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7práva o činnosti
Městskóho muzea a galerie v Hranicích

za rck 1§S9

Y s*uladu * platnou koncepci se naše aktivity so*středqií do na*lcd*jicích oblastí"

§bírkotvorná činnost
Yjejim rárnci bylo získáno 151 ks noqých sbirkoqých předmčtů" př*dstalujícich

eděvní součiisti ženského oblečení z pře}omu 19. a 2CI. stoleti,resp. až 3ů, tet 20. století a
fotograíie, tiskoviny a dokurnenty k votu rněsta ve 30,-6CI, letech 2*" století.

§videnčaí čintost

Pokračovala počítač*vá katalogizace nejrozsátrlejšího muzejrriho ťondu
numismatiky" Bylo ryracováno 30S ks minci.

Revize sbírkavých fondů
Běhern roku byla provedena revize 329 ks sbirkoqých předmětů {mincí, části ťondu

varií - nábyteki.

Depozitáře
Y n*vě přiděleqých prastorech vhistorické budově radnice, Masarykovu ftfun. ?tr.

bylo začátkem roku dokončeno uložerrí a uspořiidání ťondtr varií, přestěhov*ných sem
v prosinci 1998 po prodeji darnů čp.71 a73.

konzervační činngst
Ve spolupráci s extemi konzervátorkou bylo korrzervovánc 9 ks sbirkoqých předměfů

(obrazy},

BadaŤelská, inforrnační a odborná činnost
Vprostorách muzea na Zámecké ul. 118 je jedta mistnost tryale upravena jaka

studornra. Zde poslqrtlo muzeum badatelské služby sfudentům sředních a lysofoich škol,
žákŮm ákladnich škol, pracovníkum jiných muzeí i ájemcůrn z řad veřejnosti. Pr&běfuě
byla doplňována odborná rnuzejni knihavna. Bylo získáno 75 noqých přírůstku" MMG nadále
spolupracavalo s archeclogic§ým addělením Pamatkového ústavu v ů}omauci a v rámci
Středomoravské arche*logické komise provádělo archeologický dohted a rlýzkum na
stavebnich akcich ve mčstě {stavby rodinných domků, výkopy pro kanalizaci, vodovod, pl}n"
úpravy terénu apad.). Y rárnci odbcrné činnosti je průběžnč prováděaa fotodohlmentace
qýznamnýcb událostí i změn tvářrr*sti rněst*.

Výchovná a vzdělávací činnost
Trvá spolupráce s qýtvamýln oborem ZUŠ {učitetka R. Ambrůzová} při pravidelných

strrdijní*h náv§ěvach aistav v §ynagoze " Zaznatnerali jsme uvýšený návštěvnický zájern o
v§stavy ze škol všech typů {návštěvnast školních qfprav se zrnýšila o 1169 osob}" Jako
kaŽdoroČnč, tak i v loňskérn roce navštivila v prťrběhrr §ělotínského fýdne z$vrr právě
prabihajíci výstalu v §ynagoze většina jeho účastniků v rárnci kulturni části svého pfogťar§u.
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MMG §e i v loňském rc*e podilelo společcě s odborern škols*í, kultury, těl*výchovy a

csstov§ího ruchu MěÚ ria zabezpečení Dnů evropského dědictví {Dne otevřených dveři
památek}. Byly zpřistupnčny dostupné histarické objekty, { v ioňském fi}c§ poprvé i
évangelic§ kcstel na Šromotově náměstí a díky pochopeni a vstřícaosťi majitelů i rtrd*ý dŮm

J.H.A. Gallaše). V Synagoze prcběhi koncert renesančni a raaě bargkni hudby v podáni Dua
Renaissa*c* z&rta a na Masarykově nr{městi se uskutečnilo vystoupeni historiclich v*jsk -
2. setniny 2*. pěšího pluku Kaunitz-Rittberg z N. Jičína. Obě nruzejni qýstavní sině v tent*

den navštivila272 návštěvníků. Celkově všechny objek§ a akce shtédlo asi 500 osob,

Výstavní činnost

§{MGuspořádaloyrO§* |999 1ž v§stav, ztaha 9 vsynagoze a3 vgotickérn sale{zde
vzhledem k chystarré rekalstrukci, která byla pozdčji odlož+na, jsm* vystavcrvaii pcuz* 7
rněsíců}.V §ynagoze se uskrrtečnily qýstavy maleb, soctrr a objektů autorŮ D. Balabána" J.

Jankcviče, O. Přindi§e, O, Smutného, S. Slovenčíka a J. Hovadíka, J. Hendrycha, A. KroČi,
F. Hodonskóho a P. Orieška, Y gotickém sále proběhla rlýstava fotagrafií T. Pos$ch* a J.
Šimáňové a dále 3 rnuzejní vl,staly -Zmtnejních depozit*řů, Keltové aneb život na Moravě
před více rrež 2SS0 teff a Kouzlo vltavinů {ze sbírek ZMM v Třebíči}-

Koncer§
Y rárnci §ne památek se Bskutečnil v §yllsgoze koncert Dua Renaissanc*.V prosinci

byl uspořádán ve spolupráci s rněstem Fkanice ve Dvcraně ámku koncert Bahemiachóru
Česká mševánočttí š- l, Ryby, Obě hudebai akce q,siechio 530 lidi,

Návštěvn§§t a propagace MMG
O 1istavni činnasti MMG v *bou qistavních sínícb pravidelně inf*rnrovai mistni tisk

a vyšly če&ó pozvánky, ohlasy a fe§€nze v regionálních i celosátních periadikách (den*i tisk,
Ateliér, Včstrťk Asociace muzei a galerií, Prostor Zlin}, P,or,vánka na qistavy i expozici
v syll*gsze byla o$t prezentována í ve vicejaryčném nabídlrcvém katalogu cestovního ruchu
Relax, stejně jako v Kulťurním kalendáři, vydaném Asociací muzti a galerii. Celkem
nav§tivilo akce v §}.nagoze a v gotickém sále (včetně Drrů otevřených dveří pamálek} 5826

osob, z taha2?59 ze škol. Návš€rinost se proti loňskému rclt-u xrrýšila o 1455 osob. Uvedená

čisla vycházeji z evidence pradanýe}t vstuprrek a registrace neplaticich náv§ěvníkŮ {v'ed**cí
arganizovaných výprav, držitelé průkazu Asociace muzai a galerií, děti do 6 let), vedenó

v obou qýstavrrich sinich. Fakticlcý pčet n*vštěvníků je p*dstatně lyšší o účastní§ vernisáŽi,

kterých přicháei 5ů - 90 na každou lrystalTr"
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