
Zpráva o činnosti
Městského muzea a galerie v Hranicích

za rok 2000

V roce 2000 ovlivniia činnost muzea a galerie předevšim skutečnost, že b.v*la ,zahájena

rekonstrukce historické budovy bývaié radnice na Masarl,kově náměsti ?1 (kde má mczeum
větší část depozitářů), a to v rovině časové i práce se sbírkoqými fondy.

Rekonstrukce po někoiika posunech termínu zahájení praci započala v létě 2000 a má
být ukončena v létě 200t. Pro muzeum z toho vyplynulo několikeré stěhování sbírkov}ch
fondů a časový po§un přípravy stálé expozice. Především bylo nutné přestěhovat vkvětnu
fond varií ze tŤí místností v l. patře historické budovy (utožený sem a uspořádan;f v lednu
a únoru 1999) do bývalého skladu drogerie v přízemí zadního dvarního traktu. Po zahájení
rekonstrukčních prací vyvstala rovněž nutnost (předem neavizovaná) uvolnit depoziární
prostory v l. paťe zadního traktu. A protože nebylo kam fondy přestěhovat, museli jsme

některé sestěhovat do několika místností a ty posléze op€t uvolnit pío opraÝy přestěhováním
fondů do místností opravených, důsledkem čehož byla nemořtost s fondy pracovat
(z prostororných důvodů nebylo možno při stěhování dodržovat logické celky) a využívat je
(s výjimkou fondu dokumentace - fotograťre a tiskoviny, jehož sfudium jsme badatelŮm
mohli umožnit). A rovněž z uvedeného vyplývá časová náročnost pro pracovníky muzea
(stěhování a podle vytíženosti ostatními pracovními úkoly sťídavé hlídání řemeslníkŮ
jednottiqými pracovníky, pokud nebylo možno sbírkové předměty přemístit - např. knihy tzv.
Gallašovy knihovny, obrazy).

Zvyše uvedených příčin nebyly zadány žádné konzervátorské a restaurátorské
zakázky. Ktomu dojde letos, neboť časolý harmonogram restaurátorských prací bude řešen
tak, aby renovované předměty mohly být umístěny přímo do stálé muzejní expozice, bez
mezistupně uložení v depoziáři.

Přes qfše popsanou obtížnou sifuaci §e rr §ouladu se základními úkoly
mlJzeanaše aktiviťy soustředily do následuj ících oblastí,

§bírkoťvorná činnost
§oustřeďuje se na teritorium města a obcí administrativně k němu náležejicích

a trojroarrěrnými předměty i tiskovinami, dokumen§ a fotograťremi, přip. dalšími
dokumentačními technikami (diapozitívy, video apod.) dokumentuje jejich lristorii
a současnost. V jejím rámci bylo získáno z pozůstalosti profesora Novotného 158 ks noých
sbírkoqých předmětů, předstalujicích fotografie, tiskoviny a dokumenty k životu města ve
20. století (z nich je možno seznámit se vzdělávaci činností, kulturním životem města,

výstavbou v jednottiqých desetiletích apod.). Celkoqi počet sbirkoých předmětŮ
k31.12.2a0a je72 260 ks.
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Evidenční činnost

Pokračovalapočítačovákatalogizac:.n?'.*ahlejšíhomuzejnihoťondu
numismatiky. V programu proMuzeum j motlulu N'r*J*utit " vYvinutém firmrru Bach

svstems s.r.o. olomouc, by1o ,pru.o.ráno'i;' k; minci, v moddú obecné sbirky téhož

progru*u bylo zpracováno :+s k .".ňiňo-rtra, LramikY a Porcelánu' které tak bYtY touto

katalogizaóru tormou vyčleněny oo .u*o.tuúh celkŮ 
" 

ou."rre zaměřeného fondu v'arii'

Revize sbírkových fondů

Běhemupllnuléhoroku(vobdobípředstěhovánímasestěhovávánim)bylaprovedena
revize části sbírkoqých fondu. Byl. 

-;;;Jouano 
zzr t<s ( prcelán,, keramika, §klo,

numizmatika a fotograti.) y ro.. .z"ooi-Ň; ,r"*9* g"oáet"i íey'z. všech fondů,

zhodnocen stav všecň exporrátů, ktere nebudou v expozi"i u-'rr*i*z.na případná nutná opaťení

pro jejich to*"*u.iu úsi uchování ei"yr*.oi zásbirkorných fondů,

Depozitáře
Situacekolemdepozitářůbylapopsána.Ú:lPoskončenírekonstrukěníchpraci

v objektu bývalé radnice bude nutno .ňí"6.o,r,_",1 1"ov 
prostorově. ronřídit a přehledně

a v togic§ých celcích (z nichž ." .*ryrlr'á'!ii 
poeiarou-ď Éuturo girfri - -nuPr. 

zemědělské

náíadl,řemeslnické nástroje, .ut utiu, u'&e.ol;jú, ,no, t"**iřa, porcelán, obrazy apod,)

uložit v regálech či ve u-olné* p.o.,o* poat" n-loroÚ"n oi*poiic a rnýŠe nastiněného

systému, t<terY umoZruje také dobiou praktickou piáci se sbirkami,

konzervační činnost

z přiéinpopsaných v úvodu zprávy nemělo smysl zaÁávaí restawátorské a konzervátorské

zakivky,protože pokud by se opruu.ne pr.úcty u[ó ,p"1 9o p|ostor přehuštěných

exponáty, hroziia by možnost "";i; posú",ni, ň,*á*óuaoi a konzervování bude

provedeno letos,

Badatelská, informační a odborná činnost

VprostoráchmuzeanaZámeckéul'1i8jeiednamístnosttrvaleupravenajako
sfudovna. Zde poskytlo rnuzeury 

^uaáuta*ké 
službi 'i;ŇÚ středních a vYsokých Škol'

žákům ákladních škol, pracov"ídfi;r.r, 9"1,i i"á",*ry, 
, řť l::?nosti, 

Registrovali

jsme 15 prauiaeiffiúlox"la, .P.djrt byla doplňoia* octo,ná muzeiní knihovna, Bylo

získáno 42 noqých přírustků mir, u Juropi"t rrnrnb áál- rŇ"P*9.;alÓ s archeotogickým

oddělením památkového ústavu 
" 
o;;;;;i a v rámci S*ř;-d"*"ňské archeologické komise

provádělo ur"t *i"gi"i.l dohl9d - ť;ffi;; ,tau.unřt "t"i"r' 
ve městě (stavbY rodinných

domků,ťkopyprokanalizaci,vodovod'plyn,}9Javy,",e"""n"d.)Byl9sledováno23akci.
v rámci odborné činnosti wru pái!}ie'ř""aácr"'f;;ÁÚ*-i*" významných událostí

i změnwářnosti města,

-A
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Výchovná a vzdělávací činnost

Trvá spolupráce s qftvamým oborem ZUŠ iuritelka R. AmbrŮzová) při pravidelných

sfudijnich ruivštevách výjtav v synagoze. Stále se udržuje vYsoký návŠtěvnicS zi$em

o qlstavy ze škol všech iypů (návštěvnost školnich ťprav představovala. 1138 osob}. Jako

tjdoroÉne, tak i v loňském roce navštívila v průběhu Bělotínského qýdne zPevu Právě
probíhající výstavu v Synagoze většina jeho ůčastníkŮ v rámci kultumí Části svého Progtramu-

i.nac ie i 
-v 

loňském roie podílelo společně s odborem školství, kuitury, těloqýchovy

a cestovního ruchu Měú na zabezpečení Dnů evropského dědictví {Dne otevřených dveři

památek). Byly zpřístupněny dostupné historické objekry a MMG pro ně připraviio textové

materiálý s informac.*i o pjich historií, rnývoji a osudech, V Synagoze a KostelÍČku bYlY

psané iúormace doplněny ústnim rnýkladem. Výstavní síň Synagogu a KosteliČek v tento den

navštivilo 299 osob_Celkově všechny objekty a akce shlédlo přes 400 osob.

Výstavní činnost

MMG uspořádalo vroce 2000 10 výstav, ztoho 6 v Synagoze a4 vGotickérn sále
(zde vzhledem kihystané rekonstrukci jsme vystavovali pouze do poloviny Června),

Synagoga

V Synagoze se uskutečnily qýstavy maleb, soch a objektŮ autorŮ S. Balka, M- Fekara

a vt. štotry, fr,stava autorských gobelínů J. T. Str,ýčka z valašskomeziříČské gobelínové

manufaktury a výstava skleněnýih plastik sklaře Aleše VaŠÍČka s názv'em PoruŠení

rovnoválry, která začala symbohóky vérnis,iži 31.12.2000 jako kulturní akce na přelomu

století a tisiciteti. V průběhu letnich měsíců hostila Synagoga výstavu UŽité umění secese ze

sbírek zúpadočesbých mrcei která se ukázala návštěvnicky vetmi atraktivní (shlédto ji 1Ó28

osob).

Goíiclr! sdl

V gotickém vile proběhla výstava fotograťri hranického fotografa M. KaŠtovského,

obrazů A. M. Machourká, muzejní výstava Kouzlo vltavinů {na přelomu roku 1999 a 2000)

a ve spolupráci s Ewopslcým kiube* v Přerově výstava Pilíře ewopské unie (věnovaná

informacím o EU a našem vstupu do ní).

Koncer§
y Synagoze se v průběhu roku uskutečnily dva koncerty hranických peveckých těles -

smišeného pěvického sňoru Harmonia a v}roční koncert ženského komorniho sboru Pod
vedením T. Jonasové. Oba koncerty navštívi|o a vysleclrlo 3ó2 osob.

Spolupráce s dašími subjekty

Mimo tradiční dobrou spolupráci s odborem školsfuÍ, kultury, těloqýchovY

a cestovního ruchu se podilelo muzetlm spolu s kinem a knihovnou na organizování

dvoudenniho listopadového Víkendu parodie a společného hudebně,taneČního veČirku na

začátku roku.
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Návštěvnost a propagace NtNtG
O vlstavní Činnosti MMG v obou {stavních sínich pravidelně informoval místni tisk

a vYŠlY Četné PozvánkY: ohlasy a receírze v regionálních i ceíostátních periodikách (denní tisk,
Ateliér, Věstnik Asocíace muzeí a galerii). Pozvánka na výstavy vSynagoze'byla opeí
Prezentr:vána i ve vícejazYČném nabídkovém katalogu cestovního rr.lchrr Reiax, steine iatov kulturním kalendáři, vydaném Asociací muzeí a gaTerií.

Celkem navŠtívito výstavní síně (včetně Dnů oteťených dveří památek) 3491 osob,
z toho 1|38 ze Škol. Uvedená čísla vychrázejí z evidence pródanýcb vstupenek a registracá
nePlatících návŠtěwíkŮ (vedoucí organizovaných vyprav, držitelě pnika; Asociace muzeí
a galeriÍ, děti do 6 let), vedené v obou qýstavních siních. Běžný po8et návštěvniků vernisáži
(nezaPoČiávaných do Přehledu návštěvnosti) se pohyboval v rozmezis0 - 90 osob na každou
výstartr. stále se udržuje vysoká návštěvrrost stróonictr a záHadních škol azákladniumělecké
ŠkolY. NávŠtěvnost 

.v 
loňském íoce patrně ovlivnil i fakt, že Synagoga musela být kvuli

opravám omítek a uýmalbě měsíc uzavřena.

Lze oČekávat, Že Po zřizeni a oteťení stalé muzejní expozice vbudově staré radnice
návŠtěvnost vzroste, jak ukazuje trvalý a vzrtstající zájěm o muzejní výstavy, které se zde
zatím uskuteČnilY a stálé dotary návštěvniků po muzejní expozici v tómto kra.né* prostoru.

V Flranicích 8 2.200l

ildě§tské muz§um a gaterie
Zámecká č. t 18

753 01 Hranice 
r7AhQta-rr* /-}^"ec.rt!

PhDr. HanaSvobulová /
ředitelka MMG
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