Městské muzeum a galerie Vodňany

Výroční zpráva 2020
Provoz Městského muzea a galerie Vodňany byl z důvodu koronavirové pandemie opakovaně uzavírán.
Poprvé od 13. března do 11. května, podruhé od 12. října do 3. prosince a nakonec od 18. prosince do konce
roku. Celkem bylo zavřeno 127 dní. V průběhu roku tak docházelo k rekordnímu počtu rušení plánovaných
akcí, výstav a přednášek. Navzdory omezenému pohybu přes státní hranice se však podařilo uspořádat tři
výstavy se zahraniční účastí, a to se slovenskými výtvarníky z Bratislavy, rakouským fotografem Waltrem
Kumpem z Lince, dlouholetým spolupracovníkem Fotoklubu Vodňany, a především s českým malířem
Františkem Janulou z Paříže. Přehlídkou péče o sbírky se stala náhradní výstava 54 portrétů, restaurovaných
v letech 2005 – 2018. Ve spolupráci s Klubem vodňanských výtvarníků, s dobrovolnými hasiči a baráčníky
se jejich drobné výstavy uskutečnily ve výloze infocentra a vitrínách na volně přístupných místech
Městského úřadu. Vzhledem k omezení živé kultury se pracovní úsilí věnovalo sbírkovým předmětům, které
byly čištěny a ukládány v novém depozitáři. Podařilo se také dokončit náročné restaurování historického
praporu Sboru dobrovolných hasičů Vodňany. Mimořádným novým přírůstkem do výtvarné sbírky je
terakotové sousoší Svatá Anna Samotřetí, které bývalo umístěno v nice nárožního domu ulic Komenského a
Mokrého. Úspěšným publikačním počinem se stala knížka Helfenburk v pověstech. V závěru roku prošla
velkou proměnou městská galerie, ve které byla v prostorách pamětních síní, v obrazárně, Alšově sálu a
depozitáři archeologie a textilu vyměněna okna.
Péče o sbírky
Přírůstky
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se sešel dne 1. 3. 2021, aby posoudil a schválil bezúplatné nabývání
věcí movitých do sbírky přír. č. 1 – 36/20, 39 – 45/20, 47 – 67/20, 69 – 182/20, 184/20, 186 – 275/20,
277/20 – 307/20, 309/20 – 443/20 a koupí č. 37/20 Říhánek, Vojtěch: Chalupa v zimě, č. 38/20 Říhánek,
Vojtěch: Statek (Vodňansko), č. 68/20 Muchl, Jaroslav: Betlém, dřevořezba, č. 183/20 Postyla r. 1729, č.
185/20 pečeť kostela Vodňany, č. 276/20 Hrdina, Pavel: Divadlo – fotoknihy, č. 308/20 Vojenský lazaret
1914, fotografie. Poděkování přináleží všem dárcům.
Restaurování sbírky
Prapor SDH Vodňany II. etapa 112 800,- Kč (z toho GP JčK 64 000,- Kč)
Kateřina Pittlová, restaurátorka textilu a Lenka Helfertová, ak. mal. (Praha)
Stuhy k praporu SDH Vodňany 19 900,- Kč
Kateřina Pittlová, restaurátorka textilu (Praha)
Soubor kožených předmětů 2 800,- Kč
Nela Korbelová, konzervátorka (Libětice)
Soubor sádrových pamětních desek 37 548,- Kč
Richard Rudovský, sochař restaurátor (Holašovice)
Soubor keramických předmětů z pozůstalosti F. Heritese a J. Zeyera 25 000,- Kč
Vladimír Marek, restaurátor keramiky (Městské muzeum Volyně)
Restaurování a konzervování celkem 198 048,- Kč
Ochrana sbírek
Knihařské práce 2485,- Kč
Ochrana sbírek celkem 2485,- Kč
Revize sbírek
Revize probíhala v rámci celoročního provozu instituce. Byl prověřován fyzický stav předmětů. Informace
byly následně zaneseny do databáze programu Demus včetně fotografie sbírkového předmětu. Probíhala
revize fondů Řemesla a Uměleckého průmyslu. Předměty byly čištěny, stěhovány a uloženy v Hlavním
depozitáři v počtu 1081 ks.

Výstavy
Městská galerie
4. února – 8. března
Hry a klamy – IQpark Liberec
1. března – 9. března a 12. května – 21. června
Festival knih Jana Bauera – 75. narozeniny spisovatele a čestného občana města
12. května – 28. června
Restaurované portréty ze sbírky MaG Vodňany
27. června – 28. září
Významné stavby z papíru – David Valenta, modelář z Vodňan
6. července – 28. září
Česká obraznost s francouzskou noblesou – František Janula
5. září – 28. září
17. duben 1945 … poslední let capt. Raymonda F. Reutera a Lt. Williama R. Preddyho. Mustang P51: sbírka válečné letecké archeologie Petra Svobody
12. – 13. září
Prapory Sboru dobrovolných hasičů ve Vodňanech – 145. výročí založení spolku
4. – 11. října, výstava uzavřena
Luděk Koloušek – Petr Mano – Iva Petrová – Jiří Steiner – obrazy
13. – 18. prosince, výstava uzavřena
Klub vodňanských výtvarníků
Celkem 3778 osob navštívilo 10 aktuálních výstav a stálou expozici, zrušeny 4 plánované výstavy
Městské muzeum
6. června – 16. srpna
Víra pomáhá – čeští a slovenští výtvarníci
23. srpna – 30. září
Podoby života v cyklech – Ivana Záleská
celkem 539 osob navštívilo 2 aktuální výstavy a stálou expozici, zrušena 1 plánovaná výstava
Ostatní
Přednášky
9. ledna
Vodňanští tatrováci na Omaha Beach 2019 – Miroslav Kouba
23. ledna
Írán – Jindřich Vágner
18. února
Galapágy a Ekvádor – Ráj zvířat – Tomáš Kubeš
27. února
Kambodža – země starobylých chrámů a prolité krve – Marek Kovář
5. března
Tanzánie – poprvé v Africe – Pavel Svoboda
12. března
Transsibiřská odysea – Po stopách svého pradědy legionáře Jana Kouby – Ina Píšová
15. září
Cesta do vojenských muzeí a památníků v Belgii a Francii – Jitka Velková
22. září
Jiří František Červinka, příslušník odboje a politický vězeň (Šumava II) – Miroslav Počinek
26. září

17. duben 1945 … poslední let capt. Raymonda F. Reutera a Lt. Williama R. Preddyho. Mustang P51: sbírka válečné letecké archeologie – komentovaná prohlídka sběratele Petra Svobody
Celkem 349 osob navštívilo 9 přednášek, zrušeno 11 plánovaných přednášek
Koordinace výstav ve Sloupové síni Městského úřadu Vodňany
1. – 29. února
Masopust – DDM Vodňany, výtvarný kroužek pod vedením Zuzany Návarové
4. – 28. března
Proměny přírody – ZUŠ Vodňany, třídy výtvarného oboru pod vedením Mgr. Ivany Záleské
4. – 29. května
Z historie Vodňanských rybářských dnů – fotografie a dokumenty z archivu
1. – 30. června
Pestrobarevné úsměvy – Chelčický domov sv. Linharta, výtvarné práce klientů
1. července – 2. srpna
Sportovní koně/Sportpferde – foto Walter Kump (Rakousko)
5. srpna – 30. září
Petr Efenberk – fotografie písková abstrakce
Celkem koordinováno 6 výstav, zrušeny 4 plánované výstavy
Koncerty, slavnostní setkání a představení
18. února
Žákovský koncert ZUŠ Vodňany
20. května
Zasedání Nadace JUDr. Zdeňka Nováka a Marie Novákové
29. května
Slavnostní předávání Ceny starosty města
15. června
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům Gymnázia Vodňany
28. června
Recitál Lucie Majerové, absolventky ZUŠ Vodňany
9. července
Závěrečný koncert Mezinárodních houslových kurzů Váši Příhody – 3. ročník
1. září
Zahájení školního roku 2020/2021 pro studenty prvních ročníků Gymnázia Vodňany
12. – 13. září
Dny evropského dědictví – volný vstup a prohlídky města
19. září
Komorní festival Váši Příhody – Městské kulturní středisko Vodňany ve spolupráci s Institutem Váši
Příhody
13. prosince
Setkání Klubu vodňanských výtvarníků
19. prosince
Záznam videopřehlídky Evy Smolíkové (Kolářové)
20. prosince
Záznam videokoncertu Den Váši Příhody – Janáčkovo kvarteto Brno
celkem 442 osob navštívilo 12 koncertů, setkání a představení aj., zrušeno 10 plánovaných koncertů
Projekty a lektorské programy
Advent v kostele Narození Panny Marie pro MŠ ve spolupráci s MAS Vodňanská ryba (82)
Desková hra Astrotoulky (6)
Lektorské programy pro Klub Rybka a DDM Vodňany (238)
Nakresli nás (39)

Výtvarná hodina (11)
Celkem 376 osob navštívilo 20 vzdělávacích programů, zrušen 1 plánovaný projekt pro školy
Ostatní programy pro veřejnost
15. ledna
Záhadné Vodňany pro SAV z. s.
14. září
Vodňany na obrazech pro Komunitní centrum Újezd – Hvožďany
20. října
zrušen plánovaný program pro Domov s pečovatelskou službou
Volné vstupy
18. května
1. června
12. – 13. září
11. října

Mezinárodní den muzeí
Mezinárodní den dětí
Dny evropského dědictví – komentované prohlídky města (GP JčK 30 000,- Kč)
Dny otevřených ateliérů – výtvarné dílny Klubu vodňanských výtvarníků

Publikační činnost
Publikace
Helfenburk v pověstech – 700 ks (GP JčK 30 000,- Kč)
Muzeum hrou – lektorské programy pro školy a veřejnost – 500 ks (GP JčK 35 000,- Kč)
Průvodce po vodňanských památkách a pověstech AJ a NJ – 2x 1500 ks (GP JčK 30 000,- Kč)
Knihovna
Služby knihovny a badatelské služby využilo 24 uživatelů, z toho 9 badatelů, a vypůjčili si 88 knihovních
jednotek. Bylo zodpovězeno 79 odborných dotazů.
Zapsáno 221 nových knihovních jednotek z toho 183 ks převod z Městské knihovny Vodňany,
21 ks zakoupeno v hodnotě 7227,- Kč. Ostatní přijato jako dar.
Bylo publikováno ve spolupráci s fotografem Karlem Burdou 12 příspěvků „Včera a dnes“ a samostatných
22 článků ve Zpravodaji města Vodňany, 2 zprávy v odborném časopisu Výběr: Časopisu pro historii
a vlastivědu jižních Čech, a 1 článek v odborném sborníku Zlatá stezka. Spolupráce s redakcí periodik
Výběr, Zlatá stezka a Zpravodaj města Vodňany.
Infocentrum
Člen A.T.I.C. České republiky. Průběžně aktualizována a budována firemní databáze a kalendář akcí
ve městě a okolí.
Výstavy:
13. leden – 12. březen
Vodňany v proměnách času
Fotografie archiv MaG a Karel Burda
4. květen – 30. červen
Čechy krásné – Čechy mé
Fotografie Helena Mašindová
1. červenec – 30. září
Malovaný domov
Obrazy Pavel Horák
5. října – 10. října a 11. – 23. prosince výstava uzavřena
Cestovní budíky
Sbírka Petry Vaškové

Průvodcovská služba
Na základě vzájemné dohody s Římskokatolickou farností Vodňany a Městským muzeem a galerií Vodňany
pracovníci MaG Vodňany konají průvodcovskou službu s odborným výkladem v kostele Narození Panny
Marie ve Vodňanech pro objednané skupiny nad 10 osob. V průběhu roku navštívilo kostel celkem 249
osob.
Baštu v areálu městského opevnění SOUs Vodňany s průvodcem navštívilo celkem 179 osob.
Stanici veřejného internetu v prostorách infocentra využili 4 uživatelé po dobu 23 min.
Celkem navštívilo infocentrum 5619 osob.
Webová stránka
Během roku byly webové stránky www.muzeumvodnany.cz a www.infocentrumvodnany.cz průběžně
aktualizovány dle programu akcí. Spravován byl také web Klubu vodňanských výtvarníků.
Bylo evidováno 13 065 (muzeum) a 74 628 (infocentrum), 87 693 celkem přístupů.
V průběhu roku bylo zveřejněno 561 akcí a 839 aktivních subjektů.
Příjemci tištěných a e-mailových pozvánek byly vyzváni k souhlasu s archivací jejich osobních údajů
(GDPR). E-mailové pozvánky byly rozesílány 154 uživatelům, fb like muzeum podpořilo 546 uživatelů
z 570 sledujících a fb like infocentrum 766 uživatelů z 805 sledujících.

Hospodaření v tis. Kč
Náklady:
spotřeba materiálu
spotřeba energie
spotřeba ost. nesklad. dodávek
prodané zboží
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
ostatní sociální pojištění
zákonné sociální náklady (FKSP)
ostatní daně a poplatky (v tom sil.daň)
smluvní pokuty a úroky
jiné ostatní náklady
odpisy dl.nehm. a hmot.majetku

tis.Kč
166
22
161
139
429
6
7
720
2453
755
6
45
2
0
16
6

Náklady celkem

4933

Výnosy:

tržby z prodeje služeb
tržby za prodané zboží
úroky
zúčtování fondů
jiné provozní výnosy
provozní dotace

43
203
0
0
0
5155

Výnosy celkem

5401

Výsledek hospodaření před zdaněním

Vodňany 2021-03-19
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Mgr. Jitka Velková

ředitelka MaG

