v Písku.
Pokračovalo se v revizi numizmatické sbírky (149 ks) a zahájila se revize výtvarného fondu
(39 ks). Během revize se zpětně zpracovávaly jednotlivé sbírkové předměty do databáze
Demus včetně fotodokumentace (celkem 311 ks). Po úmrtí p. O. Šmikmátora byly muzeu
vráceny sbírkové předměty z pozůstalosti J. Zeyera zapůjčené pro Památník J. Zeyera
v Liboci – revize pozůstalosti spisovatele J. Zeyera byla upřednostněna jako mimořádná před
ostatními, které byly dočasně pozastaveny, a bude ukončena v r. 2006.
Stálá expozice
V průběhu 1. čtvrtletí 2005 byly vymalovány veškeré prostory Městské galerie přístupné
veřejnosti. Dlouhodobá výstava Rybářská tradice ve Vodňanech v prostorách bývalé
synagogy byla doplněna o tři figuríny rybářů za přispění z Grantového programu na podporu
činnosti jihočeských kulturních subjektů Jihočeského kraje ve výši 43.200,-- Kč.
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Výstavy
Městská galerie:
10. března – 30. dubna Srí Lanka – Perla Indického oceánu ve spolupráci se ZOOGEOS
20. března – 17. dubna Vodňanské náměstí podle Karla Burdy & 100 let vodňanského muzea
24. dubna – 29. května Krajina jako odraz fotografovy duše ve spolupráci s APF Praha
30. dubna – 26. června Vzpomínka 60 let stará u příležitosti 60. výročí konce II. svět. války
9. května – 26. června Malovaná historie ve spolupráci s Gymnáziem Vodňany
5. června – 3. července Milan Peterka – obrazy k 75. narozeninám chelčického rodáka
10. července – 4. září Jan Rafael Schuster – obrazy ve spolupráci s Městským muzeem Blatná
16. října – 20. listopadu Brloh zdraví Vodňany – Josef Hošna & Zdeněk Macků – obrazy
27. října – 27. listopadu Josip Plečnik – Práce pro prezidenta Masaryka ve spolupráci
s Městem Vodňany a Velvyslanectvím Slovinské republiky v ČR
27. listopadu – 31. prosince, Klub vodňanských výtvarníků
celkem 3.617 návštěvníků
Městské muzeum:
květen – září, Rybářská tradice ve Vodňanech ve spolupráci s SRŠ, VÚRH JU Vodňany
a Školním rybářstvím Protivín
7. května – 19. června Jan Antonín Pacák – vodnické obrazy a objekty – malovaná keramika
26. června – 7. srpna Martin Micka – obrazy, objekty
14. srpna – 30. září Jindřiška Víchová – tapisérie, textilní koláže
celkem 778 návštěvníků
Přednášky a koncerty
13. ledna Papua Nova Guinea – příroda a lidé aneb Mí Papuánci mi rozumějí prof. Jan Lepš,
Biologická fakulta Jihočeské univerzity Č. Budějovice
27. ledna Pět měsíců v HIMÁLAJI aneb LADAK očima české rodiny Martin Mykiska,
cestovatel z Prahy
10. února Čím se u nás platilo PhDr. Jiří Chvojka – Jihočeské muzeum Č. Budějovice
24. února Slovinsko – Triglavský národní park & Rumunsko – české vesnice a Fagaraš
Vladislav Hošek – fotograf ze Čkyně
10. března Srí Lanka – Perla Indického oceánu RNDr. Karel Pecl – zoolog Prácheňského
muzea v Písku
24. března 180 dní ve službách krále Jiřího. V zajetí ledu a sněhu Antarktidy RNDr. Michal
Janouch, Ph. D., Solární a ozónová observatoř Českého hydrometeorologického ústavu
Hradec Králové
7. dubna 300 let vysvěcení poutního kostela Jména P. Marie na Lomci PhDr. Pavla Stuchlá,
Ph. D. – odborná pracovnice Městského muzea a galerie Vodňany
20. května Koncertní muzejní noc v bývalé synagoze
15. července Koncert Pavly Žílové
17. září Váša Příhoda v dokumentech, Institut V. Příhody, P. Žílová
27. září dr. Václav Mostecký, přednáška pro Gymnázium Vodňany PhDr. Pavla Stuchlá Ph.D.
6. října dr. Václav Mostecký, přednáška pro ZŠ Bavorovská PhDr. Pavla Stuchlá Ph. D.
31. října Dušičky vážně nevážně, pořad pro Gymnázium Vodňany Lenka Ebelová
9. listopad Zeyerovy Vodňany Městská knihovna & MaG Vodňany
1. října Bargelod, mužský sbor z Welsu, Město Písek, CČH & MaG Vodňany
3. listopadu Koncert Štěpánky Oberlové
11. listopadu Koncert Marie Máši Kubátové, ČKA Vodňany
6. prosince Mikulášský koncert – Písečtí pištci
celkem navštívilo přednášky a koncerty 899 posluchačů
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Publikační činnost
BERKA, Rudolf: Vodňany v období první republiky (1918 – 1938), 250 ks.
300 let poutního kostela Jména Panny Marie na Lomci, 300 ks.
Vodňany a Vodňansko : turistický průvodce, připraveno do tisku v 1. čtvrtletí 2006.
Knihovna
Realizován projekt VISK 3 Zahájení automatizace knihovny za přispění MK ČR ve výši
33.000,-- Kč.
25. října J. Velková, PhDr. P. Stuchlá, Ph. D., P. Totín proškoleni firmou Lanius Tábor
pro práci s katalogizačním programem Clavius.
Zapsáno 55 ks nových knihovních jednotek v hodnotě 9.201,-- Kč.
Služby knihovny a badatelské služby využilo 54 uživatelů a vypůjčili si 66 knihovních
jednotek.
Infocentrum
Dokončena instalace modelu města Vodňan dle stabilního katastru z r. 1837. Průběžně
aktualizována a budována firemní databáze a kalendář akcí ve městě a okolí.
výstavy:
10. ledna – 31. března Ex libris pro muzeum soutěžní výstava při příležitosti 100. výročí
otevření vodňanského muzea
4. dubna – 26. června Cestománie aneb vyberte si místo dovolené výstava s anketou, práce
žáků školní družiny ZŠ Bavorovská – pavilon Výstavní ul.
4. července – 30. září Voda, kámen, dřevo studenti ZUŠ Strakonice, Mgr. Věra Bělochová
4. říjen – 30. prosince Malované Malovice výtvarný kroužek Malovice, Mgr. Alena
Krauseová
zájezdy:
11. června ZOO Praha – Thajská zahrada, Památník Lidice
20. srpna Šumava – Vimperk, muzeum – Kvilda – prameny Vltavy
práce s veřejností:
ve spolupráci s dětskými organizacemi: PS Kampanus, TOM Modrá Šipka, Junák Vodňany,
TOM Kotvice, Speciální škola Vodňany, DDM Vodňany
1. května, Pochod s kaprem Jakubem – účast 128 dětí, 91 dospělých
22. října, Toulky se zlatým podzimem – účast 99 dětí, 50 dospělých
dvouletý projekt pro volný čas dětí a rodičů Vodňanské hrátky pro malé a velké 2005-2006
2. listopadu byla uvedena do provozu stanice veřejného internetu IKT centra Gymnázia
Vodňany v prostorách infocentra.
Celkem navštívilo infocentrum 2.919 osob
Webová stránka
Během r. 2005 byla webová stránka průběžně aktualizována dle programu akcí a bylo
zaznamenáno 6.351 návštěvníků, z toho 3.913 unikátních návštěvníků.
Hospodaření
Náklady
materiálové náklady
el. energie
teplo + voda
nákup prodej. zboží
opravy a udržování

104.790,-- Kč
28.849,-- Kč
156.543,-- Kč
11.635,-- Kč (+ 47.168,-- Kč sklad)
162.5194,-- Kč
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cestovné
reprezentace
služby
mzdový fond
soc. a zdr. pojištění
příděl do FKSP
zákon. pojištění z odpověd.
silniční daň
ost. náklady
odpisy
náklady celkem

20.480,-- Kč
10.926,-- Kč
563.437,-- Kč
1,084.931,-- Kč
375.212,-- Kč
20.035,-- Kč
2.375,-- Kč
1.985,-- Kč
9.913,-- Kč
18.269,-- Kč
2,571.902,-- Kč

Výnosy
dotace Města Vodňany
vlast. příjmy (vstupné, prodej)
přijaté úroky
výnosy celkem
zisk

2,429.200,-- Kč
149.647,-- Kč
2.333,-- Kč
2,581.180,-- Kč
9.278,-- Kč

Ve Vodňanech 2006-03-23

Jitka Velková
ředitelka MaG
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