Zpráva o činnosti Městského muzea Velvary za rok 2017
Během roku 2017 navštívilo muzeum a akce jím pořádané 1914 lidí.
V roce 2016 -2017 proběhly rekonstrukční práce ve
staronově pronajatých místnostech domu čp.110
(muzeum tyto prostory opustilo v roce 2012) a první patro
budovy bylo propojeno se stávající expozicí v domě čp.
109. V listopadu byla pro veřejnost otevřena nová část
stálé expozice muzea tematicky rozdělená do jednotlivých
místností- Velvary barokní, Velvary v letech 1918- 1938
a Stará škola. Součástí nových prostor je i dětská herna
skřítka Muzejníčka.
Výstavy
Výstava dětských prací výtvarného oboru ZUŠ
Velvary
Karolína Borecká: Kouzlo okamžiku- výstava obrazů
Dejte vejce malované- výstava kraslic v Galerii Na
Špýcharu
Renata Frančíková a Eva Fošenbauerová: Jaro nebo
léto- výstava kreseb a fotografií
Obrazy z depozitářů- výstava obrazů z výtvarné sbírky
muzea
Miloslav Radoměřský a Lada Kucker: Pastely
Viola Benešová: Průhledy- výstava obrazů, grafiky a
šperků
Kdo byl kdo na Velvarsku- informace o osobnostech z
Velvar a blízkého okolí formou "pouliční výstavy". Každý měsíc byla představena jedna
osobnost ve vitríně umístěné na budově muzea v Pražské ulici.
Kulturně výchovné akce a doprovodné programy k výstavám a expozicím
Tajemný zámek Mikovice- přednáška PaedDr. Jana Racka
Zapomenuté osudy- beseda ke knize spisovatelky Martiny Bittnerové
Vajíčkobraní- muzeum se zúčastnilo akce,
kterou tradičně pořádá před Velikonocemi
organizace Človíček RaD z.s., výstavou
kraslic v Galerii Na Špýcharu.
Muzejní černá hodinka- báchorky,
balady a pověsti z Kralupska a Velvarska
vyprávěl Jindřich Havlík, sběratel pověstí
a pohádek z regionu a autor knih.
Den otevřených dveří v muzeuzpřístupnění nových expozic muzea,
program k oslavám 85. výročí vzniku
Městského muzea Velvary- komentované
prohlídky, dílničky, koncert ZUŠ Velvary.
Hudební festival "Dvořákovy Velvary"- muzeum se podílí na organizaci koncertů
pořádaných městem Velvary. V roce 2017 se uskutečnily dva koncerty v secesním sále
muzea a vánoční koncert v kostele sv. Kateřiny ve Velvarech, jehož spolupořadatelem byla
Římskokatolická farnost v Kralupech nad Vltavou.
Velké prádlo- spolupráce s TOM Javory Černuc, výukový program pro školy zaměřený na
dějiny každodennosti- seznámení s domácností, odíváním a hygienou našich předků;

pracovní listy, výroba mýdla. Šedesátiminutového programu se zúčastnilo postupně 6 tříd
ze ZŠ Velvary a ZŠ Černuc.
Černá hodinka aneb podzimní čas v životě našich předků- spolupráce s TOM Javory
Černuc, výukový program pro školy zaměřený na báchorky, pohádky a pověsti Velvarska a
na podzimní lidové zvyky našich předků. Součástí programu byly soutěže a rukodělné
práce v dílničkách pod vedením lektorů. Devadesátiminutového programu se postupně
zúčastnilo deset tříd ze ZŠ Velvary.
Vánoční benefiční akce - muzeum bylo spolupořadatelem 5. ročníku vánočního odpoledne
s programem pro děti- divadlo, vystoupení žáků ZUŠ, dílničky. Akci pořádal spolek Laura a
finanční výtěžek akce byl věnován na léčbu a rehabilitaci holčičky postižené mozkovou
obrnou.
Vlastivědné vycházky po Velvarech
Akce, na které muzeum propůjčilo prostory
Veřejná zasedání zastupitelstva
Letní zpívání Velvarského pěveckého spolku
Výchovný koncert ZŠ Velvary
Sbírkotvorná činnost
V roce 2017 jsme zapsali do přírůstkové knihy
84 sbírkových předmětů a v druhém stupni
evidence jsme zpracovali 38 sbírkových
předmětů.
Řádnou inventurou dle § 12 zákona 122/2000
o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně
některých dalších zákonů prošlo 593 sbírkových předmětů.
V tomto roce pokračovala revize archeologické sbírky a její odborné zpracování včetně
elektronické evidence.
Badatelské návštěvy a úkony, výpůjčky
Muzeum poskytlo informace a materiály ke zpracování 8 badatelům zajímajícím se
o sbírky muzea a historii Velvarska.
Muzeum zapůjčilo osmnáct obrazů malíře Jiřího (Georga) Karse galerii Adolf Loos
Apartament and Gallery s.r.o. k prezentaci na výstavě "Jediné, na čem záleží, je člověk"
konané ve výstavní síni galerie v budově spolku Mánes v Praze 12.10.-29.11. 2017 a pět
obrazů tohoto malíře Městskému muzeu v Kralupech nad Vltavou k prezentaci ve stálé
expozici muzea.

text Jitka Kůrková, foto Pavel Bakalář a Karel Novák

