Zpráva o činnosti Městského muzea Velvary za rok 2016
Během roku 2016 navštívilo muzeum a akce jím pořádané 2049 lidí.
Výstavy
Jiří Štrunc, Petr Zmrzlík: Taiwan- Formosa- výstava fotografií
Výstava výtvarné skupiny „J“
Výstava velikonočních pohlednic
Kateřina Bolechová: Jiná optika- výstava koláží
Eva Pilarová: Fotoobrázky
Kdo byl kdo na Velvarsku- osobnosti Velvar a okolí, výstava z muzejních sbírek
Říkali si Vladykové z Lužce- výstava grafik a kreseb Jiřího Corvina a Ladislava Čepeláka spojená
s křtem stejnojmenné publikace
Jindřich Bišický: Pět let války- dlouhodobá výstava fotografií z 1. světové války v Pražské bráně
Markéta Váradiová, Michal Slejška: Obrazy uvnitř malých věcí- výstava kaleidoskopů a „kouzelných“
zrcadel
Kulturně výchovné akce a doprovodné programy k výstavám a expozicím
Barevný svět- program na rozvoj osobnosti, spolupráce s TOM Javory Černuc
Pravěké cesty ve světle archeologických nálezů- přednáška Václava Fencla

Co jste vy, byli jsme i my. Co jsme my, budete i vy- druhá část večerní komentované prohlídky
hřbitova u kostela sv. Jiří
Cestovatelské večery - povídání cestovatelů spojené s promítáním fotografií a filmů, organizátorem je
OS Natvrdlí spolu s muzeem. Během roku proběhly tři večery.
Muzejní noc na Malovarské tvrzi aneb Jak Kuba z Malovar k rytířským ostruhám přišel-tradiční
akce zařazená do celostátního Festivalu muzejních nocí, spolupráce s Tom Javory Černuc
Dny evropského dědictví- 400 let kostela sv. Jiří- prohlídka kostela sv. Jiří s odborným výkladem ing.
arch. Jana Pešty, koncert renesanční a barokní hudby v podání Collegia pražských trubačů a komorního
smíšeného sboru Gaudium Cantorum.
Hudební festival „Dvořákovy Velvary“- muzeum se podílí na organizaci koncertů pořádaných městem
Velvary. V roce 2016 se uskutečnily dva koncerty v secesním sále muzea a vánoční koncert v kostele sv.
Kateřiny, jehož spolupořadatelem byla Římskokatolická farnost v Kralupech nad Vltavou.
Od masopustu do Velikonoc- spolupráce
s TOM Javory Černuc, výukový program
pro školy, seznámení s masopustními a
jarními lidovými zvyky a tradicemi, hry,
soutěže, a dílničky. Devadesátiminutového
programu se zúčastnilo postupně 7 tříd.
To je zlaté posvícení- spolupráce s TOM
Javory Černuc, výukový program pro
školy zaměřený na podzimní lidové zvyky
a
tradice, tradiční řemesla, lidovou stravu a
odívání, dílničky. Devadesátiminutového
programu se zúčastnilo postupně 6 tříd.
Vánoční benefiční akce - muzeum bylo
spolupořadatelem 4. ročníku vánočního

odpoledne s programem pro děti (divadlo, vstoupení žáků ZUŠ, dílničky). Akci pořádal spolek Laura a
finanční výtěžek akce byl věnován na rehabilitaci holčičky postižené mozkovou obrnou.
Slánské rozhovory- spolu s městem Velvary se muzeum podílelo na realizaci programu XIII. ročníku
tradiční konference pořádané městem Slaný a klášterem bosých karmelitánů ve Slaném.
Vajíčkobraní- muzeum se zúčastnilo akce, kterou tradičně pořádá před Velikonocemi organizace
Človíček RaD o.s.- výstava v „Galerii Na špýcharu“.
Noc s Andersenem- spolupráce se ZŠ Velvary, večerní program v muzeu.
Noc kostelů- muzeum se podílelo na akci pořádané Římskokatolickou farností v Kralupech nad Vltavou
a městem Velvary, komentovaná prohlídka kostela sv. Kateřiny.
Vlastivědné vycházky po Velvarech
Akce, na které muzeum propůjčilo prostory
Veřejná zasedání zastupitelstva
Putování za varhanami- Velvarsko, Mělnicko- šestému ročníku festivalu „Varhany znějící“
předcházelo tradiční putování za historickými varhanami. Mezinárodní varhanní festival pořádá
Královské město Slaný a Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Pořadatelé zahájili program putování
v secesním sále muzea, kde se účastníci akce seznámili s barokním varhanním pozitivem ze sbírek
Městského muzea Velvary.
Sbírkotvorná činnost
V roce 2016 bylo zapsáno do přírůstkové
knihy 7 sbírkových předmětů.
Ve druhém stupni evidence bylo
zpracováno 33 sbírkových předmětů.
Řádnou roční inventurou dle § 12, zákona
122/2000 o ochraně sbírek muzejní
povahy a o změně některých dalších
zákonů prošlo 797 sbírkových předmětů.
V tomto roce bylo započato s revizí
archeologické sbírky a jejím odborným
zpracováním včetně elektronické
evidence.
Badatelské návštěvy a úkony, výpůjčky
Muzeum poskytlo informace a materiály ke zpracování 9 badatelům zajímajícím se o sbírky muzea a
historii města Velvary a okolí.
Muzeum zapůjčilo Městskému muzeu Kralupy nad Vltavou předměty na výstavu Řemesla našich předků
a pět obrazů kralupského rodáka malíře Jiřího Karse do stálé expozice. Západočeské galerii v Plzni jsme
zapůjčili obraz Narcis a Chloe od Hugo Boettingera na výstavu obrazů a kreseb výše zmíněného malíře a
ZŠ Velvary fotografie a školní lavice na výstavu spojenou s oslavami 130. výročí otevření nové školní
budovy ve Velvarech.

