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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.
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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
zatím rozdělena na třináct podsbírek:
Podsbírka - 9 - archeologická
Podsbírka - 10 - historická
Podsbírka - 11 - etnografická
Podsbírka - 13 - numismatická
Podsbírka - 14 - militaria
Podsbírka - 15 - výtvarného umění
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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, abynebyly 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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Podsbírka - 16 - uměleckého řemesla
Podsbírka - 18 - knihy
Podsbírka - 25 - jiná - archiv
Podsbírka - 25 - jiná - fotoarchiv
Podsbírka - 25 - jiná - hudebniny
Podsbírka - 25 - jiná - medicína
Podsbírka - 25 - jiná - Šejnost
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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 vlastivědné činnosti 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
Šebestová-Ledecká, 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 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).
Návrh na založení muzejního spolku a muzea v Pelhřimově,
podaný ředitelem reálného gymnázia Václavem Petrů, schválilo
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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 Jůna
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
počiny 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 muzeumpožadavek 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.
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

9

MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p. o.
10

expozice, zaměřená na historii pelhřimovského regionu.
V roce 1991 muzeum oslavilo 90. výročí založení otevřením
nové stálé expozice v zámku Říčanských, která připomínala významné osobnosti Pelhřimovska a také ve větší míře představila
sbírkový fond z depozitářů muzea. O dva roky později byla reinstalována též stálá expozice ve Šrejnarovském domě.
Také tyto expozice doznaly v dalších letech změny. V části
zámku pánů z Říčan byla v roce 2005 instalována zcela nová,
moderně pojatá expozice věnovaná medailérům a sochařům Josefu a Zdeňku Šejnostovým, s úmyslem vybudovat ve zbývajících prostorách do pěti let expozici městské radnice, která zde
až do poloviny 19. století sídlila. Z těchto prostor byl veřejnosti
zpřístupněn hudební salonek. Rovněž expozice ve Šrejnarovském domě prošla několika zásadními proměnami, v roce 2007
byla dočasně pozastavena tvorba nové expozice s tématem expozice počátků města Pelhřimova a srovnání života na vesnici a
ve městě v 19. století. Celý prostor je v současné době využíván
jako depozitář.
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, příspěvková organizace. 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.

Strategický plán rozvoje MVP 2009 - 2016
Analýza činnosti MVP
Cíl činnosti
Získání a vyhodnocení podkladů analýzy
Popis
Získání dat pro potřeby analýzy činnosti MVP, vztažení těchto dat
k datům základní analýzy uvedené v koncepci rozvoje. Vyhodnocení celé analýzy a stanovení závěrů, které budou elementárními
podklady pro sestavení strategického plánu.
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Strategické cíle rozvoje MVP

Zhodnocení
V průběhu roku 2008 byla činnost MVP opakovaně analyzována
z několika aspektů, veškeré výchzí podněty pro sestavení strategického plánu rozvoje jsou připraveny k závěrečné analýze, která sladí priority rozvoje MVP s prioritami rozvoje kraje Vysočina
na bázi institucí muzejního typu.
Garant
Mgr. Ondřej Hájek
Strategický plán rozvoje MVP
Cíl činnosti
Vyvoření strategického plánu rozvoje MVP
Popis
Vyvoření strategického plánu rozvoje MVP, který bude jesně specifikovat priority rozvoje muzea v souladu s platnou legislativou,
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mezinárodními smlouvami a Komcepcí rozvoje muzejí a galerií
v kraji Vysočina.
Zhodnocení
Všechny aktivyty vedoucí k vytvoření strategického plánu byly odloženy na první polovinu roku 2009, kdy by měla být schválena
krajská koncepce rozvoje.
Garant
Mgr. Ondřej Hájek

Litografický lis zakoupený v roce 2008 do sbírky MVP
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Správa sbírky
Rozšiřování sbírkového fondu MVP
Cíl činnosti
Nákup sbírkových předmětů
Popis
Na základě doporučení Sbírkotvorné komise MVP byl do sbírky
MVP zakoupen autoportrét akad. malířky Marie Ehlerové-Syptákové a litografický lis z první čtvrtiny 20. století. Autoportrét Marie
Ehlerové-Syptákové rozšiřuje a doplňoje kolekci děl této autorky,
která jsou ve sbírce MVP. Marie Ehlerová-Syptáková měla přímov
vazbu na Pelhřimovsko a většina jejich krajinomaleb zachycuje
přírodu Vysočiny. Litografický lis byl původně majetkem československých drah, sloužil k tisku malonákladových mapových podkladů pro vnitřní potřebu železnice. V poslední době jej používal
významný grafik Emanuel Ranný.
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Odborná činnost MVP

Zhodnocení
Zakoupený autoportrét je v danou chvíli jediným známým autoportrétem této malířky, vytvořila jej pro svoji kamarádku z dětství,
jako vzpomínku na prožité roky - cena 10 000,- Kč byla komisí
akceptována. Zakoupený litografický lis je významným doplňkem
sbírky map MVP, zároveň lze zapůjčit některé z krajských organizací pro případnou výstavu či expozici děl Emanuela Ranného
- cena 210 000,- Kč byla komisí akceptována (lis je zcela funkční
včetně několika tiskových kamenů), komise doporučila rozdělit
cenu do tří splátek.
Statistika
Kupní cena obrazu 10 000,- Kč
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Kupní cena litografického lisu 210 000,- Kč (rozdělena do tří ročních splátek)
Garant
Mgr. Ondřej Hájek
Cíl činnosti
Získání kolekce artefaktů vážící se na každodennní život městské
společnosti
Popis
MVP získalo od Českobratrské církve evangelické zastoupená
p. Hánou několik kusů městského textilu z první poloviny 20. století z majetku paní Fárové.
Zhodnocení
Získaná kolekce materiálu rozšíří poznání o měšťanském interiéru v Pelhřimově, rodina Fárů patřila mezi přední měšťany.
Statistika
Všechny předměty byly MVP převedeny bezúplatně.
Garant
PhDr. Helena Nováková, Bc. Lubomír Anděl
Cíl činnosti
Získání kolekce papírových betlémů
Popis
MVP získalo od pana Brady část jeho sbírky novodobých papírových betlémů.
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Statistika
Všechny předměty byly MVP převedeny bezúplatně.
Garant
PhDr. Helena Nováková, Bc. Lubomír Anděl
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Zhodnocení
Získaná kolekce materiálu rozšíří možnosti oživení výstav s adventní tématikou.

Rozšiřování sbírkového fondu probíhalo v souladu s Plánem sbírkotvorné činnosti MVP. Plán činnosti na rok 2008 předpokládal získání sbírkových předmětů ze dvou okruhů badatelské
činnosti muzea, a sice adventní a Vánoční zvyky, a každodennost měšťanské domácnosti. Nad tento plán, ale zcela v souladu
s dlouhodobými záměry MVP, byla uskutečněna akvizice autoportrétu Marie Ehlerové-Syptákové a litografického lisu.
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Správa sbírky podle zákona č. 122/2000 Sb.
Cíl činnosti
Řádný zápis sbírkových předmětů do CES
Popis
V souvislosti s průběhem mimořádné inventarizace sbírkového
fondu MVP, kterou si vyžádala změna vedení MVP, byl, po dohodě s MK ČR, zápis sbírkových předmětů odložen na počátek roku
2008. Zároveň bylo iniciováno verifikování záznamů CES formou
porovnání databáze MVP s databází MK ČR.
Zhodnocení
Veškeré snahy MVP v souvislosti s CES jsou směřovány k vytvoření
transparentní struktury Sbírky OMP - MMP/002-05-10/174002.
Garant
Mgr. Ondřej Hájek
Cíl činnosti
Mimořádná inventarizace sbírkového fondu MVP
Popis
V souvislosti se změnou vedení MVP požádal ředitel organizace v roce 2004 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 2008 - 2009 předána Bc. Lubomíru Andělovi (jako
jedinému správci depozitářů) do správy sbírka MVP. Veškeré inventarizační protokoly jsou vypracovány v souladu s Vnitroorganizační směrnicí 2/2004.
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Statistika
Veškerá data vážící se na mimořádnou generální inventerizaci
obsahuje příslušný protokol, který je k nahlédnutí na Krajském
úřadě kraje Vysočina, Ministerstvu kultury České republiky a
v Muzeu Vysočiny Pelhřimov.
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Zhodnocení
Přes veškerou snahu inventarizační komise byly shledány v některých částech fondu zásadní nedostatky v označení sbírkových předmětů. Po dohodě s Odborem kultury a památkové péče
Krajského úřadu Kraje Vysočina bylo v roce 2006 přijato opravné
opatření. Byla zahájena opětovná inventarizace sbírkového fondu
s převedením označení inventarizovaných sbírkových předmětů
do čárového kódu. V závěru roku 2008 bylo konstatováno, že téměř 92 % fondu MVP prošlo úspěšně inventarizací. V roce 2009
bude provedena dohledací část mimořádné inventarizace.

Garant
PhDr. Miroslava Kvášová a Mgr. Lubomír Anděl
Cíl činnosti
Odpisy sbírkových předmětů v souladu se zákonem č. 122/2000
Sb. a plánem sbírkotvorné činnosti MVP a vytvoření seznamu
nejohroženějších předmětů
Popis
Vytvoření odpisových protokolů, vyplývající z plánu sbírkotvorné
činnosti MVP a seznamu nejohroženějších předmětů bylo odloženo z důvodu probíhající úplné inventarizace sbírkového fondu
MVP.
Zhodnocení
Plnění odpisových plánů a vytvoření seznamu nejohroženějších
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předmětů bylo v souvislosti se závažnými nedostatky v označení sbírkových předmětů odloženo na dobu po identifikaci všech
sbírkových předmětů dohledací částí mimořádné inventarizace.
Zahájením základních úkonů na vytvoření odpisového seznamu
byla pověřena PhDr. Miroslava Kvášová a vytvořením seznamu
nejohroženějších předmětů byl pověřen Mgr. Lubomír Anděl. Práce byly zaměřeny zatím na předměty v pomocné evidenci MVP
Garant
PhDr. Miroslava Kvášová a Mgr. Lubomír Anděl
Cíl činnosti
Pomocná 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
V souvislosti s probíhající mimořádnou inventarizací mebyl v roce
2008 do pomocné evidencepřijat žádný předmět.
Garant
Mgr. Lubomír Anděl
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Popis
V průběhu roku bylo provedeno 196 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 196 nových přírůstkových čísel, která zahrnují
291 kusů sbírkových předmětů.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

Cíl činnosti
Zápis určených předmětů do Přírůstkové knihy MVP

Garant
Jan Tomášek
Cíl činnosti
Převedení sbírkových předmětů z chronologické evidence do systematické evidence.
Popis
Z důvodů personálních změn a především z důvodů priority systematické generální mimořádné inventarizace sbírkového fondu
byl v průběhu roku upraven plán převedení sbírkových předmětů
z chronologické evidence do systematické evidence. Důraz v katalogizaci byl kladen především na Mgr. Petru Bartákovou, která pokračovala v systematickém zápisu archivního fondu MVP
do NAD v souladu s platnými archívními zákony a po konzultaci
s pracovníky SOkA Pelhřimov. Zároveň pokračovala v pořádání a
zpracování fondů a vytváření jejich inventářů. V souladu s tím, že
je knihovna MVP zapsána v registru veřejně přístupných kniho-
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ven, zpracoval a zkatalogizoval Jan Tomášek 1577 položek veřejně přístupného knihovního fondu.
Zhodnocení
V roce 2005 byla zahájena systematická práce na zpracování
archivního fondu MVP v souladu s novým archivním zákonem
č. 499/2004 Sb., v následujících letech bylo v této činnosti kontinuálně pokračováno. Dále byla prováděna katalogizace knihovního fondu v plném souladu se zápisem knihovny do seznamu
veřejných knihoven.
Statistika
Realizace - 1577 kusů knihovního fondu a převedení 2 archivních
fondů do evidence NAD
Garant
Garanti jednotlivých podsbírek jsou vyjmenováni u těchto podsbírek.
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.
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Veřejná knihovna MVP
Cíl činnosti
Standardizované služby veřejné knihovny
Popis
Muzejní knihovna poskytuje standardizované sloužby v souladu
se zákonem č. 257/2001 Sb. V předchozích letech byla chybným
výkladem výše citovaného zákona knihovna vedena jako specializovaná.
Po konzultaci s MK ČR bylo v závěru roku požádáno o změnu
chrakteru knihovny na knihovnu základní se specializovaným
fondem.
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Veřejná knihovna MVP

Zhodnocení
Veškerá činnost knihovny je v souladu se zákonem, podařilo se
odstranit i nesrovnalost v typu knihovny podle zákona. Knihovna
má charakter prezenčního zařízení.
Statistika
Počet čtenářů - 63
Počet výpůjček - 203
Garant
Jan Tomášek
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Vědecká a poradenská činnost
Vědeckovýzkumná činnost
Cíl činnosti
Výzkumný úkol na téma: Pacovský velkostatek za Weissů z Tessbachu
Popis
Jsou prováděny základní heuristické práce, které jsou základním předpopkladem pro následnou analýzu a syntézu získaných
poznatků na dané téma výzkumu. Bylo okončeno studium pozůstalosti Dr. Otto Weisse ve Státním okresním archivu Pelhřimov.
Prostudována Pamětní kniha města Pacova (celkem 3 knihy),
prostudovány dílčí prameny v Městském muzeu A. Sovy Pacov a
získány písemné informace od Dr. Otto Ortnera z Vídně, synovce Dr. Otto Weisse. Dále byly vytěženy informace od pamětníka
Jaroslava Zoubka z Pacova. Z výše uvedených pramenů jsou vypracovány obsáhlé poznámky, xerokopie některých dokumentů a
získáno soukromé vydání pamětí Dr. Ortnera „Schloss Lichtenburg“.
Zhodnocení
V roce 2008 garant projektu provedl obsáhlou heuristiku archivních pramenů v souladu s plánem vědecko-výzkumné činnosti.
Garant
Jan Tomášek
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Popis
Vyhodnocení dokumentace zemědělské usedlosti na Pelhřimovsku - na jejím základě zpracován dotazník k doplnění a upřesnění
informací z 1.poloviny 20. století (vzhled a vnitřní uspořádání a
vybavení usedlostí, hospodaření, strava, výroční a rodinné obyčeje bude průběžně vyplňován při cestách do jednotlivých obcí).
Zhodnocení
Byl zpracován katalog k fotodokumentaci zemědělských usedlostí (28 obcí) a zároveň vytvořen soupis zemědělského nářadí
v jednotlivých muzeích regionu.
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Cíl činnosti
Výzkumný úkol na téma: Dokumentace zemědělské usedlosti
na Pelhřimovsku

Garant
PhDr. Helena Nováková
Cíl činnosti
Výzkumný úkol na téma: Výroční obyčeje na Pelhřimovsku
Popis
Cílem projektu je dokumentace a zhotovení kopií masek vážících
se k výročním obyčejům na Pelhřimovsku. Projekt je rozdělen
na dvě priority, za prvé - doba adventní, za druhé - doba masopustu. Vytvořené masky budou využívány MVP k přednáškové a
výstavní činnosti.
Zhodnocení
Projekt byl zpracován v řádném termínu a vyústil výstavou
na téma adventní zvyky a obyčeje s doprovodným cyklem přednášek na totéž téma.
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Garant
PhDr. Helena Nováková
Cíl činnosti
Výzkumný úkol na téma: Pelhřimovská kriminalita 16. - 19. století
Popis
Záměr - na základě dostupné literatury a především archivních
pramenů vytvořit přehled trestných činů na území, které podléhalo jurisdikci místního soudu. Dále pak zjistit sociální postavení
jedinců, kteří se trestného činu dopustili. Celou problematiku pak
začlenit do obecnějšího kontextu.
Realizace - studium archivních pramenů v MZA Brno - SOkA Pelhřimov a odborné literatury k tématu.
Zhodnocení
Z prostudovaných materiálů byly zjištěny informace o pachatelích trestných činů - kromě spáchaného trestného činu (přečinu
či přestupku) také věk, vyznání, rodinný stav, povolání. Prameny
přinášejí informace také o platných zákonech, průběhu vyšetřování a výši trestu. Dle úřední korespondence lze také vysledovat
pohyb osob po státě.
Garant
Mgr. Petra Bartáková
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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.
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Cíl činnosti
Výzkumný úkol na téma: Pelhřimovské měšťanské domácnosti
v 18. století

Zhodnocení
Práce na výzkumném úkolu byly v roce 2008 částečně utlumeny
v souvislosti s činností garanta jako předsedy inventarizační komise.
Garant
PhDr. Miroslava Kvášová
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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 s odbornými pracovníky SOkA Pelhřimov byla připravena
přednáška pro pracovníky obecních a městských úřadů na téma:
smysl existence a vedení obecních kronik.
Zhodnocení
Pověřený odborný pracovník pokračuje ve své metodické práci
v trendu předchozích let.
Statistika
Bylo poskytnuto 36 konzultací k problematice vedení kronik.
Garant
PhDr. Helena Nováková
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.
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Statistika
Dotazy vztahující se k CES - 15
Dotazy vztahující se k zápisu sbírky do CES - 6
Garant
Mgr. Ondřej Hájek
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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.

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 - 175
Počet badatelských návštěv - 184 osob
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Garant
Odborní pracovníci MVP
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 předmětů. 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 - 53 kusů
Garant
Mgr. Ondřej Hájek, Jan Tomášek
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Expoziční činnost
Cíl činnosti
Stálá expozice - Expozice Msgre F. B. Vaňka
Popis
Expozice byla realizována ze sbírek MVP v domku Msgre F. B.
Vaňka v Děkanské zahradě v Pelhřimově. Vaňkův altán byl v roce
2008 zrekonstruován městem Pelhřimov a MVP v něm instalovala novou expozici v roce 65. výročí úmrtí Msgre F. B. Vaňka
v koncentračním táboře Dachau.
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Expoziční, výstavní a přednášková činnost

Hodnocení
Expozice byla pojata jako pamětní síň tohoto významného spisovatele, kněze a především vlastence. V roce 2009 bude muzeem
přihlášena do národní soutěže Gloria muzealis.
Statistika
Návštěvnost - 151 návštěvníků
Garant
Jan Tomášek, Mg. Lubomír Anděl a Mgr. Ondřej Hájek
Výstavní činnost
Cíl činnosti
Výstava - Vesnická usedlost
Popis
Výstava realizována ze sbírek MVP seznámila návštěvníky se životem lidí na vesnici a s vánočními zvyky, a to instalací stylizova-
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ného interiéru usedlosti doplněné doprovodnými texty. Součástí
výstavy byl i interaktivní betlém, který vytvářeli sami návštěvníci.
Hodnocení
Návštěvníkům bylo umožněno nahlédnout do života vesnického
obyvatelstva. Interaktivní betlém pomohl zapojit během prohlídky
fantazii nejenom u dětí.
Statistika
Návštěvnost - 13 návštěvníků
Garant
PhDr. Helena Nováková
Cíl činnosti
Výstava - Opatrní měšťané pelhřimovští
Popis
Muzeum Vysočiny Pelhřimov spolupracovalo s Gymnáziem Pelhřimov, konkrétně s tercií a Mgr. Karlem Kratochvílem na realizaci
projektu „Opatrní měšťané pelhřimovští 17. století a jejich svět“.
Výsledky projektové výuky byly prezentovány jednak na školní
konferenci, které se zúčastnili zástupci dalších výchovně-vzdělávacích institucí našeho města, ale také jeden z vedoucích celého
projektu . Dalším výstupem projektu byla výstava se stejným názvem, která proběhla za velkého zájmu v roce 2008.
Zhodnocení
Výstava byla vyústěním projektu CZ.04.1.03/3.1.15.2 Metodika
pro implementaci Výchovy ke vztahu ke kulturně historickému
dědictví do Školních vzdělávacích programů.
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Garant
PhDr. Miroslava Kvášová a Mgr. Petra Bartáková
Cíl činnosti
Výstava - Karel Hyliš - Dialog, prostor, hmota
Popis
Výstava byla uspořádána při příležitosti 80. narozenin prof. Karla Hyliše - významného českého sochaře a pedagoga, rodáka
z Pelhřimova.
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Statistika
Návštěvnost - 219 návštěvníků

Zhodnocení
Výstava se setkala se značným ohlasem především u odborné
veřejnosti. Vernisáže se zúčastnil ministr kultury Mgr. Václav Jehlička a čelní předtatelé kraje Vysočina a města Pelhřimov.
Statistika
Návštěvnost - 205 návštěvníků
Garant
Mgr. Ondřej Hájek
Cíl činnosti
Výstava - Temnoty světla - J. Šeda
Popis
Podstatu celé výstavy tvořily obrazy moderního abstraktního charakteru na bázi akrylátu.
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Zhodnocení
Zajímavá ukázka moderního umění.
Statistika
Návštěvnost - 102 návštěvníků
Garant
Mgr. Petra Bartáková
Cíl činnosti
Výstava - Místa utrpení a hrdinství
Popis
Podstatou výstavy byla interpretace koncentračních táborů a prezentace utrpení internovaných vězňů. Zároveň byly nastíněny
některé osudy lidí, jejichž životů se bytostně dotkla II. světová
válka.
Zhodnocení
Výstava byla svou podstatou koncipována především pro školní
mládež, byla doplněna přednáškou pamětníků. Celá výstava byla
MVP zapůjčena historickou skupinou Osvětim.
Statistika
Návštěvnost - 176 návštěvníků
Garant
Mgr. Ondřej Hájek
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Popis
Fotografická výstava totemů severoamerických indiánů především z oblastí Kanady přiblížila návštěvníkům tradice tvorby těchto votivních skulptur
Zhodnocení
Výstava byla MVP zapůjčena Společností přátel Kanady.
Statistika
Návštěvnost - 376 návštěvníků
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Cíl činnosti
Výstava - Totemy - indiánské symboly

Garant
Mgr. Petra Bartáková
Cíl činnosti
Výstava - Ženy ze zámku
Popis
Zásadní akcí byla výtvarná výstava s názvem Ženy ze zámku,
která se stala prezentací prací akad. malíře Stojana Genčeva.
Stojan Genčev se dlouhá léta profiloval jako restaurátor nástěnných maleb, charakter této práce byl přenesen i na jeho obrazy.
Vystavená kolekce obrazů představovala kompozice převážně
ženských aktů.
Zhodnocení
Výstava se setkala se s velkým ohlasem především díky vnitřní
harmonii, která vyzařovala ze všech obrazů. Výstava byla nejvíce
navštěvovanou výtvarnou výstavou v roce 2008.
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Statistika
Návštěvnost - 576 návštěvníků
Garant
Mgr. Ondřej Hájek
Cíl činnosti
Výstava - Osudné okamžiky čes. dějin
Popis
Výstava osudové osmičky v našich dějinách prezentovala jednotlivé letopočty končící číslicí 8 ve 20. století (1918, 1938, 1948 a
1968). Ukázky trojrozměrných, fotografických a ostatních předmětů charakterizovali události celorepublikového významu i regionálního náhledu. Na výstavě byly umístěny předměty ze sbírky
Muzea Vysočiny, dále zapůjčené předměty z Muzea Policie ČR
v Praze a Městského muzea v Pacově. Idea scénáře výstavy byla
zasadit regionální události jednotlivých roků do kontextu celorepublikových historických změn. Hlavními prvky výstavy se staly
fotografické zvětšeniny, které sloužili jako pozadí k trojrozměrnému panoramatům složených z jednotlivých sbírkových předmětů.
Rok 1918 byl představen na pozadí vyhlášení republiky Československé z oken pelhřimovské radnice. Ukázány byly i dobové
předměty a móda. Rok 1938 představovala ukázka pevnostního
opevnění ČSR z roku 1938. Vystavena byla dobová technika a
zbraně, jako i uniformy a móda. Následující zásadní letopočet
1948 se odehrával na pozadí pochodujících lidových milicí, tentokrát s ukázkou příslušných uniforem bezpečnostních sil československého státu. Rok 1698 je charakteristický pro vpád vojsk
Varšavské smlouva a obdobím svobodného kulturního a společenského myšlení. Všechny tyto prvky byly představeny dobovými materiály a osobními předměty. Celkově byla výstava přijata
kladně a hojně navštívena zejména školní mládeží.

Statistika
Návštěvnost - 807 návštěvníků
Garant
Jan Tomášek a Mgr. Lubomí Anděl
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Zhodnocení
Výstava byla směřována především na školní mládež. MVP se
tímto projektem zapojila do celorepublikového projektu vážícího
se k oslavám významných událostí v dějinách naší země končících číslem 8.

Cíl činnosti
Výstava - Výstava žákovských prací ZŠ Osvobození
Popis
V roce 2008 oslavila ZŠ Osvobození - Pelhřimov 20. výročí svého zniku. V souvislosti s tímto výročím uspořádalo MVP výstavu
přibližující činnost školy a její historii.
Zhodnocení
Z důvodu zpřístupnění výstavy všem současným i bývalým žákům a jejich rodičům, stejně jako všem pedagogům bylo po celé
trvání výstavy zrušeno vstupné do výstavní síně MVP.
Statistika
Návštěvnost - 476 návštěvníků
Garant
Mgr. Ondřej Hájek
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Cíl činnosti
Výstava - Tajemný čas adventu
Popis
Na dobu adventní připravilo MVP výstavu týkající se zvyků v období před vánocemi na Pelhřimovsku s názvem Tajemný čas adventu. K vidění zde byly tradiční zvyky, z nichž některé přetrvaly
do dnešní doby. V přehledu tradic řazených chronologicky tak,
jak jdou v době adventu za sebou, se návštěvníci měli možnost
seznámit se zvyky týkajícími se svátků sv. Barbory, sv. Mikuláše,
sv. Ambrože, sv. Lucie a s mnoha jinými tradicemi, které byly součástí běžného života v 19. století, ale i v pozdější době. Nechyběl
ani vánoční stromek či slavnostně prostřený stůl ve stylizované
světnici. Tak jako loni byla i tento rok vánoční výstava interaktivní.
Návštěvníci nejenom z řad dětí se mohli podílet na vytvoření betlému. Byly připraveny jednotlivé figury, které bylo možno po vymalování umístit do připraveného betlému.
Zhodnocení
Výstava byla směřována především do období konání celoměstské akce s názvem „Zlatá neděle na radnici“, v době trvání této
akce byl vstup na výstavu zdarma.
Statistika
Návštěvnost - 1962 návštěvníků
Garant
PhDr. Helena Nováková
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Popis
Výstava úzce svým tématem navazovala a doplňovala výstavy
pořádané v prostorech sklepení čp. 10 v předešlých letech.
Zhodnocení
Výstava svou úspěšností vhodně navázala na výstavy předešlé.
Statistika
Návštěvnost - 2758 návštěvníků
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Cíl činnosti
Fotografická výstava - Současné a zmizelé církevní stavby

Garant
Mgr. Lubomír Anděl

Stojan Genčev - Ženy ze zámku
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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 a následně i školní rok 2005 - 2006 znovu zopakovalo tento cyklus pro školní roky 2006 - 2007, 2007 - 2008 a 2008
- 2009. Výjimečným specifikem přednáškové a edukační činnosti
v roce 2007 bylo zapojení MVP do projektu CZ.04.1.03/3.1.15.2
Metodika pro implementaci Výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví do Školních vzdělávacích programů. Tento
projekt byl podpořen ke dni 21. listopadu 2006 v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v rámci priority 3. 3 Rozvoj celoživotního učení, opatření 3. 3. 1 Zkvalitňování vzdělávání
ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů
vzdělávání, programu podpory 15. D Modernizace školských
vzdělávacích programů - rozvoj klíčových kompetencí, výzvy 02
Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních.
Obecným záměrem projektu bylo nabídnout prostřednictvím
Výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví (dále jen
VVKHD) učitelům druhého stupně základních škol a nižších
ročníků víceletých gymnázií v ČR možnost realizovat a začlenit
do ŠVP témata, která konkretizují vzdělávací obsahy definované
v RVP ZV na místní úrovni a následně nabídnout žákům získat
vědomosti, dovednosti a schopnosti, které jsou důležité pro zapojení do života daného místa.
Hlavním cílem projektu bylo vytvořit metodiku pro realizaci VVKHD,
tzn. formulovat její koncepci, vytvořit mezioborové teoretické zázemí, zpracovat modelové ukázky realizace projektů VVKHD jako
příklady dobré praxe a zpracovat metodická doporučení pro postupnou implementaci do školních vzdělávacích programů.
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Hlavní cílová skupina byla v projektu zastoupena učiteli druhého
stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií ČR,
kteří zpracují modelové výchovně vzdělávací projekty VVKHD určené k implementaci do školních vzdělávacích projektů. Konečná
cílová skupina projektu, přibližně dvě stě žáků druhého stupně
základních škol a studentů nižších ročníků víceletých gymnázií
v ČR, bude do projektu zapojena při realizaci deseti modelových
školních projektů. Další cílovou skupinu pak představují ředitelé a
učitelé základních škol a víceletých gymnázií v ČR.
Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze se zavázala připravit v rámci projektu dva publikační výstupy s pracovními názvy „Metodika pro implementaci
VVKHD do ŠVP. Manuál pro školy“ a „Jedinečné dědictví paměti.
Koncept využití KHD ve vzdělávací praxi.“ Modelové výchovně
vzdělávací projekty i publikační výstupy byly představeny odborné i laické veřejnosti v rámci tvůrčích dílen na závěrečné konferenci, jež se uskutečnila na jaře 2008.
Projekt měl tři základní fáze, které však do jisté míry probíhaly
souběžně. V první fázi projektu byla skupinou odborníků formulována koncepce VVKHD a vytvořeno jeho mezioborové teoretické zázemí. Ve druhé fázi byla pozornost zaměřena na modelové
výchovně vzdělávacích projekty VVKHD, jež vznikly na základě
spolupráce školy a paměťových institucí (muzea, archivy, knihovny). V závěrečné části projektu byla za účasti oborových didaktiků
vytvořena metodika začlenění VVKHD do školních vzdělávacích
programů. Předpokladem úspěšné realizace hlavního cíle projektu byla vzájemná spolupráce a koordinace postupu všech zúčastněných skupin.
Celkem bylo v celé republice realizováno devět projektů. Muzeum Vysočiny Pelhřimov spolupracovalo s Gymnáziem Pelhřimov,
konkrétně s tercií a Mgr. Karlem Kratochvílem na realizaci projektu
„Opatrní měšťané pelhřimovští 17. století a jejich svět“. Výsledky
projektové výuky byly prezentovány jednak na školní konferenci,
které se zúčastnili zástupci dalších výchovně-vzdělávacích insti-
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tucí našeho města, ale také jeden z vedoucích celého projektu .
Dalším výstupem projektu byla výstava se stejným názvem, která
proběhla za velkého zájmu v roce 2008.
Samotný projekt VVKHD vstoupil do závěrečné fáze, v lednu
proběhl v Praze hodnotící seminář, na kterém byly prezentovány
jednotlivé projekty v rámci přípravy celostátní konference pedagogických pracovníků. Ta proběhla v květnu roku 2008 a na ní
budou výsledky a zkušenosti účastníků předneseny jako příklady
dobré praxe.
Zhodnocení
Přednáškovými cykly nabízí MVP školám na Pelhřimovsku rozšíření výuky humanitních předmětů s možností seznámit se s autentickými historickými artefakty. Zapojení odborných pracovníků
do projektu CZ.04.1.03/3.1.15.2 Metodika pro implementaci Výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví do Školních
vzdělávacích programů je dalším krokem MVP k tomu, aby bylo
zařazeno mezi edukační centra.
Statistika
Počet - 791 návštěvníků / 35 přednášek
Garant
Hlavní koordinátor PhDr. Miroslava Kvášová - 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

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. století,
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, ná-

dobí, náčiní, kuchyně od poloviny 19.
století, 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)
Obrazový průvodce cechovními řemesly - dobové lustrace, výrobní postupy, finální výrobky a jejich prodej,
životní úroveň řemeslnických mistrů.
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zařízení a vybavení městské domácnosti, srovnání životního stylu
různých vrstev měst. obyvatelstva.

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
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 lidového oděvu z Pelhřimovska od sousedících oblastí, 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, letnice, poutě a posvícení, dušičky, obchůzky lucek a barborek, Mikulášská obchůzka, Vánoce a
Nový rok.

Doplňkové přednášky
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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.

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.

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.

PhDr. Miroslava Kvášová Městská a cechovní sfragistika pro 5. - 9. třídy
Úvod do sfragistky, typy pečetí a jejich
použití, mětstské atributy, cechovní
atributy.
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PhDr. Miroslava Kvášová Čtení trochu jinak - paleografie pro
začátečníky 2. stupeň ZŠ
Vývojové typy písma, praktické čtení.

Skleněný negativ ze sbírky MVP
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Publikační činnost
V roce 2007 vydalo MVP tři odborné tituly.
První publikací vydanou v roce 2008 MVP byla úvodní kniha nové ediční řady muzea a zároveň první díl řady s názvem
Pověsti z Pelhřimovska (ISBN 978-80-903488-0-6). Jedná se
o soubor pověstí, který byl odbornými pracovníky opatřen rozsáhlým poznámkovým aparátem a lokalizací jednotlivých míst.
Pověsti byly vydány v nákladu 250 výtisků, jejich prodejní cena
je 139,- Kč.
Druhou publikací byla monografie Vít Hrbek - Jiří Křížek:
Návraty k domovu - Působení památkáře Václava Wagnera v Pacově a v Pelhřimově (ISBN 978-80-87288-01-6), která mapuje život a především odbornou práci a názory jednoho z našich
předních památkářů 20. století. Cena publikace je 149,- Kč.
Třetí publikací vydanou v roce 2008 MVP byl Vlastivědný
sborník Pelhřimovska 19/2008 (ISBN 978-80-87288-02-3). 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, jeho prodejní cena je 129,- Kč.
Zároveň se MVP podílelo na realizaci a vydání prvního čísla
sborníku Archeologické výzkumy na Vysočině 1/2008
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Cíl činnosti
Fond Vysočiny - Edice Vysočiny - publikace Vít Hrbek - Jiří Křížek: Návraty k domovu - Působení památkáře Václava Wagnera
v Pacově a v Pelhřimově
Popis
Během roku 2005 - 2007 byly autorem publikace vytěženy prameny k danému tématu v těchto institucích: Moravský zemský archiv
Brno, Státní okresní archiv Pelhřimov, Státní oblastní archiv Třeboň - pobočka Jindřichův Hradec, Národní archiv Praha, Archiv
hlavního města Prahy, Městské muzeum Antonína Sovy Pacov,
Hrad Kámen, příspěvková organizace, Kronika obce Kámen, Pamětní kniha farnosti Věžná. 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. Byla proveden rozsáhlá syntéza pramenů a publikace byla
připravena k posledním korekturám a k tisku.
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Grantové projekty

Zhodnocení
V první polovině roku 2007 byla provedena předtisková příprava
a tisk samotné publikace. Z důvodu nutného doplnění některých
faktografických údajů bylo vydání publikace o měsíc zpožděno,
protože organizace včas nestačila požádat o prodloužení termínu
realizace Kraj Vysočina, byl jí odejmut příspěvek z garantového
projektu Edice Vysočina.
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Statistika
Celková cena realizace - 76 038,- Kč
Výše příspěvku z Edice Vysočiny - 34 000,- Kč
Zbývající částka - 42 038,- Kč
Garant
Jan Tomášek a Mgr. Ondřej Hájek
Cíl činnosti
Grantový projekt MK ČR - Výroční obyčeje na Pelhřimovsku
Popis
Cílem projektu byla dokumentace a zhotovení kopií masek vážících se k výročním obyčejům na Pelhřimovsku. Projekt je rozdělen na dvě priority, za prvé - doba adventní, za druhé - doba masopustu. Vytvořené masky budou využívány MVP k přednáškové
a výstavní činnosti.
Zhodnocení
Projekt byl zpracován v řádném termínu a vyústil ve výstavu
na téma adventních zvyků. Vytvořené kopie výročních masek
byly použity při doprovodných přednáškách. Některé z masek se
veřejnosti představily v rámci akce zvané Vánoce na radnici. Největší úspěc měla u veřejnosti maska Perchty.
Statistika
Celková cena realizace - 85 303,-- Kč
Příspěvek MK ČR - 41 000,-- Kč
Zbývající částka - 44 303,-- Kč
Garant
PhDr. Helena Nováková
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Popis
Cílem projektu je zdokumentování zanikajících lidových pověstí a
zkazek, které se ústně tradují v lidové slovesnosti v oblasti Pelhřimovska a vydání 2. a 3. dílu publikace.
Zhodnocení
Projekt byl zpracován v řádném termínu a postoupen grantové
komisi MK ČR k posouzení. Výsledek jednání grantové komise
bude znám v první polovině roku 2009.
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Cíl činnosti
Grantový projekt MK ČR - Dokumentace pověstí z Pelhřimovska
- 2. a 3. díl

Statistika
Celková cena realizace - 110 000,- Kč
Výše příspěvku MK ČR - 37 000,- Kč
Zbývající částka - 73 000,- Kč
Garant
PhDr. Helena Nováková
Cíl činnosti
Grantový projekt MK ČR - Dokumentace lidového oděvu z Pelhřimovska
Popis
Cílem projektu je zdokumentování zanikajících lidového oděvu
v oblasti pelhřimovska a vytvoření soupisu krojů a krojových součástí v okolních muzeích. Celý projekt bude zakončen výstavou
na dané téma.
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Zhodnocení
Projekt byl zpracován v řádném termínu a postoupen grantové
komisi MK ČR k posouzení. Výsledek jednání grantové komise
bude znám v první polovině roku 2008.
Statistika
Celková cena realizace - 78 000,- Kč
Výše příspěvku MK ČR - 45 000,- Kč
Zbývající částka - 33 000,- Kč
Garant
PhDr. Helena Nováková
Cíl činnosti
Fond Vysočiny - Edice Vysočiny - publikace „Jiří Boháč: Josef
Šejnost... - 2. díl“
Popis
MVP podniklo veškeré kroky k tomu, aby získalo finanční prostředky na vydání 2. dílu publikace vztahující se k tvorbě Josefa
Šejnosta. Projek byl zpracován v řádném termínu pro formální
pochybení, ale nebyl předložen kompletní.
Zhodnocení
Projekt byl zpracován v řádném termínu a postoupen grantové
komisi k posouzení. Grantová komise projekt zamítla pro formální
nedostatek.
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Garant
Mgr. Lubomír Anděl, PhDr. Miroslava Kvášová a Jan Tomášek

Ostatní činnost
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Statistika
Celková cena realizace - 75 732,-- Kč
Výše příspěvku z Edice Vysočiny - 37 866,-- Kč
Zbývající částka - 37 866,-- Kč

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.
Dále se pak muzejní pracovníci účastní mezinárodních akcí
a sympozií pod patronátem ICOM, které slouží k rozhodování
UNESCO v kulturní oblasti.
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Finanční zpráva
Struktura příjmů MVP
Muzeum Vysočiny Pelhřimov dosáhlo v roce 2008 celkové výnosy ve výši 5,414.915,55 Kč.
tuto částku tvoří:
Položka

Název

1.
2.

příspěvek od zřizovatele
příspěvek z grantových projektů
- z toho: grant MK ČR
grant Edice Vysočiny
3.
příjmy získané činností vlastní činností
- z toho: vstupné
přednášky
propagační materiál
ostatní služby
4.
úroky z BÚ
Výnosy celkem

Částka v Kč

%

5,141.000,-75 000,--

95
1,3

41 000,-34 000.-198.915,55

55
45
3,7

34.245,-- 17,2
5.690,-- 2,8
41.120,-- 20,7
117.735,-- 59,2
125,55 0,1
5,414.915,55

100

		
Při celkových provozních nákladech 5,404.566,67 Kč
bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření v částce
10.348,88 Kč.
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Položka

Název

1.
mzdové a osobní náklady
- z toho: mzdy
OON
soc. a zdrav. pojištění
jednotný příděl do FKSP
2.
cestovné
3.
energie
4.
nájemné
5.
telekom. služby, poh. hmoty
6.
nákup knih pro muzejní
knihovnu
7.
drobný materiál
8.
pořízení drobného majetku
9.
publikační činnost - tisk
10.
opravy a údržba
11.
služby výr. a nevýr. povahy
- z toho: nákup sbírk. předmětů v
částce
12.
náklady na reprezentaci
13.
ostatní náklady
14.
odpisy majetku
Náklady celkem

Částka v Kč

%

3,479.890-- 64,4
2,432.000-- 69,9
125.000,-- 3,6
874.250,-- 25,1
48.640,-- 1,4
10.096,-- 0,2
338.513,-- 6,3
408.404,-- 7,5
89.542,08 1,6
40.133,50 0,8
116.546,20
63.077,80
154.336,10
27.969,60
447.042,69
83.500,--

2,2
1,2
2,8
0,5
8,3

5.590,50
14.015,-209.410,20

0,1
0,2
3,9

5,404.566,57

100
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Struktura provozních nákladů MVP
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Poradní orgány MVP
Rada vedení MVP
PhDr. Miroslava Kvášová, pověřená zastupováním ředitele MVP
a jmenovaná vedoucí vědecko-výstavního oddělení MVP
Mgr. Lubomír Anděl, jmenovaný vedoucí sbírkotvorně-dokumentačního oddělení MVP
Jaroslava Bláhová, jmenovaná vedoucí technicko-hospodářského oddělení MVP
Jan Tomášek, odborný pracovník MVP
Rada vedení MVP byla ustanovena dne 19. 3. 2004 a rozšířena
v souvislosti se zřízením nového oddělení MVP dne 16. 1. 2008.

Komise pro sbírkotvornou činnost MVP
Předseda komise:
PhDr. Miroslava Kvášová, pověřená zastupováním ředitele MVP
a jmenovaná vedoucí vědecko-výstavního oddělení MVP
Členové komise:
PhDr. Katina Lisá, vedoucí Odboru kultury a pamkové péče Krajského úřadu kraje Vysočina
Mgr. Vlastislav Větrovský, tajemník MÚ Pelhřimov, člen výboru
KPHP
PhDr. Zdeněk Martínek, ředitel SOkA Pelhřimov
Jaroslav Benda, restaurátor
Mgr. Ondřej Hájek, ředitel MVP
Mgr. Lubomír Anděl, jmenovaný vedoucí sbírkotvorně-dokumentačního oddělení MVP
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Předseda rady:
Jan Tomášek, odborný pracovník MVP
Členové rady:
Mgr. Ondřej Hájek, ředitel MVP
PhDr. Miroslava Kvášová, pověřená zastupováním ředitele MVP
a jmenovaná vedoucí vědecko-výstavního oddělení MVP
Mgr. Lenka Martínková, PhD., FF JU České Budějovice
PhDr. Zdeněk Martínek, ředitel SOkA Pelhřimov
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Redakční rada MVP

Publikace MVP vydané v roce 2008
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Struktura zaměstnanců
a organizační schéma

Ředitel MVP
Historik

Oddělení vědecko-výstavní
Vedoucí oddělení,
historik, archivář

Oddělení sbírkotvorně-dokumentační
Ved. oddělení, historik, konzervátor

Oddělení provozně-ekonomické

Etnograf, metodik
kronikářství

Knihovník, dokumentátor

Pokladní

Komise pro sbírkotvornou činnost MVP

Historik, archivář

Technik IT

Údržbář

Redakční rada MVP

Průvodci
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Rada vedení MVP

Vedoucí oddělení,
odborný ekonom

Oddělení vědecko-výstavní
Vedoucí oddělení, historik, archivář - PhDr. Miroslava Kvášová
Etnograf, metodik kronikářství - PhDr. Helena Nováková
Historik, archivář - Mgr. Petra Bartáková
Oddělení sbírkotvorně-dokumentační
Vedoucí oddělení, historik, konzervátor - Mgr. Lubomír Anděl
Knihovník, dokumentátor - Jan Tomášek
Technik IT - Ing. Miroslav Švejda
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Ředitel MVP, historik - Mgr. Ondřej Hájek

Oddělení provozně-ekonomické
Vedoucí oddělení, odborný ekonom - Jaroslava Bláhová
Pokladní - Dana Kůrková
Údržbář - Milan Dedera
Brigádníci - průvodci
Marie Hoffmannová
Tomáš Jirsa
Anna Kvášová
Kateřina Kyselová
Markéty Skořepová
Kateřina Švejdová
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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 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
především firma Adélka a. s. Pelhřimov a její ředitel L. Teisler,
Nová tiskárna s. r. o. Pelhřimov a její jednatel B. Kocman, Pivovar
Poutník s. r. o. zastoupený referentem prodeje J. Vackem a firma
Titan s. r. o. zastoupenou rodinou Benešovou.
Nemůžeme opomenout ani restaurátora J. Bendu, jehož
rady jsou pro záchranu a udržování sbírek neocenitelné a také
mnohé další občany, kteří se svou radou nebo dary podílejí
na úspěšné činnosti muzea. Jim všem patří naše poděkování.
Naše poděkování patří také 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, Husitskému muzeu
v Táboře a také Technické muzeum v Brně, 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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příspěvková organizace
Masarykovo náměstí 12, 393 01 Pelhřimov
tel./fax 565323456, tel. 565323184
e-mail: muzeum.pelhrimov@quick.cz
www.muzeumpe.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
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Kontaktní a identifikační data

Bankovní spojení - KB Pelhřimov,
číslo účtu - 4032 - 261/0100
IČ 00071307
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