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1. Úvodem

Městské muzeum Sedlčany vzniklo jako samostatná příspěvková organizace zřízená městem 
Sedlčany dne 1. července roku 2002. Otevřeno pro veřejnost bylo dne 14. listopadu téhož roku.

V červnu roku 2003 bylo zpřístupněno druhé podlaží, na kterém byla nainstalována expozice 
věnovaná 19. a 20. století, národopisné sbírky a pamětní síň Josefa Suka. Vedle první části 
expozice, která zachycuje období pravěku, středověku a ranného novověku se tak prezentuje 
Sedlčansko v celém historickém vývoji.

Počet návštěvníků v roce 2003:

Stálá expozice ................................ 3930

Krátkodobé výstavy ........................ 8500

2. Sbírky

Během celého roku probíhala inventarizace sbírkových předmětů, která byla řádně dokončena dne 
31. prosince. V současnosti se v muzeu nachází následující sbírkový fond:



 1. Sbírka historická - zapsaná Centrální evidenci sbírek /CES/ pod evidenčním číslem: MSE/002-
04-15/090002.

 2. Sbírka archeologická - zapsaná v Centrální evidence sbírek /CES/ pod evidenčním číslem: 
MSA/002-04-25/095002.

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů .................................. 3393

Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných za sledovaný rok ........ 57

Počet inventarizovaných evidenčních čísel sbírkových předmětů ..... 1728

3. Knihovna

V roce 2003 bylo započato s inventarizací knihovního fondu. Městské muzeum podalo žádost o 
grant z fondu kultury středočeského kraje na zhotovení regálů - polic a badatelského zázemí v 
knihovně. Otevření knihovny je plánováno na třetí čtvrtletí následujícího roku.

Počet knihovních jednotek ...................................... 2696

Roční přírůstek v knihovních jednotkách ................ 52

4. Pořádané výstavy

 * Výstava fotografií "Sedlčansko objektivem MVDr. Františka Klausera".

 * Výstava "Obec Příčovy a její tradice" zahájila soubor výstav v rámci prezentace obcí Sedlčanska.

 * Výstava obrazů malíře Pavla Turjanského.

 * Výstava žáků ZUŠ v Sedlčanech "Naše město Sedlčany".

 * Společná výstava muzejních přírůstků (předmětů nově věnovaných muzeu) a Velikonoční 
výstava v provedení obyvatel domova důchodců. Výstavu navštívilo 830 návštěvníků.

 * Výstava obce Petrovice "Petrovicko - kraj lidí a kamenů". Další výstava z cyklu: "Představujeme 
obce na Sedlčansku".

 * Výstava mladých sedlčanských výtvarnic Zory Barešové a Šárky Daňkové "Malé radosti v 



krajině".

 * Na přelomu června a července byla ve výstavní síni veřejnosti představena putovní výstava 
celorepublikového významu "Člověk proti nemocem". Výstavu shlédlo 730 občanů.

 * Dalším vystavujícím byl bývalý dlouholetý ředitel školy v Sedlci - Prčici Stanislav Kofroň. 
Výstava obrazů a kreseb byly koncipovaná jako průřez jeho celoživotní tvorbou.

 * Na přelomu měsíců srpna a září se v muzeu uskutečnila výstava "Vystěhování Sedlčanska". 
Výstava, kterou připravili pracovníci muzea se konala u příležitosti 60-tého výročí vystěhování 
obyvatel. Setkala se s mimořádným ohlasem veřejnosti. Celkový počet návštěvníků - 1.250.

 * Dalšími vystavujícími byla skupina mladých výtvarníků - plenérníků, kteří již pátý rok malují a 
kreslí místní krajinu.

 * Výstava "80 let jesenické obce očima dětí" byla spojená se křtem videokazety o Jesenici. 
Samotný křest videokazety provedl zástupce hejtmana Středočeského kraje pan Antonín Podzimek.

 * Výstava "100 let budovy sedlčanské radnice" byla spojená s prezentací stejnojmenné brožury.

 * Výstava občanského sdružení NAŠLOSE, nazvaná "Svět loutek" byla hojně navštěvována zvláště 
dětmi. Celkem výstavu shlédlo 800 návštěvníků.

 * Prodejní Vánoční výstava Libuše Pokorné z Příčov, která prezentovala svou tvorbu - výrobky ze 
slaného těsta, přilákala téměř 600 spoluobčanů.

5. Ostatní činnost

leden:

Vydání propagační brožurky věnované první části expozice.

březen:

Setkání ředitelů muzeí v přírodě (skanzenů) z celé ČR v Městském muzeu Sedlčany.

duben:

Z iniciativy muzea byla vydána Turistická známka města Sedlčan.

květen:

Přednáška předního českého archeologa PhDr. Karla Sklenáře "Pravěk na Sedlčansku uskutečněná 
pro studenty v aule gymnázia.

Přednášku, která se konala dne 21. května si vyslechlo šedesát studentů.

Muzeum navštívila skupina návštěvníků z partnerského města Taverny (Francie) v čele s jejich 



starostou panem Boscavertem.

červen:

Dne 12. června se konalo slavnostní otevření expozice věnované období novověku, národopisu a 
hud. skladateli Josefu Sukovi.

Třídenní řetězové provádění muzejní expozicí - výklad podali studenti sedlčanského gymnázia.

červenec:

Zprovoznění "Muzejní kavárny" ve výstavních prostorách muzea.

srpen:

V rámci výstavy "Člověk proti nemocem" se konaly společné přednášky o vývoji nemocí a 
léčebných postupů v dějinách pro studenty gymnázia. Přednášeli: RNDr. Vítězslav Kuželka a 
MUDr. Václav Smrčka. Přednášky si vyslechlo více než 100 studentů gymnázia.

září:

Cyklus přednášek profesora Jiřího Páva pro školy, téma: "Vystěhování Sedlčanska". Účast - 80 
studentů.

říjen:

Ve výstavní síni muzea se dne 17. října uskutečnil křest knih a autogramiáda publicistů Jany 
Arcimovičové a Pavla Toufara. Křest provedl Dr. Jan Cimický.

listopad:

Nákladem města byla vydána brožurka "100 let sedlčanské radnice" věnovaná historii sedlčanské 
radnice. Text napsali pracovníci městského muzea: Jiří Páv a Jan Kuthan. Fotografické a grafické 
zpracování realizoval fotograf Martin Stecker.

Při příležitosti "prvních narozenin" městského muzea bylo představeno nové logo Muzea (navrhl 
Stanislav Kofroň).

prosinec:

Dokončení poslední etapy inventarizace sbírkových předmětů - 31.12. 2003.

V aule 2. ZŠ Propojení se ve spolupráci s muzeem dne 11. prosince konaly tři přednášky 
restaurátora Ing. Martina Dvořáka z Českého národního egyptologického centra o posledních 
objevech českých egyptologů v Abúsíru. Přednášky, které si vyslechly jak studenti tak veřejnost, 
navštívilo téměř 100 účastníků.

Vydání barevné propagační brožurky zachycující kompletní expozici městského muzea.

Iniciování výroby propagačních zápalek s fotografiemi zajímavých míst ze sedlčanského regionu.

Muzeum nechalo zhotovit Výroční Turistickou známku s motivem Jakuba Krčína.



6. Akvizice (přírůstky)

 * paní Bartošová z Radíče: pohlednice z 1. sv. války, plechové obaly na cukrovinky

 * pan František Benhák ze Sedlčan: model sousoší Lidé bez domova od Břetislava Bendy

 * paní Milena Bosáková ze Sedlčan: kameninový rendlík na povidla, dokumenty k vystěhování 
Sedlčan

 * paní Eliška Čermáková z Kňovic: formy na bábovky

 * paní Marie Dědová ze Sedlčan: stará mýdla a kulma

 * pan Ladislav Hadraba ze Sedlčan: písemnosti k roku 1968, dokumenty k loutkovému divadle v 
Sedlčanech, drobné kuchyňské náčiní

 * pan Jan Hartman: kopie fotografií

 * Daniel Hrma a Tomáš Paclt: torzo helmy z 2. sv. války

 * pan Pavel Janeček ze Sedlce-Prčice: dvě kulmy

 * paní Zdeňka Janečková z Nechvalic: dětský kočárek, okřín, lis na tvaroh, dřevěná lžíce, slánka, 
vidlička na zelí a velikonoční klapačka

 * pan Karel Ježil z Kosovy Hory: odznak RAF, sedačka z letadla sestřeleného u Hradišťka a 
fotografie z 2. sv. války

 * pan Zdeněk Kolář ze Sedlčan: fotografie z regionu

 * pan Ladislav Kruchňa z Křepenic: cestářská a hasičská uniforma

 * Helena Křížová ze Sedlčan: malovaný erb Jakuba Krčína

 * rodina Lachoutova a Hvězdova: 11 obrazů malíře Burdy

 * manželé Mandíkovi z Nových Dvorů: dva kameninové hrnce, sedm ošatek, dvě pípy od sudů, 
plechový pekáč, kopist, dvě špuntovačky, obrázky s náboženskými motivy, sako a čepice z hasičské 
uniformy z období před 2. sv. válkou, vyšívané "kuchařky", díže na těsto, sukně, šaty a ubrusy

 * pan Josef Maroušek z Ohrady: dřeváky

 * rodina Mayova z Cholína: bednářské nářadí staré 100 let

 * paní Marie Miláčková ze Sedlčan: katastr. mapa Sedlčan z roku 1941

 * paní Marie Mošanská ze Sedlčan: replika vojenské šavle



 * rodina Moulíkova ze Sedlčan: dřeváky, hasičská přilba, pivní etikety, knihy, odznaky a vlaječky

 * rodina Novotných ze Sedlčan: míra na měření kulatiny, vorařské a tesařské nářadí, archiválie

 * paní Milena Palásková z Purkratic u Písku: portrét faráře Ant. Lega

 * rodina Pejšova ze Sedlčan: soubor loutek-maňásků

 * rodina Písaříkova z Příčov: dvě karbidové svítilny, lněnou výbavu

 * pan Jaroslav Repetný ze Sedlčan: dva kočárky

 * paní Lidmila Rusá ze Sedlčan: pražička na kávu, boty, tiskoviny

 * pan Antonín Sirotek ze Sestrouně: kolébka, máselnice, kosa-hrabice, toulec na brousek, 
krumpolec, bednářský poříz a jiné nářadí

 * paní Bohuslava Skalková ze Sedlčan: netradiční dřevěný kříž

 * pan Pavel Šrámek: lopatka

 * pan Zdeněk Váňa ze Sedlčan: smuteční deska

 * pan Josef Vermach: sekera-dlabačka, vojenská maskovací plátna, dřevěná skautská lilie

 * pan Zdeněk Vlček ze Sedlčan: dokumentace k Sedlčanské kotlině

 * paní Pavlína Všetečková z Hulína: fotografie z Jesenicka

 * pan Jiří Vybíral ze Sedlčan: mapy z období 2. sv. války a návrh ústavy čsl. republiky z roku 1948 

7. Sponzorské dary a příspěvky

Středočeský kraj, fond kultury ................. 200 000,-

Formen, spol. s r.o. ..................................... 30 000,-

I.M.F. s.r.o. CZ ............................................ 30 000,-

Kovodružstvo Sedlčany ............................... 20 000,-

Povltavské mlékárny, a.s. ............................ 25 000,-

Sedlčanské strojírny ................................... 10 000,-



8. Hospodaření městského muzea za rok 2003

Hospodaření Městského muzea Sedlčany za rok 2003

ROZVAHA

STÁLÁ AKTIVA
1931005,01

Nehmotný investiční majetek
0,00

Drobný nehmotný investiční majetek
21656,00

Hmotný investiční majetek
265898,10

Drobný hmotný investiční majetek
1288917,31

Umělecká díla a sbírky
354533,60

OBĚŽNÁ AKTIVA
80495,75

Pohledávky
500,00

Finanční majetek
79995,75

AKTIVA CELKEM
2011500,76



VLASTNÍ ZDROJE

Oprávky k drobnému nehm. inv.majetku
21656,00

Oprávky k drobnému hm. inv.majetku 
1288917,31

Závazky
2856,00

Fond dlouhodobého hm. inv.majetku
620431,70

Fond odměn
10000,00

Fond kulturních a sociálních potřeb
12162,60

Rezervní fond
8115,65

PASIVA CELKEM
1964139,26

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
47361,50

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT



VÝNOSY
1857967,65

Tržby ze vstupného
67125,00

Tržby za zboží
110702,90

Úroky
139,75

Příspěvek na činnost
1680000,00

PROVOZNÍ NÁKLADY
1810606,15

Materiál
273929,56

Energie
65202,20

Prodané zboží
132227,31

Opravy
72619,00

Cestovné
20203,00

Ostatní služby
245544,28



Mzdové náklady
689758,00

Pojistné
228755,00

Zákonné a ostatní sociální náklady
61199,80

Ostatní náklady
21168,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
47361,50

STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ MĚSTSKÉHO MUZEA



Vedení muzea
1

Odborní pracovníci
1

Ostatní pracovníci
3

ZDROJE PŘÍJMŮ MĚSTSKÉHO MUZEA SEDLČANY

Tržby za vstupné
3,60%

Tržby za prodané zboží
6,00%

Příspěvek na činnost
90,40%

Celkem
100,00%



VÝDAJE MĚSTSKÉHO MUZEA V SEDLČANECH

Materiál
15,13%

Energie
3,60%

Prodané zboží
7,30%

Opravy 
4,01%

Otop
5,63%

Ostatní služby
7,93%

Cestovné
1,12%

Mzdové náklady
38,10%

Pojistné
12,63%

Zákonné a ostatní sociální náklady
3,38%

Ostatní náklady
1,17%

Celkem
100,00%


