Zpráva o činnosti Městského muzea Velvary za rok 2011
Během roku 2011 navštívilo muzeum a akce jím pořádané 1 968 lidí.
V tomto roce došlo ke změně stálé expozice muzea jednak v souvislosti s instalací nových vitrín a
koncem roku s nutností opustit kromě depozitářů i dvě výstavní místnosti patřící soukromému
majiteli. Etnografická část expozice spolu s výstavou
„Velké prádlo“ byla přesunuta do galerie Jiřího
Corvina ve špýcharu bývalého děkanství, do koncepce
stálé expozice byl ve větší míře zahrnut secesní sál
muzea a zrušena byla expozice „Velvary v letech
1918-1938“.
Výstavy
Helena Jílková: Krajina duše- výstava obrazů
Pavel Bakalář: Tajemné Středohoří? - výstava
fotografií
Miroslav Krhounek, Radek Kozela, Ivan Šulek:
Brána světů- výstava fotografií v Pražské bráně
Miloslav Radoměřský: Pastely- výstava obrazů
Jiří Corvin: Grafiky a kresby- výstava
k nedožitým malířovým osmdesátinám
IX. velvarský výtvarný salón- kresba, malba,
keramika
Josef. J. Vejvoda: Výstava obrazů a miniatur
Budiž světlo- výstava ručně vyráběných svítidel
všeho druhu / tradiční halloweenská výstava
v galerii Jiřího Corvina /
Výstava kraslic ze soutěže „ O nejhezčí kraslici“galerie Jiřího Corvina
Hrajeme si v muzeu- výstava hraček
Kulturně- výchovné akce
Cestovatelské večery- povídání cestovatelů spojené s promítáním
fotografií a filmů, organizátorem společně s muzeem je OS
Natvrdlí, během roku proběhly čtyři večery.
Velikonoční pochutnání-velikonoční program Městského muzea
Velvary a TOM Javory Černuc- tradice a lidové zvyky postního a
velikonočního období, co se peklo a vařilo v kuchyních našich
předků, soutěže a hry, v rukodělné části pečení a zdobení jidášků.
Programu se zúčastnilo šest tříd ze ZŠ a MŠ.
Noc s Andersenem- spolupráce s p. uč. Miluší Červenkovou,
večerní program v muzeu pro 4. A ZŠ Velvary.
Vajíčkobraní- muzeum se zúčastnilo akce pořádané organizací
Človíček RaD o.s.
Velvarská muzejní noc aneb I dospělí si můžou hrát- tradiční
akce zařazená do celostátního Festivalu muzejních nocí,
spolupráce s Tom Javory Černuc a DS Scéna Kralupy nad
Vltavou. Program: dobrodružná soutěžní hra Za tajemstvím velvarských uliček, programový blok
Hrajeme si v muzeu- výstava hraček s interaktivními stanovišti, soutěže a kvízy, výtvarný a

čtenářský koutek, módní salon Musaionská, Teatro Tyjátjátro- divadelní představení ve sklepě
Panské hospody
Dny evropského dědictví- v roce 2011 rozložen program
do dvou dnů, vlastivědná vycházka po Velvarech pod
názvem Příběhy domů II a regionální vlastivědná
„vycházka“ Putování po drobných církevních památkách
Velvarska- kapličky v Černuci, Mileticích, Bratkovicích,
zvonice u kostela sv. Barbory v Nabdíně, kostel Všech
svatých ve Velvarech… , koncert pěveckého souboru
ACANT v kostele sv. Kateřiny, prohlídka kostela
s výkladem.
Halloween ve Velvarech- Za světýlkem do pohádkytradiční „ dušičková“ akce pořádaná společně s TOM Javory Černuc, lampiónový rej, výstava
Budiž světlo, volba nejhezčích ručně vyrobených lampiónů a lucerniček.
Adventní neděle ve Velvarech- muzeum se podílelo na akci pořádáním adventního koncertu.
Hudební festival „Dvořákovy Velvary“- muzeum se podílí na organizaci koncertů pořádaných
městem Velvary, v roce 2011 se uskutečnily dva koncerty v secesním sále muzea a jeden v kostele
sv. Kateřiny.
Vlastivědné vycházky po Velvarech
Akce, na které muzeum propůjčilo prostory
Veřejná zasedání zastupitelstva
Seminář podniku Velvana
Výchovný koncert ZŠ Velvary
Sbírkotvorná činnost
V roce 2011 byly zapsány do přírůstkové knihy 4
předměty, ostatní předměty darované v tomto roce
muzeu občany byly zapsány do tzv. registrace a po
zpracování se stanou sbírkovými předměty nebo
budou dále registrovány jako pomocný studijní
materiál pro potřeby výstav, expozic a badatelů.
Ve druhém stupni evidence bylo zpracováno 26 sbírkových předmětů a 459 předmětů prošlo řádnou
roční inventurou.

Badatelské návštěvy a úkony, výpůjčky
Muzeum poskytlo informace a materiály ke zpracování
šestnácti badatelům zajímajícím se o sbírky muzea a
historii města Velvary a okolí.
Městskému muzeu v Kralupech nad Vltavou půjčilo
muzeum ze svého sbírkového fondu soubor perníkových
forem k prezentaci na výstavě Jiří Corvin: Obrazy a
kouzelné perníky a soubor lidového nábytku na vánoční
výstavu. Základní škole Velvary půjčilo muzeum
obrazové školní tabule z 19. století na výstavu k 125.
výročí školy.

