VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO MUZEA
VE STŘÍBŘE
příspěvkové organizace
ZA ROK 2014

Městské muzeum ve Stříbře (dále jen MMS) je příspěvkovou organizací zřizovanou městem
Stříbrem. MMS na základě Smlouvy o výpůjčce ze dne provozuje tři objekty, které jsou
majetkem městřa Stříbra. Jedná se o budovu Minoritského kláštera čp. na Masarykově
náměstí č.21 s expozicemi muzea, galerií a multifunkčníkm sálem v podkroví klášterní
budovy. V přízemí klášterní budovy je umístěno informační centrum, které je součástí MMS.
S budovou kláštera sousedí torzo kostela Sv. Máří Magdaleny – přiznaná památka. Obě
památky a jsou vzájemně propojenyv severní části ambitu vchodem s gotickým portálem.
MMS spravuje také i věž děkanského kostela Všech svatých, na kterou lze v sezóně vystoupit
bezplatně na vlastní nebezpečí jako na vyhlídkovou věž.
Zaměstnanci muzea:
Počet zaměstnanců v roce 2014 - fyzických osob je 5:
RNDr. Zbyněk Navrátil - ředitel, odborný pracovník z oboru geologie a paleontologie
Martina Zezulová - správce sbírek, průvodce, hlavní účetní, pokladní,
Petra Buchová–výstavář, průvodce
Andrea Löblová – uklízečka, výstavář
Alena Šilháčková – pracovnice informačního centra
V roce 2014 se činnost MMS soustřeďovala na několik oblastí. Stejně jako v předchozích
letech .
Sbírkotvorná činnost
Tvorba muzejních sbírek v r. 2014 byla v městském muzeu realizována v souladu se zákonem
122/2000Sb. Dne 20. únoru 2014 byla ukončena mimořádná inventarizace sbírkového fondu,
která probíhala od prosince 2011.V souladu se stanoviskem poradního výboru bylo navrženo
jak postupně napravovatnesrovnalosti v zápisu v Centrální evidenci sbírek u ministerstva
kultury, ke kterým došlo za minulých vedení muzea, z důvodu nepochopení provádění zákona
č.122/2000 Sb., byly řešeny i ztráty položek v důsledku volně uloženého sbírkového fondu
v prostorách muzea během probíhající rekonstrukce. Proto bylo rozhodnuto v zájmu
zachování pořádku do vypořádání nesrovnalostí v evidenci zatím nové přírůstky nezapisovat.
Během roku byl podán návrh na vyřazení všech položek, které byly do CES vloženy omylem
i když už v době platnosti zákonu v muzeu fyzicky nebyly. Tyto položky jsou uvedeny
v oddílech A,B,C inventarizačního zápisua byly po schválení MK ČR aktualizovány v CES.
Vědeckovýzkumná činnost
V rámci tvorby přírodovědných sbírek byla provedena rekognoskace situace na lokalitě Týnec
a Zbůch, kde se při odtěžování haldového materiálu v přepálených lupcích, nacházejí
fytopaleontologické nálezyz původní těžené sloje, které jsou při průchodu mobilní drtičkou
zničeny. V prostoru mezi obcemi Líně a Zbůch byl proveden orientační povrchový sběr
zkamenělých dřev araukaritů.
V rámci archeologie byly během celého roku soustavně rekognoskovány naleziště v katastru
města Stříbra, kde byl ve spolupráci se Záchranným archeologickým pracovištěm vedeným
Dr. Břicháčkem ze Zpč. Muzea prováděn sběr paleolitické kamenné industrie. Naleziště byla
rozšířena o další nové plochy s průkaznou činnosti lidského druhu Homo erectus jako je
Břetislav a Kokašice.
V rámci geologie byl sledován ubývající haldový materiál při ústích štol Prokopskáa Spodní
Dlouhý tah, který podává obraz o ložiskových a mineralogických poměrech na těchto žilách.
Evidence a inventarizace
Po skončení mimořádné inventarizace v únoru 2014 probíhala řádná periodická inventarizace
dle desetiletého harmonogramu inventarizací. Periodickou inventarizaci prováděla
inventarizační komise ve složení předseda Petra Buchová, členové Martina Zezulová, Alena

Šilháčková, jmenovaná na základě rozhodnutí ředitele muzea. Zřizovatel nadále trvá na tom
aby sbírkové předměty, staré tisky a listinný materiál nezákonně převedený bývalým vedením
v roce 2009 do oblastního okresního archivu Tachov bez souhlasu majitele, byl vrácen zpět do
muzea. V tomto duchu proběhla i schůzka ředitelem SOkA Tachov a právním zástupcem
oblastního archivu,kdy bylo přislíbeno, že po generální inventuře v Národní archivní databázi
budou věci postupně vráceny zpět majiteli v druhé polovině roku 2014. K tomu však nedošlo
a SOkA Tachov po vyzvání k plnění dohody zaujalo nové stanovisko s tím, město Stříbro
musí prokázat vlastnické právo ke každé inkriminované položce.

Ochrana sbírek
Vzhledem k tomu, že k 1.1.2014 byly přemístěny všechny sbírkové věci z muzejních prostor
do depozitáře v podkroví muzea , vydal ředitel muzea Vnitřní předpis pro správu sbírek,
vycházející se zákona 122/2000Sb. o správě sbírek, implementovaný na podmínky muzea a
pokyny pro postup při zpracování sbírek a při přijímání předmětů do sbírek k tomuto datu.
Dále byl zpracován Depozitární řád i Badatelský řád v souladu se zák. 122/2000 Sb. v
platném znění také s platností od 1.1.2015. Badatelský řád je k dispozici badatelům
v kanceláři muzea, depozitární řád je vyvěšen v depozitářích, s uvedením jména ověřeného
správce depozitáře a kurátora.
Mimo muzeum se sbírky půjčují na základě Smlouvy o dočasném užívání sbírek
(Smlouva o zápůjčce, kterou podepisuje ředitel muzea a na němž se při vrácení sbírek
potvrzuje převzetí s pracovníkem, který sbírky ukládá do depozitáře.
Kontroly prostředí v depozitářích a kontroly správy sbírek provádí kurátor a správce
depozitáře a informuje o něm ředitele muzea, který přijímá opatření. Kontrolní činnost
směrem ke sbírkovému fondu je zakotvena v normativu Režim sbírek vydaný ředitelem
muzea.
Konzervace a restaurování sbírek
V tomto roce muzeum rozhodlo na základě doporučení kurátora k restaurování sbírkové
položky Výrobky z podsbírky Umělecká řemesla staré čepce 5 ks a korunka s křížem,
inventární čísla V-397, V-396, V-410, V-407, V-401, V-411.Tyto restaurátorské práce
zajistilo muzeum z vlastního rozpočtu ve výši 68 tisíc Kč..
Restaurování provedla paní Helena Kastlová – Restaurování textilií z Chotíkova.
Restaurátorské práce jsou u každé položky práce doloženy protokolem a fotografickou
dokumentací.
Expozice
V r. 2014 mělo muzeum celkem 8 stálých expozic.
Archeologie- nově instalovaná v přízemí východní části ambitu.
Historie města od založení- v místnostech východního křídla kláštera a sakristii.
Etnografie menší expozice v rohové místnosti 2. patra východního křídla
Geologické expozice:
– Minerály stříbrských rudních žil – místnosti 2. patra východní křídlo
_ Mineralogie a petrografie( systematická sbírka), včetně malé expozice věnované
vulkanickým horninám blízkého okolí, dále miniexpozice věnovaná minerálům a horninám
sopky Vlčí Hora u Černošína
Paleontologie: expozice zkamenělých rostlin z oblasti Nýřan a Zbůchu
expozice zkamenělých živočichů
Historie hornictví Stříbrska
Zoologie – ptáci, savci, brouci , motýli, měkkýši

Expozice nábytku, keramiky, porcelánu,skla, obrazů – 2. patro severní a západní patro
Militaria – expozice palných a studených zbraní, stříbrští ostrostřelci a střelecké terče, historie
stříbrských kasáren
V severním křídle byla prodloužena k vchodu do torza kostela expozice sochařských plastik.
V expozici motokrosu se podařilo nainstalovat tři vitríny, které dokumentují závodní činnost
Miloslava Součka, včetně desky s potiskem textu k tomuto závodníkovi.

Návštěvnost muza v r. 2014 činila celkem 3 561 osob. Kulturních akcí muzea se zúčastnilo 2
562 osob. Celkem muzeum včetně kulturních akcí navštívilo 6 123 osob.
Hospodářská činnost
Příspěvek na provoz od zřizovatele (město Stříbro) v roce 2014 činil 3.567 000,- Kč,. Výnosy
z činnosti činily 158. 214,- Kč. Výnosy z hlavní činnosti činily 3.728.546,- náklady
3.553.624,- Kč. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti byl tedy 174.923,-Kč. Náklady na
spotřebu energií činily 559.446,-Kč.
Výstavní činnost v galerii
Dne 24. ledna 2014 v 18:00 hodin se v prostorách galerie městského muzea konala vernisáž
výstavy "DuoJanel", pan Jan Rybecký - obrazy, pan Jan Picka - fotografie. Vernisáž byla
uvedena hudebním premierovým vystoupením post cowardovského instrumentálního
kvartetu. Výstava trvala do 14. února 2014.

Dne 7. března 2014 v 17:00 hodin proběhla v galerii městského muzea vernisáž výstavy
KERAMIKA 6x jinak.Vystavující ženy (JiřinaKrabcová, Františka Fránová, Iveta Zíková,
Renáta Zíková, Jiřina Balíková, Martina Masopustová), uvedl jejich pedagog akademický
sochař Václav Hrůza. O hudební zahájení se postarala paní Bezděková s žáky klavírního
oboru ZUŠ Stříbro. Výstava trvala až do 4.dubna 2014.

Dne 15. 4.2014 v 17:00 hodin proběhla jako každým rokem výstava prací žáků ZUŠ Stříbro
zastoupena pestrým spektrem výtvarných prací.

Dne 13. května 2014 proběhlo v křížové chodbě městského muzea zahájení výstavy "Jan Hus
a jeho odkaz". Výstavu zorganizovali zástupci GoldeneStrasse z Altenstadtu a Občanské
sdružení učitelů podél Zlaté stezky ze Stříbra. Po vyhlášení výsledků soutěže mohli
zúčastnění shlédnout soutěžní díla v přilehlé barokní místnosti.

Dne 17. května proběhla v 17.00 hodin v galerii městského muzea vernisáž obrazů Jana
Oupického - " Jan Oupický - obrazy".

Dne 27. června 2014 proběhla v galerii městského muzea vernisáž výstavy "Cesta staletím
vůní aneb za parfémy do historie", jejímž autorem je paní Hana Štollová, známá sběratelka
flakonů od parfémů a znalkyně parfémů samotných a všeho co s tím souvisí. Hudebně
podbarvil vernisáž klavírista pan Sedláček skladbami 20-30-tých let. Výstava flakonů je
doplněna dobovými oděvními součástmi, bižuterií a též malou expozicí sklářské fi. Halama.
Výstava, která je doplněna odbornými texty potrvá až do 27.7.2014
Dne 1. srpna 2014 proběhla v galerii městského muzea vernisáž výstavy německé malířky
Maria Kurzok "Popel a déšť". Autorka se umělecky snaží vypořádat s traumatizujícím
rodiným dědictvím, z doby nacistického Německa. Výstava potrvá až do 23. srpna 2014.

Dne 5. září 2014 byla v galerii městského muzea zahájena vernisáž už třetího ročníku výstavy
amatérských umělců „Babí léto“, kde všichni občané našeho regionu mohou představit
veřejnosti výtvory své výtvarné činnosti v různých oborech.

Dne 10. října v 17:00 hodin proběhla v galerii Městského muzea ve Stříbře vernisáž výstavy
autorů pana MVDr. Karla Jandy a pana Františka Samce "Byl jednou jeden hotel". Výstava
pojednává slovem i obrazem, včetně dobového materiálu o historii hotelu Evropa od roku
1861 až do současné doby.

Dne 28. listopadu v 17 hodin proběhla v galerii Městského muzea ve Stříbře vernisáž výstavy
"Vánoce od adventu po Tři krále"pořádaná muzeem ze sbírkových fondů muzea. K vidění
byl poprvé betlém s figurkami z druhé poloviny 19. století a nový keramický betlém paní
Františky Fránové. Z ostatní keramiky jsou k vidění keramické ozdoby a keramické cukroví
paní Ivety Zíkové a korálkové ozdoby paní Hany Štollové. Výstava potrvá do Tří králů.

Ostatní kulturní akce v budově muzea

V pondělí 6. ledna 2014 se v 18.00 hodin konal v podkrovním sálu muzea Tříkrálový
koncert, kde zazněly vánoční písně a hudba z barokních kancionálů v podání souboru staré
hudby CAVALLA Kladruby a pěveckého sboru CANTUS Stříbro, včetně žáků ZUŠ Stříbro.
Ke konci koncertu děti sehrály živý betlém.

Ve středu 5. března 2014 se v podkrovní místnosti muzea uskutečnilo ročníkové kolo
recitační soutěžežáků 6-9 tříd ZŠ Mánesova. Vystoupení jednotlivých žáků pozorně
hodnotila odborná komise složená z pedagogů. Celou soutěž moderovala paní Mgr.
Deredimosová.

Ve čtvrtek 20.března 2014 se v 18:00 hodina uskutečnila již další degustace čaje tentokrát
s názvem "Opravdu čerstvé čaje a byliny"s Ing. Zdeňkem Nepustilem. Součásti degustace
byla i soutěž v rozpoznání jednotlivých čajů.

Dne 28. dubna se v 17.000 hodin konal v galerii městského muzea „Absolventský koncert“
Základní umělecké školy Stříbro. Koncert připravili učitelé Hana Bezděková, Kristýna
Radačovská, Stanislava Šmahelová, Miloš Matějka, klavírní doprovod Hana Bezděková.Zákla
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Dne 14. května 2014 se v 18.00 hodin v podkroví městského muzea uskutečnila další
zážitková degustace čaje " Jarní čaje"s Ing. Zdeňkem Nepustilem.

Ve dnech 4 – 6. června 2014 probíhal v muzeu „Archeologický seminář muzejních
archeologů muzeí a památkových institucí ČR“.

Dne 6. 2014 června proběhl v Městském muzeu ve spolupráci s MAS Český Západ
"Muzejní večer".Večer zahájilo vystoupení dětí Los niňoslocosz dramaticko-literárního
oboru ZUŠ Stříbro, které v podkrovním sále sehrálo hru "Jamie a upíři". Průběžně si
návštěvníci v torzu kostela sv. Máří Magdalény mohli opékat špekáčky, o nápoje a ostatní
se starala fi. Gastro Zlatý kalich. Mladí návštěvníci vyplňovali s pracovníky MAS soutěžní
kvízy. Největší atrakcí bylo mimořádné zpřístupnění sklepů se středověkým dolem
pod minoritským klášterem za asistence františkánského mnicha a zapsat se do kouzelné
knihy. Dále návštěvníci měli možnost zhlédnout expozice v přízemí muzea, navštívit
vyhlídkovou věž kostela Všech svatých, mineralogický domek Duchmaus a hornický
skanzen. Na závěr večera po setmění proběhla v torzu kostela ohňová show skupiny Los
manosfuegos.

V sobotu 14. června 2014 proběhl v rámci Městských slavností v muzeu následující
program: od 9 do 17 hodin si bylo možno prohlédnout na Rajském dvoře minoritského
kláštera keltskou vesnici keltské divadelní společnosti "Vousův kmen", přičemž v 11 a 14:00
hodin prováděl vesnicí návštěvníky keltský druid a podrobně je seznamoval s ukázkami
keltských řemesel. V muzeu a na věži kostela Všech svatých probíhaly prohlídky
a kulinářské zázemí zajišťovala před muzeem fi. Gastro Zlatý kalich.

Dne 27. července 2014 byla v barokní místnosti v přízemí ve spolupráci s Dominik centrum
s.r.o. instalována putovní výstava Stavba roku Plzeňského kraje 2013, kde jedno z prvních
míst získala revitalizace stříbrského náměstí.

Večer 22.srpna 2014 se konal na rajském dvoře minoritského kláštera koncert písničkářů
Pavla Dobeše a Tomáše Kotrby, který ve spolupráci městským muzeem organizovalo
Městské kulturní středisko Stříbro.

Dne 13. září organizovalo městské nuzeum Dny evropských památek (EHD) včetně
doprovodných programů a akcí partnerských organizací a spolků.

Dne 1. října 2014 uspořádalo muzeum 3. Konferenci Platformy architektů měst na základě
objednávky Společnosti Jakuba Parléře.

Dne 15. října 2014 se v 18.00 hodin v podkroví městského muzea uskutečnila další zážitková
degustace čaje s názvem " Jak připravit čaj" s Ing. Zdeňkem Nepustilem. Na závěr
degustace byla demonstrována příprava kokteilu s čajovou pěnou.

Dne 10. prosince 2014 v podkroví městského muzea proběhla další zážitková degustace čajů
a bylin s Ing. Zdeňkem Nepustilem s názvem "Čajomilové sobě".

Dne 17. prosince 2014 od 16.30 hodin proběhly v rajském dvoře minoritského kláštera
Vánoční trhy mateřských školek.

Přednášky pro veřejnost:
Dne 11.června se konaladebata pro občany na aktuální témata, kterou vedla MAS Český
Západ.
Dne 19.června. se ve víceúčelovém sále muzea konala debata pro veřejnost na téma Rozvoj
podnikání, kterou vedla MASČeský Západ.
Muzejní večer
Muzejní večer proběhl už potřetí a stal se tak tradiční akcí , kterou naše organizace pořádá ve
spolupráci MAS Český západ.
Práce s badateli
Městské muzeum ve Stříbře, poskytuje návštěvníkům přicházejícím do muzea informace
týkající se historie společnosti, ochrany přírody v regionu, poskytuje možností studia sbírek,
vyřizuje zodpovídání konkrétních dotazů na lokality, události, činnosti, osobnosti a akce z
regionální historie a ochrany přírody, vyřizuje možností prodeje či darování předmětů do
muzejních sbírek, možností odborných konzultací různých specifických odborných problémů
aj. Tyto dotazy badatelů jsou zodpovídány buď přímo v muzeu nebo písemně poštou či
emailovou poštou. V roce 2014 bylo zaznamenáno 25 badatelských návštěv. Pracovnice
muzea dále vyřídily řadu telefonických dotazů v této věci.

Muzejní knihovna
Není knihovnou přístupnou dle zákona veřejnosti z personálních důvodů. Slouží jen ke
studijním účelům, kdy zájemce si může excerpovat zájmové položky v kanceláři muzea.
V současné době čítá knihovna 6 258 položek. V roce 2014 bylo zapsáno do knihovního
fondu 41 nových položek. Koncem roku byl pořízen do knihovny evidenční software
„Clavius“ a počítačový hardwear s plochou obrazovkou.
Spolupráce s jinými institucemi a organizacemi
Muzeum v rámci své činnosti spolupracuje s ostatními příspěvkovými organizacemi svého
zřizovatele. Dále spolupracuje s MAS český Západ (muzejní semináře + muzejní večer).
V rámci hornictví dále s Hornicko-historickým spolkem Stříbro. V rámci archeologického
výzkumu se Záchranným archeologickým pracovištěm Zpč. Muzea při výzkumu mladšího
staršího paleolitu na katastru města Stříbra. Dále s národním geoparkem Geolocí, který je
součástí Česko bavorského geoparku.
S Českým rozhlasem proběhlo natáčení pořadu „Vodopády za branami Stříbra“ a pořadu „Co
se změnilo ve Stříbře od roku 1989“ pro anglicky mluvící země English section.
Pro webovou fi. Seznam.cz byly na základě partnerské smlouvy uzavřené s městem Stříbrem
vyplněny formuláře s údaji o památkách ve městě, dále byly vypracovány písemné podklady a
nafoceny fotografie za město pro webový portál www.Tachovsko.com Stříbro a okolí.
Na základě požadavku města byly vypracovány podklady pro prezentaci města v projektu Na
kole i pěšky. Dále pokračuje i spolupráce na AMK Stříbro na výstavě k historii motokrosu
v přízemí za informačním centrem.
Kontrolní činnost
Městské muzeum ve Stříbře má zpracovánu Vnitřní směrnici k finanční kontrole, kterou
aplikuje příslušná ustanovení Zák. 320/2001 Sb. o finanční kontrole na vnitřní podmínky
muzea.
Dále jsou ve vnitřních směrnicích stanoveny podpisové vzory a systém oběhu účetních
dokladů. Tyto směrnice jsou aktualizovány v případě změny odpovědných pracovníků.
Ředitel muzea provádí kontrolní činnost, který postihuje všechny oblasti činnosti muzea.
Kontroly se tedy týkají finančních toků, realizací plateb, finančních operací, kompetencí a
odpovědnosti jednotlivých pracovníků muzea a dále oblastí správy sbírek dle zákona
122/2000 Sb. v platném znění.
Vr. 2014 se uskutečnila začátkem června pouze externí kontrola České obchodní inspekce,
která nezjistila žádné závady.
Propagace města a muzea
Aktivity muzea byly prezentovány různými způsoby, jak vyplývá z následujícího přehledu:
Propagace
V roce 2014 prezentovalo muzeum svou činnost na vlastních webových stránkách, na
webových stránkách turistických portálů, ze sociálních sítí potom na Facebooku. Kromě
webové prezentace informuje muzeum o svých akcích formou pozvánek, plakátu, článků v
místním tisku, příležitostnětéž formou rozhlasových rozhovoru. Muzeum propagovalo svou
činnost i město na Veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2014. Dále zajistilo
propagační materiály pro Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu Regiontour 2014
v Brně.
V rámci propagace byla zadána výroba pamětních mincí (pamětník) s motivem Stříbra,výroba
puzzle tématikou 4 stříbrských památek, výroba tří druhů pohlednic a keramických
zvonečků.

V tomto roce byla provedena aktualizace a dotisk propagačního materiálu: skládačka města
Stříbra vydaná muzeem v roce 2013.
Pro účely propagace muzea bylnafocena a napsána nová skládačka k městskému muzeu, která
byla vytištěna v počtu 10 tisíc kusů.

Účast na školeních, seminářích a konferencích
Pracovníci muzea se vprůběhu roku zúčastnili řady seminářů za účelem prohloubení jejich
odborné kvalifikace.
Dne 19.6.2014 se ředitel zúčastnil semináře na téma „Nový občanský zákoník“, pořádaného
Akademií nevšedního vzdělávání s.r.o. vedený JUDr. J. Svejkovským, členem Legislativy
ČR.
Pracovnice IC se zúčastnila dne 12.3.2014 „Setkání informačních center“ pořádaného
Plzeňským krajem a jednání k Plzni 2015.
Úsek infocentra: Informační centrum je součást Městského muzea ve Stříbře
Hlavní náplní práce tohoto úseku je poskytovat informační servis pro turisty, návštěvníky
města a muzea. Služby byly poskytovány zejména voblasti informace o regionu, městě,
možnosti ubytování, návštěvě kulturních akcí a památkových objektů, konání sportovních
akcí, možnosti cestování, dopravních informacích–odjezdy hromadných prostředků, prodej
upomínkových předmětů. Dále je zde i nabídka informačních materiálů zdarma, možnost
využívat služby používání internetu pro turistické účely. Vkanceláři infocentra jsou stále
vystaveny upomínkové předměty, obrazy, keramika, mineralogie, knihy, šperky, pohlednice a
další suvenýry k prodeji. Vždy k31. 12. je provedena inventarizace a vyúčtování za pomocí
skladového programu na PC.
Jsou zveřejňovány programy i ostatních akcí konaných v městě, jeho regionu a bližším okolí.
Tyto informace jsou pravidelně aktualizoványna panelech infocentra. Události jsou
prezentovány také na webových stránkách města, i na řade dalších webů.
Spolupracuje se sinfocentry vnejbližším regionu. Vzájemně jsou vyměňovány a distribuovány
informační materiály, které jsou vystaveny v infostojanech informačního centra.
Činnostinfocentra zahrnovala i podíl práce organizačníhocharakteru při zajišťování kulturních
akcí a společenskýchudálostí konaných v muzeu. Pracovnice infocentra vedeelektronickou
evidenci upomínkových předmětů, které jsou v prodeji,pokladnu infocentra a vstupnéhodo
muzea. Společně spracovníky muzejního úseku se podílí na zajištění celkového provozu
zařízení dalšími nezbytnými dílčími úseky práce.
Informační centrum navštívilo během roku 5 802 návštěvníků, z toho 218 cizích státních
příslušníků.
Práce v interiérech a exteriérech muzea a vybavení
Do inovované expozice archeologie byly pořízeny na zeď plastové desky s doplňujícími texty
texty a fotografiemi ke skleněným vitrínám s exponáty. V expozici etnografie byly pořízeny a
nainstalovány světla ke skříním a niky s figurínou v kroji. Pro výstavní činnost byly
zakoupeny figuríny mužské a ženské postavy. Do expozice archeologie byly zhotoveny
stojany pod dřevěná potrubí těchlovického vodovodu. Pro vánoční expozici byl zhotoven
pojízdný stolek pod korpus betlému, u kterého byl pracovníky zhotoven povrch pro instalaci
vlastních figurek. Do podkrovního sálu byl zhotoven pojízdný stolek pod promítačku a
notebook s brzdou, s úložným prostorem. Pro konání akcí na rajském dvoře bylo zakoupeno
40 ks dřevěných skládacích židlí a k tomu rozkládací stůl ve stejném provedení. Pro
administrativní sektor kanceláře byla pořízena skartovačka, řezačka na papír ve formátu A3 a

A4 a nová tiskárna. Pro potřebu montáží a demontáží vitrín byl zakoupen AKU šroubovák
s příslušenstvím. Pro digitalizaci evidence
knihovního fondu byl pořízen počítač
s příslušenstvím a knihovnickým evidenčním softwearem „Clavius“, který je umístěn
v knihovně. Svépomocně byla prováděna údržba travnatých ploch v rajském dvoře a torzu
kostela Sv. Máří Magdalény. Hubení plevelů v sypaném pásu po obvodu dvora. V tomto roce
byly také vyčištěny klášterní sklepy, dále byla odstraněna nefunkční betonová kanalizační
roura, za kterou byl zpřístupněna svislá šachta do starého důlního díla, která byla zajištěna
mříží. Taktéž schody do prostor pod úrovní sklepa byly opatřeny mříží. Vchod do sklepních
prostor byl vybaven ručně kovanými ozdobnými dveřmi od kováře p. Oplta. Sklepy po této
úpravě byly zpřístupněny veřejnosti k příležitosti muzejního večera.

Práce sjednané dohodou
Na dohody o provedení práce byly vykonávány následující práce:Klempířské, elektrikářské,
restaurátorské a stěhovací práce. V době turistické sezóny práce: průvodci v muzeu a na věži
kostela Všech svatých. Během dnů evropské kultury (EHD ) služba u jednotlivých památek.
Celkem bylo sjednáno 36 dohod o provedení práce.
Ostatní služby pro veřejnost
V prostorách klášterních prostor proběhly dne 2. srpna a 18. října dva svatební obřady
místních občanů.
Logo
Muzeum používá na svých výstupech vlastní logo.

Ve Stříbře dne 22.1.2015

RNDr. Zbyněk Navrátil
ředitel muzea

