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1) Úvod

Teritoriální vymezení: město Sedlčany a sedlčanský region - střední Povltaví.

Počet návštěvníků v roce 2005:

Stálá expozice …………………………………………………………………….….. 1835

Krátkodobé výstavy ………………………………………………………………..… 5200

Přednášky …………………………………………………………………………….. 500

2) Sbírky



 Během roku proběhla inventarizace části sbírkových předmětů / dle zákona č.122/2000 Sb./, která 
byla řádně dokončena dne 31. prosince. V současnosti se v muzeu nachází následující sbírkový 
fond:

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

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

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů ……………………………….….…. 3445

Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných za sledovaný rok ……………….… 22

Počet inventarizovaných evidenčních čísel sbírkových předmětů ……………….. 358

3) Knihovna

 Knihovna Městského muzea Sedlčany je zaměřena na regionální literaturu. Knihovna slouží nejen 
badatelům, ale i široké veřejnosti jako plně vybavená multifunkční místnost pro pořádání 
přednášek, besed a seminářů.

Počet knihovních jednotek ……………………………….………………………...... 2949

Roční přírůstek v knihovních jednotkách ……..………..…………………………... 143

4) Pořádané výstavy



- První výstavou roku 2005 byla výstava připravená ve spolupráci s Náprstkovým muzeem v Praze. 
Kurátorka zmíněného muzea PhDr. Zlata Černá zde instalovala soubor zdobených oděvů, které se v 
Číně nosily před rokem 1911. Výstava měla název „Tradiční čínské umění" a navštívilo ji téměř 200 
návštěvníků.

- Následující výstava, která se konala u příležitosti výročí deseti let založení Sdružení obcí 
Sedlčanska , představila činnost tohoto sdružení a zároveň ukázala na aktivity, které tato organizace 
plánuje na následující období. Výstavu bohatou na fotodokumentaci si přišlo prohlédnout 365 
spoluobčanů.

- Zřejmě nejvýznamnější instalací uplynulého roku se stala výstava nazvaná „Josef Suk známý i 
neznámý". Výstavu konanou u příležitosti sedmdesátého výročí skladatelova narození a souběžně 
konaného Festivalu Sukovy Sedlčany, připravilo sedlčanské muzeum ve spolupráci se Sukovým 
památníkem v Křečovicích a Českým muzeem hudby v Praze. Netradičně pojatá výstava přilákala 
řadu osobností našeho společenského života, celkem si ji přišlo prohlédnout na 800 návštěvníků.

- Následující výstava ukázala život obce sokolské v Sedlčanech od počátku jejího vzniku do 
současnosti. Výstavu u příležitosti 120 let této organizace připravili místní sokolové a navštívilo ji 
více než 700 lidí.

- Pilotní sezónní výstavou se stala prezentace fotografií bratrů Miroslava a Radovana Císařových 
nazvaná „Rozmary světla v krajině". Veřejnost mohla obdivovat různá zajímavá místa regionu z 
netradičního úhlu pohledu. Vystavené fotografie si přišla prohlédnout téměř jedna tisícovka 
návštěvníků.

- Již tradičními se staly výstavy „obecní", tentokrát šlo o výstavu obce Nalžovice. Výstavu mapující 
jak na minulost života v obci, tak na ukazující perspektivy budoucího rozvoje si přišlo prohlédnout 
více než 700 spoluobčanů.

- Na následující výstavě fotografií Marie Holečkové „Magická místa Čech" mohli návštěvníci vidět 
fotografie „tajemných" míst nejen ze Sedlčanska, ale i z jiných míst Čech. Výstavu navštívilo 
celkem 400 lidí. 

- Závěrečnou výstavou byla výstava prací žáků 1. Základní školy v Sedlčanech. Žáci se svými 
učiteli společně přichystali pestrou škálu vánočně laděných výrobků, plných zajímavých nápadů a 
variací. Zajímavostí jistě bylo i vystavení betlému zhotoveného z pálené hlíny od výtvarníka 
Zdeňka Šťovíčka. O vystavené práce byl velký zájem veřejnosti - celkem si je přišlo prohlédnout 
více než 1000 návštěvníků.

5) Ostatní činnost

leden: Prezentace městského muzea na veletrhu Regiontour v Brně.

 Vydání nové pohlednice a Výroční turistické známky s tématikou hudebního

 skladatele Josefa Suka.

únor: Schválení grantu (dotace z programu ISO/D) Ministerstva kultury ČR ve výši



 22.000,- Kč na restaurování truhel.

 Přednáška Jana Růzhy a Miroslava Cihelky nazvaná „Cestou zlatokopů". 

 Přednášející seznámili veřejnost se svým putováním po Aljašce.

březen: Restaurování sbírkových předmětů - dvou kusů smutečních stuh.

 Schválení grantu Středočeského kraje (fondu kultury) ve výši 30.000,- Kč

 na realizaci semináře v městském muzeu zaměřeného na život a dílo 

 Josefa Suka.

 Ukázky z košíkářského řemesla spojené s přednáškou ve výstavní síni

 muzea předvedl sedlčanským žákům košíkář Jan Smrt.

duben: Restaurování sbírkových předmětů - tří kusů malovaných truhel. Zhotovení 

 cizojazyčného průvodce expozicí muzea /A, N, F/.

 Zhotovení cizojazyčné jazykové mutace webových stránek /A, N, F/ na bázi

 průvodce muzea.

 Schválení finančního příspěvku z fondu hejtmana Středočeského kraje ve

 výši 15.000,- Kč na zhotovení digitální prezentace Sedlčanského /Krčínova/ 

 kancionálu.

 Přednášky profesora Jiřího Páva na téma 2. sv. válka a Sedlčansko.

květen: Návštěva amerického letce z 2. sv. války Roberta A. Norvella.

 Za účasti odborníků a studentů se uskutečnil seminář zaměřený na dílo

 skladatele Josefa Suka. Mezi referujícími vystoupili mj. ředitelka Českého

 muzea hudby Eva Paulová a ředitelka Muzea Antonína Dvořáka Jarmila

 Tauerová. Seminář se konal v muzejní knihovně, kulturním domě a

 účastníci zavítali též do Sukova rodiště - Křečovic.

 Výuka dějepisu v muzejní expozici pro třídy gymnázia a 1.ZŠ Sedlčany-

 pomocí tzv. pracovních listů.

červen: Realizace dotisku knihy o Jakubovi Krčínovi, knihu vydalo nakladatelství



 Rodiče.

 Ve spolupráci s pedagogy GOA proběhlo v muzejní expozici již tradiční 

 řetězové provádění.

červenec/srpen:

 Spolupořádání konference odborných pracovníků zaměřené na výzkum a

 dokumentaci historických krovů v regionu.

září: Přednáška Lukáše Synka o Bolívii. Netradiční přednáška doprovázená

 bohatou obrazovou fotodokumentací z cestování po jedné z jihoamerických

 zemí. 

říjen: Podána žádost o granty na fond kultury Středočeského kraje na:

1. Vydání publikace o řece Vltavě /mapující vývoj středního Povltaví/.

2. Vydání průvodce o lidová architektuře středního Povltaví.

3. Prezentaci života a díla Josefa Suka na DVD v expozici muzea.

Vystoupení historika Vlastimila Vondrušky a hudebníka Petra Traxlera 

v rámci muzejního prvého „Večera při svíčkách" v muzejní kavárně.

Ve spolupráci se vzdělávací agenturou AISIS se uskutečnil seminář „Tváří 

tvář historii I.".

listopad: Dokončení projektu Sedlčanský /Krčínův/ kancionál jako stálé promítání

 v expozici na DVD v expozici.

 Beseda vydavatelky a fotografky Marie Holečkové a spisovatele Bohumila

 Vurma na téma: „Putování za tajemnými místy Čech i Sedlčanska".

 Zapsány naše nové muzejní přírůstky do Centrální evidence sbírek /CES/

 na Ministerstvu kultury ČR - 22 předmětů.

 Dokončena inventarizace části sb. předmětů dle zákona č.122/2000 Sb.



prosinec: Vydání barevného prospektu o muzeu v jazycích - CZ, A, N, F.

 Podána žádost o grant (dotace z programu ISO/D) Ministerstva kultury ČR 

 na restaurování dřevěných plastik.

 V pořadu „Večer při svíčkách" v muzejní kavárně vystoupili herci Adéla

 Kačerová, Rudofl Kvíz a Jan Révai s básnickou poémou Netopýr

 v podkroví.

 Spolupořádání výstavy a přednášky zaměřené na životní osudy děkana

 Františka Bučila.

 Ve spolupráci se vzdělávací agenturou AISIS se uskutečnil seminář „Tváří

 tvář historii I.".

 Dokončení orientačního soupisu knižního fondu muzejní knihovny a jeho

 uveřejnění na webových stránkách muzea. 

6) Akvizice /přírůstky/

- pan Pavel Beran ze Sedlčan: mapa Sedlčan z doby okupace

- paní Lidmila Blažková: miniaturní Palackého Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě, 
staré pohlednice, kniha Neveklovsko žaluje, materiály k lihovarnictví

- pan Stanislav Brejla ze Sedlčan: různé legitimace a osobní knížky (výuční list, pracovní list, 
občanská legitimace, vkladní knížky atd.)

- rodina Caltova z Ředic: džbán na pivo s letopočtem 1914

- manželé Čedíkovi ze Solenic: dokumenty o Předním Chlumu a Vltavě

- paní Drahoslava Frázová ze Sedlčan: dřevěné kolíčky na prádlo

- pan Antonín Haas - pamětní kniha Sokola Sedlčany 1905 - 1937

- pan Ladislav Hadraba ze Sedlčan: historické fotoaparáty a expozimetry

- rodina Hradilova z Hrabří: zástěra

- paní Hana Jarolímková ze Sedlčan: kniha Příbramsko a Dobříšsko z r. 1930



- paní Jindra Klímová: CD s vlastním rozhlasovým pořadem Josef Suk-známý i neznámý, 
audionahrávky z archivu Českého rozhlasu o Josefu Sukovi z let 1934-1935 (mimo jiné projevy při 
pohřbu skladatele v Křečovicích)

- pan Milan Kraft z Kosovy Hory: radar, nádrž na kyslík, oblečení pilota a navigační pomůcka z 
bombardéru sestřeleného r. 1945 nad Hradišťkem

- paní Růžena Králová z Přestavlk: látková i knižní kuchařka, slovník

- paní Jaroslava Krásová ze Sedlčan: řešeto, oblouková pila

- paní Jiřina Kratochvílová ze Sedlčan: kniha o Emě Destinnové, dvojjazyčná vysvědčení a podobné 
listinné materiály

- paní Marie Kučerová z Osečan: pračka z roku 1946

- pan Petr Macák ze Sedlčan: dokumenty a fotografie k roku 1968, dokumenty o životě Stanislava 
Macáka

- paní Dana Maršíková ze Sedlčan: smaltovaná valcha na praní

- pan Jan Nevole z Prahy: jízdní kolo

- manželé Okrouhlíkovi z Nalžovického Podhájí: máselnice tlučka, lis na tvaroh, valcha na prádlo, 
litinový hrnec, jařmo pro dobytek (krumpolec), veliká slaměná ošatka (koš), loubkový koš

- pan Milan Pokorný z Říčan: dokumenty k Sokolu Sedlčany

- pan Otto Skořepa ze Sedlčan: fotografie Sedlčan

- manželé Švagrovi z Úlehle: fotografie z Jesenicka

- pan Petr Švec ze Sedlčan: mapa z roku 1921 a ilustrovaná knížka z roku 1945 parodující fašismus

- žáci Jan Tomášek a Jáchym Milosauljevič z 9. třídy ZŠ Chlum: staré pohlednice, vkladní knížka, 
dlužnická knížka, Kennkarte z roku 1943, dokumenty o Terezínu

- pan Zdeněk Vališ: fotografie poválečných Sedlčan, mapa z roku 1934

- pan Zdeněk Váňa ze Sedlčan: mezník a zouvák

7) Sponzorské dary a příspěvky

Fond hejtmana Středočeského kraje ….……………………………………... 15 000,-

MKČR, dotace z programu ISO …………………………………………….… 22 000,-



V Sedlčanech dne 31. března 2006 David Hroch, ředitel muzea

8) Hospodaření městského muzea za rok 2005

Hospodaření Městského muzea Sedlčany za rok 2005 
ROZVAHA STÁLÁ AKTIVA  2205296,10 
Nehmotný investiční majetek 0,00 
Drobný nehmotný investiční majetek 26652,81
Hmotný investiční majetek  328086,30 
Drobný hmotný investiční majetek  1490668,39
Umělecká díla a sbírky 359888,60 

OBĚŽNÁ AKTIVA  203702,96 
Pohledávky 2500,00 
Finanční majetek 201202,96 

AKTIVA CELKEM 2408999,06 

VLASTNÍ ZDROJE 
Oprávky k drobnému nehm. inv.majetku 26652,81 
Oprávky k sam. movitým věcem a souborům 54177,68 
Oprávky k drobnému hm. inv.majetku 1490668,39 
Závazky  0,00 
Fond dlouhodobého hm. inv.majetku 633797,24 
Fond odměn  37000,00 
Fond kulturních a sociálních potřeb  15,56 
Rezervní fond 72375,08 
Fond reprodukce majektu 94312,30 

PASIVA CELKEM  2408999,06 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0,00 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 

VÝNOSY 2311018,10 
Tržby ze vstupného 45175,00 
Tržby za zboží 158956,00 
Nájmy  12090,00 
Úroky 56,53 
Zůčtování fondů  55740,57



Ostatní výnosy - dary 2000,00 
Příspěvek na činnost 2000000,00 
Příspěvek na Sedlč.kancionál 15000,00 
Příspěvek na restaurování 22000,00 

PROVOZNÍ NÁKLADY  2311018,10 
Materiál  310407,82 
Energie 37746,00
Prodané zboží  118864,00 
Opravy  94612,50 
Cestovné 19171,00 
Náklady na reprezentaci  110,00 
Ostatní služby 320791,06 
Mzdové náklady 1000549,00 
Pojistné  343258,00 
Zákonné a ostatní sociální náklady 13843,00 
Ostatní náklady  21738,00 
Odpisy 29927,72 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0,00 

STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ MĚSTSKÉHO MUZEA 
Vedení muzea  1 
Odborní pracovníci 2 
Ostatní pracovníci 2 

ZDROJE PŘÍJMŮ MĚSTSKÉHO MUZEA SEDLČANY 
Tržby za vstupné  1,96% 
Tržby za prodané zboží  6,88% 
Nájmy 0,52% 
Zůčtování fondů 2,41% 
Ostatní výnosy-dary  0,09% 
Příspěvek na činnost  86,54% 
Příspěvek na Sedlč. kancionál 0,65% 
Příspěvek na restaurování  0,95% 
Celkem  100,00% 

VÝDAJE MĚSTSKÉHO MUZEA V SEDLČANECH 
Materiál 13,43% 
Energie 1,63% 
Prodané zboží  5,15% 
Opravy  4,09% 
Otop 6,39% 
7,50% 
Cestovné 0,83% 
Mzdové náklady  43,29% 
Pojistné  14,85% 
Zákonné a ostatní sociální náklady 0,60% 
Jiné náklady  0,94%
Odpisy 1,30% 
Celkem  100,00%


