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Milevské muzeum v roce 2021.

Do sez ny 2021 vstoupilo Milevské muzeum s ucelenou expozicí, Kerá
mapuje dějiny města i zdejšího regionu. UŽ devát m rokem je sídlem
Milevského muzea nově opravená klasicistní budova z druhé poloviny
18' století ve druhém nádvo Í milevského premonstrátského kláštera.
Muzejní expozice jsou pro ve ejnost p ístupny vŽdy 10 měsícťr v roce, od
b ezna do prosince. V lednu a noru je muzeum pro menší zď1em
návštěvník uzav eno, a navíc se konají r zné držbá ské práce
v expozicích, které za normálního letního pÍovozu není moŽné provést.
Pro p edem ohlášené skupiny návštěvníkťt je však i v této době prohlídka
muzea moŽná. Muzejní knihovna a badatelna jsou badatel m k dispozici
po ohlášení p edem i v těchto zimních měsících. od b ezna do prosince,
v době normálního muzejního provozu, si zájemci mohou dohodnout
studium v knihovně také o víkendech, coŽ velmi oce ují zejména
studenti, kte í v { dnu navštěvují školu mimo Milevsko a domťr se
dostanou jen o víkendech.

Zavíracím dnem Milevského muzea jsou pondělky, ale i zde platí,
Že p edem objednané v pravy si mohou expozice prohlédnout kdykoli,
tedy iv pondělí.

V červenci a srpnu je muzeum pro ve ejnost otev eno i v pondělí,
coŽ koresponduje s provozní dobou zdejšího kláštera. ohlas návštěvnÍkťt
na toto rozší ení provozní doby je dobn , a návštěvnost muzea je
v pondělí jen o málo niŽší, neŽ v ostatní dny. o letních prázdninách je
tedy Milevské muzeum pro ve ejnost otev eno denně a této praxe se
budeme drŽet i do budoucna.

Milevské muzeum v,ncovidovém roce" 2021.

V roce 2021 navštívilo Milevské muzeum, jeho expozice a v stavy
celkem 2.078 platících návštěvníkťt, coŽ je zhruba o 2.500 návštěvníkťl
méně, neŽ roku 2019, posledním roce p ed nástupem koronaviru'

Covid Milevské muzeum, jako ostatně všechna muzea, těŽce
zasáhl, coŽ se odrazilo na slabší návštěvnosti. Milevské muzeum muselo
b1 t na poěátku roku 2021 zvládního na ízení pro ve ejnost uzav eno, a
návštěvník m se znovu otev elo až 10. května, tedy po více neŽ dvou
měsících. Ve srovnání s rokem 2019 to p edstavuje bytek cca '1'100
návštěvníkťt. Navíc jsme museli celoročně zrušit všechny tradiční kulturní
akce, protoŽe kvťt|i vládním proticovidov m opat ením bychom nemohli
dodrŽet p edepsané maximální poěty návštěvníkťt. Byly tedy zrušeny
všechny vernisáŽe v stav, velikonoění í vánoění jarmark stan ch emesel
(p ičemŽ obě akce uŽ byly kompletně p ipraveny a propagaěně zajištěny,



smutné bylo zejména ední zrušení vánoěního jarmarku V muzeu
pouh ch pět dní p ed jeho konáním), byla zrušena také muzejní noc,
všechny letní kulturní po ady a také všechny p ednášky, jichŽ bylo
naplánováno celkem 12. Z vešken ch hromadn ch akcí tak mohly b1it
realizovány pouze prohlídky v stav s v kladem, kten ch se uskuteěnilo
celkem 12. Nic víc současná vládní opat ení proti covidu vzhledem
k límit m návštěvnosti neumoŽ ují.

Personália.

V roce 2021 pťrsobilo v Milevském muzeu celkem 6 stál ch pracovníkťr,
ztoho 2 na zkráeen1 vazek, to je oproti roku 2019 ribytek o 2
pracovníky. Úorzoar muzea odešel do dťrchodu a od 1. ledna Žozl oyto
z sporni ch dťtvod zrušeno také místo muzejní archeoloŽky a
ukončena ěinnost archeologického oddělení'
Poěet šesti stál ch pracovníkťr je pro Milevské muzeum nejniŽší moŽn
s ohledem na plnění vešken ch požadavkri stále vzr stající
administrativy a Ú edních poŽadavkri na povinnosti p i správě muzejních
sbírek. V letní sez ně, kdy se navíc ěerpají dovolené, je tento počet
nedostateěn a situaci je nutno ešit pomocí brigádníkťr a prací,
konan ch na dohodu.

Provoz služebního vozidla.

Pracovníci Milevského muzea využívaji k muzejnímu provozu služební
automobil Peugeot Partner 1.6, kten jsme získali roku 20'18 od města
Milevska, svého z izovatele. Je to vzhledem k p epravnímu prostoru
vozidlo vhodné pro pot eby muzea, jen v jimeěně jsme museli pro
p evoz něKer. ch rozměrnějších náklad objednat větší vozidlo u jiného
dopravce.
SluŽební vozidlo je vyuŽíváno zejména k cestám do muzejního
depozitá e, kten' je situován na opaěném koncÍ města, neŽ se nachází
budova muzea. Další cesty se t1ikají svozu a následného vracení
vyp jčen ch p edmětťr na naše muzejní v stavy, v někten ch p ípadech
se jedná o blízká místa, (Písek, Tábor) , ale také o vzdálenější místa
(Netolice, Volyně, Prachatice, České Budějovíce, P íbram, Praha).
Některé další cesty vznikly nap íklad i v prriběhu fotografic( ch p íprav
obou publikací, které Milevské muzeum na letošní rok chystá.

V roce 2021 nedošlo během provozu sluŽebního vozidla kžádné
dopravní nehodě ani dopravnímu p estupku, a pracovníci muzea nebyli
v souvislosti s provozem sluŽebního vozidla nik m pokutováni.

Granty.

V roce 2021 získalo Milevské muzeum t i granty, jeden od Jihočeského
kraje a dva od Ministerstva kultury ČR.

Ministersk grant ve v ši 49.000 Kč jsme obdrŽeli na nákup t í
odvlhčovaěťr do expozic muzea. Druh1 ministersk grant ve v ši 20.000
Kč jsme dostali na nákup profesionálního skeneru s funkcí skenování
negativ - ten v provozu našeho muzea dosud citelně chyběl.

Jihočes( kraj nám poskyt| grant ve v ši 20.000 korun na po ízení
nov ch závěsn ch systémťr (kliprám ) pro vystavování papírov ch
dokumentťr a fotografií. Stávající klipy z roku 2001 byly uŽ na hranici své
Životnosti.

Kromě grantri obdÉelo Milevské muzeum od Ministerstva kultury
finanění částku 55'185 Kč, jako náhradu provozních náklad (ušlé
vstupné) z Programu udrŽitelnosti pro muzea. Jednalo se o náhradu
ušlého vstupného, k němuŽ došlo v pr běhu roku 2020 v souvislosti
s vládním na ízením uzav ení muzeí kvťrli covidu. Částt<a byla vypočtena
jako rozdíl tržeb za totoŽná období let 2019 a2o2o.

Kontroly.

V roce 2021 neproběhla v Milevském muzeu Žádná kontrola.



P ír stky sbírek Milevského muzeaza rok2021
1. Porcelánov jídelní servis, druhá polovina 20. století koupě
2' Porcelánov kávov seíVis, první polovina 20. století dar
3. Porcelánov kávov servis, druhá polovina 20. století dar
4. Soubor rťrŽového porcelánu čs. v roby, 20. století dar
5. Souprava skleněné karafy a skleniček, 20. století dar
6. Souprava sklenek na alkohol, druhá polovina 20. století dar
7. Sada sklenek na víno, druhá polovina2o. století dar
8. Ko akové sklenky AMK zWZ Milevsko dar
9. Skleněn dŽbánek, šedesátá léta 20. století dar
10' Milevské noviny, svázan' roěník 2002 vl. ěinnost
11. Milevské noviny, svázan roěník 2003 vl. ěinnost
12. Milevské noviny, svázan roěník 2004 vl. činnost
13. Milevské noviny, svázan ročník 2005 vl. činnost
14. Milevské noviny, svázany ročník 2006 vl. činnost
15. Milevské noviny, svázan roěník 2007 vl. ěinnost
16. Milevské noviny, svázan1 ročník 2008 vl. ěinnost
17. Milevské noviny, svázan roěník 2009 vl. ěinnost
18. Milevské noviny, svázan ročník 2010 vl. ěinnost
'l9. Milevské noviny, svázany ročník 2011 vl. ěinnost
20' Milevské noviny, svázan roéník2012 vl. ěinnost
21. Milevské noviny, svázan roěník 2013 vl. činnost
22' Milevské noviny, svázan roěník 2014 vl. činnost
23. Milevské noviny, svázan' roěník 20't5 vl. činnost
24. Milevské noviny, svázan roěník 2016 vl. ěinnost
25. Milevské noviny, svázan roěník2o17 vl. činnost
26' Mi|evské noviny, svázan roěník 2018 vl. činnost
27' Milevské noviny, svázan roěník 2019 vl. ěinnost
28. Zpravodď1města Milevska, svázany roéník2002 vl. činnost
29. Zpravodaj města Milevska, svázan roěník 2003 vl. ěinnost
30. Zpravodaj města Milevska, svázan ročník 2004 vl. ěinnost
31. Zpravodaj města Milevska, svázan ročník 2005 vl' činnost
32. Zpravodaj města Milevska, svázan roěník 2006 vl' ěinnost
33. Zpravodaj města Milevska, svázan roéník2007 vl. činnost
34. Zpravodaj města Milevska, svázany roěník 2008 vl. ěinnost
35' Zpravodaj města Milevska, svázany ročník 2009 vl. ěinnost
36' Zpravodaj města Milevska, svázan' ro ník 20't0 vl. činnost
37. Zpravodalj města Milevska, svázan roéník2012 vl. ěinnost
38' Zpravodaj města Mjlevska, svázan roěník 2013 vl. činnost
39. Zpravodaj města Milevska, svázany roěník 20't4 vl. činnost
40. Zpravodaj města Milevska, svázan roěník 2015 vl. činnost
41. Zpravodaj města Milevska, svázan1 roěník 2016 vl' ěinnost

42. Zpravoda1 města lvlilevska, svázan roéník 2017
43. Zpravodaj města Milevska, svázany ročník 2018
44. Zpravoda1města Milevska, svázan roěník 2019
45. Židovská kucha ská kniha milevské rodiny Ferdťr
46. BroŽura Staročeské umění kucha ské (podle Č. ziorta;
47. BroŽuraŽide na Milevsku (vyd. Milevské muzeum)
48. Kniha Pravěk na Milevsku (vyd. Milevské muzeum)
49' Kniha Milevsko a okolí od A do Ž
50. Brožura 'l40 let založení hasičského sboru v Milevsku
51. Sešit rukopisn ch vzpomínek z osletína (J. Devera)
52. Brožura Myslivecká kouzla a pověry (podle Č. ziurta1
53' Drogistické zboŽí z 80. let mínulého století
54. Plakáty s námětem staq ch automobilťt (3 ks)
55' Perkusní pistole kombinovaná s noŽem - 19. století
56. Soubor svatebních oznámení z roku 1986 (12 ks)
57. Soubor svatebních oznámení z roku 1990 (35 ks)
58. Soubor svatebních oznámení z roku 1991 (51 ks)
59. Soubor svatebních oznámení z roku 1992 (43 ks)
60. Soubor svatebních oznámení z roku 1993 (9 ks)
61. Soubor promoěních oznámení z'let 'l986-92 (22ks)
62. Programy kin z okolí Milevska z let 1986-92 (10 ks)
63. Silvestrovské tiskoviny z let 1987_93 (17 ks)
64. Reklamní letáky z let 't986-93 (73 ks)
65. Propagační tiskoviny a broŽury z let 1980-90 (31 ks)
66. Soubor pozvánek z 80.-90' let minulého století (87 ks)
67 ' Propagační a rjčelové tiskoviny, 80._90. léta (24 ks)
68. Diplomy a pamětní listy z let 1991-92 (9 ks)
69. Plakát Čeští deklaranti, 1870
70. Britslc' perkusní revolverAdams, kolem roku 1860
71' Kávov porcelánov servis
72. Kávov porcelánou. servis
73. Kávov porcelánov1i servis
74. Kávov porcelánov servis
75. Jídelní servis z r Žového porcelánu
76. Trojdílná sada na kávu
77. Soubor hliněn ch hrnc (6 ks)
78. Hliněná forma na bábovku
79' Smaltovan dětski noěník
80. Porcelánové ko enky (sada)
81. Hutní skleněn betlém zŽelezného Brodu (29 figurek)
82. Perkusní revolver Colt Navy 1851
83. Francouzsk barokní palaš, model 1763
84. Soubor st edověké v zbroje (hroty kopí a šipek)
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Mezi cenné p ír stky sbírek Milevského muzea za rok 2021 pat í
zejména Židovská kucha ská kniha z roku 1898, kterou sepsala ve své
době proslulá autorka Marie Kaudersová. Kniha má pro Milevsko svťrj
zvláštní v znam, byla totiŽ v majetku zdejší Židovské rodiny Ferdťr. Celá
rodina skončila za německé okupace roku 1943 v koncentraěním tábo e
osvětim. V1jimkou byl pouze Viktor, mladší bratr pana Ferdy, kten ještě
p ed okupací emigroval do Lond na. Mezi několika málo p edměty, jeŽ si
mohlvzít s sebou, byla právě zmíněná kucha ka. Po nedávné smrti pana
Viktora Ferdy obdrŽelo Milevské muzeum darem tuto kucha skou knihu,
která byla po dlouh čas v majetku rodiny jeho bratra Františka. Tato
stará kniha, Kerá nese stopy častého pouŽívání, je tak jedinou památkou
na jednu z milevsk ch rodín, které beze stopy zmizely v krutém ěase
německé okupace'

Zajímavym dokladem doby jsou také soubory svatebních
oznámení zrozmezi let 1986 - '1993, jeŽ většinou pochází z produkce
milevské tiskárny. Tyto tiskoviny dob e dokumentují rove tehdejšího
drobného tisku, stejně jako soubor promočních oznámení ze stejné doby
nebo t eba soubor silvestrovsk ch a novoročních tiskovin, ať jsou to
novoročenky nebo tištěná silvestrovská menu z r znych milevsk ch
restauračních podnikťt'

P íjemn1im obohacením sbírek je i britsk1i perkusní revolver
Adams, vyroben v Lond ně kolem roku 1860. V rakouské armádě té
doby se tolerova|o, kdyŽ si dťtstojníci po ídili na svťrj náklad krátkou
sluŽební palnou zbra podle vlastního v běru. Dost často byly takovou
zbraní právě revolvery, jež vtěch ěasech v Evropě p icházely do m dy.
Kromě tehdy velmi oblíben ch rakoush' ch revolver Scheinigg, které
jsou však dnes pro nás finančně témě nedostupné, byly mezi
rakousk mi dťtstojníky v oblibě i anglické revolvery Adams, tehdy hojně
dováŽené na kontinent' Náš exemplá je tedy něm m svědkem postupné
modernizace habsburské armády.

Kolekci betlém Milevského muzea V roce 2021 obohatil krásn
skleněnyi betlém uměleckého sklá e Zde ka Sochora zŽelezného
Brodu. Jedná se o 29 figur o v šce 20 _ 25 cm, zhotoven ch
z barevného skla. Betlém byl pro Milevské muzeum zhotoven na
zakázku a zb va1ící menší poěet figur byl objednán ještě na rok 2a22.
Skleněn ch betlém v našich muzejních sbírkách není mnoho, a tak
nově získani betlém ze Železného Brodu, tohoto tradičního st ediska
sklá ské rn roby v Čechách, je skuteěnou ozdobou naší kolekce betlémťr.

Velmi p íjemn m doplněním našich sbírek jsou také soubory
kuchy sk ch pot eb od paní Miroslavy Švejdové z Veselíčka. Jedná se
většinou o kávové neb'o jídelní servisy z padesát1ch a šedesát ch let
minulého století. Ve většině p ípad se jedná o kompletní soubory, které
dob e dokumentujídobovou realitu.

Na konci roku doplnil naši sbírku militarií také pěkn; perkusní revolver.
Jedná o Colt Navy, model 1851, v robek Coltovy lond nské filiálky'
Americká firma Colt se v letech 1853 _ 56 pokoušela prosadit na
evropsk ch trzích, ale lond nská poboěka byla nakonec po t ech letech
zrušena' Vyrobila pouze 42.000 revolver , ale oblíben ch revolverťr
zvanych Navy (námo ní) byla jen část z tohoto mnoŽsfuí, ostatní byly
modely jin ch typťt. originálních revolver Colt v nabídce dnešních
antikvit ub vá, a tak je náš exemplá , zdoben rytínou, vítan m
obohacením našich muzejních sbírek.

Sbírku chladn ch zbraní rozší il koncem roku 2021 také zajímav
exemplá palaše. Jeho čepelje zdobena rytinou s motivem t í lilií, takŽe
se jedná o zbra z doby francouzsh. ch Bourbon . Podle jílce zbraně jde
s největší pravděpodobností o palaš modelu 1763, kten pat il do
v zbroje jízdních granátník gardy krále Ludvíka XV. (Maison du Roi)'
Těchto zbraní se ve světov ch sbírkách mnoho nedochovalo, a tak pat í
náš exemplá k ceněn m doklad m o v zbroji francouzské jízdy
v časech p ed revolucí.

Zpapírovych p ír stkťt našich muzejních sbírek je cenn zejména
konvolut plakátťt kin z MÍlevska a okolí. Plakáty s programem promítání
filmťr někten ch dnes uŽ neexistujících biografťj v okolních obcích z let
1986 - 92 jsou pozoruhodn m dokumentem doby, kde neexistovaly filmy
v počíta ích, a ostatní technické novinky, jako t eba video, byly teprve ve
sv ch poěátcích. Plakáty s nabídkou film jsou o to zajímavější, Že tato
malá venkovská kina, kde se filmy promítaly, dnes uŽ bez v jimky
zanikla.



Sbírku Milevského muzea MMl/005-09-02/1690002
ke dni 31. 12. 2021 tvo í 5285 p ír stkov ch čísel

rozdělen ch do čty podsbírek:

Podsbírka 25
Jiná -

Neut íděno

Podsbírka 21
Fotografie,

filmy,
videozáznamy a

jiná média

Podsbírka 15
V fuarného

umění

Podsbírka 11

Etnografická

Ke dni 31.12.2a21 rozpracováno na:

8874
platn ch

inventárních
čísel

4955
platn ch

inventárních
čísel

706
platn ch

inventárních
čísel

I 566
platn ch

inventárních
čísel

Sbírky: Evidence, inventarizace' nové p írristky

V roce 2021 byla dokončena evidence souboru písemností
obsaŽen ch v kategorii drobného tisku - pozvánky, letáčky a jiné tiskoviny
pocházející zejména z produkce milevské tiskárny v 80. letech 20' století.
Došlo k podchycení veškerého drobného tisku písemnou i obrazovou
formou v chronologické, systematické i Centrálníevidenci sbírek, protoŽe

aŽ potvrzením evidenčnÍho čísla v systému CES je cel proces evidence
p edmětu kompletní.

Tak jako v p edešl ch letech probíhala kaŽdoroční prťtběŽná

inventarizace vybrané ěásti sbírky. Zinventarizovány byly p edměty
z Podsbírky jiné _ Kartografie Jl52 a dvě velmi rozsáhlé skupiny
Pohlednice J18 a Poh ebnictví Jl50.

Na základě dotace získané z programu Preventivní ochrana p ed
nep ízniv1 mi vlivy prost edí jsme získali finanční podporu pro nákup
profesionálních odvlh ovač , které by nám měly pomoci zajistit ve
sklepních prostorách expozice dostatečně vhodné klimatické prost edí pro
uloŽení p edmětťr. Z další dotace od Ministerstva kultury jsme obdrŽeli
prost edky pro nákup piofesionálního skeneru zejména pro zpracování
materiálťr, jako jsou negativy, diapozitivy a skleněné pozitivy' Základním
cílem projeKu, na kteni nám byla dotace poskytnuta, byla obrazová

dokumentace souboru 112 kusťr černobíl ch fotografií lidov1ich staveb
z okolí Milevska po ízen ch v 60. a 70. letech 20. stoleií. Digitalizáty
po ízené nakoupen m skenerem byly zve ejněny na webov1 ch stránkách
projektu esbirky.cz. Na webov ch stránkách projektu esbirky.cz si kaŽd1i
zájemce o historii mťrŽe tyto fotografie prohlédnout a pomoci Milevskému
muzeu s jejich podrobnou identifikací. S nov m skenerem m Žeme dále
pokračovat v realízaci záměru získat obrazovou dokumentaci dosud
obrazově nezaznamenan1 ch fotografií k archivačnímu čelu pro trvalé
uchování p edmětu a v p ípadě negativťr získání prvotního obrazového
materiálu v ěásti fotografické podsbírky'

V prťrběhu roku jsme nechali preventivně nakonzervovat některé
p edměty. Nejrozsáhlejší konzervace proběhla u souboru Žehliěek, které

dnes mohou b t bez problému kdykoli poskytnuty k vystavení.
Během celého roku byli zájemci o historii na webov ch stránkách

Milevského muzea v sekci Exponát měsíce seznamováni s vybran mi

r znorod mi p edměty, uloŽen1 mi v naších sbírkách. Podle statistik
aktivity na webu muzea usuzujeme, Že jsou Exponáty měsíce hojně
prohlíŽeny a mrjŽeme s touto aktivitou v následujících letech pokračovat.



Muzejní v stavy v roce 2021

Květen - íjen

Lidé sv. Floriána

Nejistá situace kolem covídu donutila pracovníky Milevského muzea ke
změnám ohledně plánovan ch v stav' První qistavou, chystanou na
b ezen 2021, měla b1t expozice model autíček (,,angličák "). BohuŽel
veškerá muzea musela byt aŽ do května z vládního nafízení uzavfená, a
tak jsme museli tuto v1 stavu odloŽit na pozdější dobu.
Podle plánu vyistav měla od května 2021 následovat v stava ,,Lidé sv.
Floriána", která se t kala 't50. v;iroěí založení Sboru dobrovoln ch
hasiěťr v Milevsku. Hasičské v ročí se váahovalo k roku 1870, takŽe tato
v stava se p vodně měla konat uŽ roku 2020, ale tehdy její vznik rovněŽ
narušil covid. V17stava se tedy nakonec uskuteěnila aŽ v roce 2o2'l a
většina exponátťt pocházela z bohaté sbírky Petra Cu ína. Petr Cu ín
sice Žije v Ho ovicích, ale je milevsk rodák a uŽ od svého mládÍ
plánovitě shromaŽďuje písemné i hmotné památky na dějiny milevsk ch
hasiěťr. Rozsah jeho sbírky je ohromující a na v stavě v Milevském
muzeu byla tak vystavena jen její ěást.
Návštěvníci si zde mohli prohlédnout p edevším sbírku stan ch
hasičsk ch uniforem a pokn vek hlavy, včetně krásné kolekce
historick ch p ileb sluŽebních i slavnostních. Byly zde k vidění rťrzné
kolekce stan ch hodnostních oznaěení, dopl ky uniforem a jednotlivé
součásti vyzbroje od ěasťr rakouské monarchie aŽ do souěasnosti.
Nechyběly ani cenné dobové dokumenty věetně zakládací listiny Sboru
dobrovoln ch hasičťr v Milevsku (1870)' - mimochodem ten byl
t etím nejstarším hasičsk m sborem v jiŽních Cechách. Vystaveno bylo i

mnoŽství dobov ch fotografií a velmi podrobná kolekce osobních
památek na milevského hasiěského hodnostá e Karla Duchoně, jenŽ byl
ve t icát ch letech zemsk m velitelem hasiěťt, tedy nejvyšším hasiěsk m
hodnostá em v dějinách Milevska v bec.
ProtoŽe majitel hasičské sbírky Petr Cu ín je skutečn m znalcem
hasiěské historie, velmi ochotně se ujal po několik víkend také
komentoÝantich prohlídek, kteryich se nakonec uskutečnilo celkem 12 a
z častnilo se jich témě 200 zájemc , coŽ je v době covidové epidemie
velmidobn vlTsledek.
Kvťtli covidu bohuŽel neproběhla plánovaná slavnostní vernisáŽ za ěasti
hasičsk ch činitelťr, Kerá měla b1 t spojena i s ukázkou historické i
souěasné hasičské techniky p ed budovou muzea. Z kulturních akcí se
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tak v prostorách Milevského muzea uskutečnilo v záí pouze slavnostní
p edání pamětních listťr zaslouŽil m hasičsk m funkcioná m'
V stava "Lidé sv. Floriána" se stala hlavní v stavou letošní sez ny a
prohlédlo siji p ibliŽně 1200 dospěl ch i dětsk ch návštěvníkťt. Kurátory
v1istavy byli Lukáš Panec a Vladimír Sindelá .

Ři;en

Milevsko na mapách renesance a baroka

Ve spolupráci s městskou knihovnou p ipravilo Milevské muzeum
jednodenní tématickou v1 stavu stan ch map ze sbírek muzea. Milevští
muzejníci uŽ adu let systematicky vyhledávají historické kartografické
památky, p edevším pokud je na nich zachyceno Milevsko. Tato kolekce
stan ch map obsahuje dnes 30 kusťt p edevším z čas renesance a
baroka. Proto jsme se rozhodli, že v covidové době, kdy ve ejnost
v obavách p ed nákazou omezuje své cesty za poznáním, pťtjdeme
zájemcťrm naproti a p ipravíme pro ně v stavu ve vestibulu městské
knihovny, coŽ je pro mnohé starší návštěvníky dosaŽitelnější, neŽ
muzejní expozíce v klášte e, dostivzdáleném od centra Milevska.
Ve ětvrtek 7. íjna se tak konala ve vestibulu městské knihovny v budově
b valé radnice krátká jednodenní v stava ,,Milevsko na mapách
renesance a baroka". Forma jednodenní v stavy byla zvolena proto, Že
pro delší období by nebylo moŽno zajistit její st eŽení, které pro tento
jeden den prováděli pracovníci muzea'
Kurátorem v stavy byl Vladímír Šinoelá , Ken vybral pro tuto akci ty
nejcennějšístaré mapy z muzejních sbírek a napsal k nim odborné texty'
Nejstarší památkou zastoupenou na této v stavě byla mapa Českého
království, Kerou v Basileji vydal roku 1554 Sebastian Brandt. Naše
město zde najderne pod označením ,,Miliwsko" a jedná se o mapu, na níž
jsou v duchu tehdejších zvyklostí obráceně situovány p ly (sever - jih)'
to kvtili orientaciv terénu pomocí slunečního kompasu.
Ze sedmnáctého století pochází. kolorovaná mapa autora Jodoca
Hondia, vydaná v Amsterodamu roku 1629, naše město je na ní
zachyceno v podobě ,,Milausko". Cenná je i mapa Ceského království'
vydaná roku 1650 v Norimberku znám m kartografem Matthiasem
Merianem _ Milevsko zde najdeme v podobě ,,Milaus". Francouzské
kartografo reprezentuje nap íklad Nicolas Sanson, jehoŽ kolorovaná
mapa Cech vyšla v Pa íŽi roku 1742 a naše město je zde označeno jako
,,Milaus"' Nejmladší mapa, která byla prezentována na naší uj'stavě,
pochází z roku 1793 a vydal ji v revoluční Pa íŽi Jean Baptiste Clouet.
Milevsko zde objevíme pod oznaěením ,,Mulhaus''' Celkem bylo na
v stavě p edstaveno ve ejnosti25 historick ch map od 16'- 18. století.



V1istavu v dopoledních hodinách navštívily 4 t ídy z milevsh ch
základních škol a v odpoledních hodinách se pak konaly ve 14 a 16
hodin komentované prohlídky, během nichž Vladimir Šindetar seznámil
návštěvníky s kartografickou praxí ěasťl baroka a zárove p edstavil
posluchaě m jednotlivé exponáty.
Jednodenní v stavu sta4 ch map si v knihovně prohlédlo 75 školních
ŽákŮ a komentovan ch prohlídek se zrjčastnilo 48 posluchaě .

Listopad - prosinec

,,Já bych rád k Betlému..."

V listopadu byla v Milevském muzeu otev ena tradiění vánoění v stava
betlém , v letošním roce pod názvem ,,Já bych rád k Betlému"' Kromě
betlémťr ze sbírek Milevského muzea zde byly vystaveny exemplá e ze
sbírek dalších muzeí: Práche ského muzea v Pisku, Městského muzea
ve Volyni, Muzea JUDr' o. Kudrny v Netolicích, Horníckého muzea
v P íbrami, Královské kanonie premonstrát na Strahově a také ze
sbírek soukrom ch sběratelťr.
K nejcennějším p edmětťtm pat i tištěné archy dosud nerozst íhan ch
papírov ch betlémťr rytce Jana Ji ího Balzera z konce 18. století, jeŽ
pocházely ze strahovslo. ch sbírek, podobně jako betlémové archy
děčínského fice Františka Karla Wolfa z p elomu 18, a 19. století.
Zajímavostí tu ovšem bylo daleko víc: d evěné betlémové figury'
obleěené ve star, ch krojích z netolického muzea, oboustrann barokní
obraz, na jehoŽ líci je zobrazeno Kristovo narození a na straně druhé
Klanění t í král , byly zde staré betlémové figury z p elomu 18. a 'l9.
století z voly ského muzea, mechaníclc' betlém Vladimíra MŮllera ze
sbírek Práche ského muzea v Písku, tištěn betlém z roku 1919, jehoŽ
autorem je Josef Kaplick , otec světoznámého architeKa Jana
Kaplického, nebo betlém z olivového d eva, zakoupen soukrom m
sběratelem p ímo v Betlémě. Nechyběly ani betlémy skleněné ěi
keramické. Našli bychorn tu i betlém ze zlata, ze st íbra nebo
z prysky ice, ze věelího vosku, z lepeného pískovce, z perníkového těsta
nebo z těsta vizovického. K vidění byl také betlém z korálkťt, betlém
hasičslq7,'autobusáck nebo lánslc , na kterém jsou zachyceny podoby
našich prezidentťr. Zajímavostí byly i barevné papírové betlémy, které za
Rakouska nebo za l. republiky p idávali něKe íobchodníci hospody kám
jako dárek k větším nákup m.
Celkem zde bylo kviděrií p es 30 betlém zrŮznych materiálťt, od 18.
století aŽ do současnosti.

Kurátorkou v stavy byla Mgr. Petra Kratochvílová a v stavu si prohlédlo
p es 500 návštěvníkťt'

Duben - zá í

Expozice v prodejně peka ství

ProtoŽe kvťrli covidu jsme museli od něKen ch v stavních záměrťr
Milevského muzea ustoupit, rozhodlijsme se zkusit p iblíŽit naše muzejní
sbírky zájemc m jinak.
Kontaktovali jsme vedení Peka ství u Mal1ch, kde nám ochotně vyšli
vst íc' Dohodli jsme bezplatné uŽívání jedné z v kladních sk íní jejich
prodejny v milevské Riegrově ulici pro konání mal ch improvizovan1ich
v stav ze sbírek našeho muzea.
Jako první jsme do v lohy v dubnu 2021 umístili malou expozici
s námětem ,,Domácnost našich prababiěek''. Vystavili jsme dobovou
keramiku, staré kucha ské knihy, drobné domácí kuchy ské ná adí a
textil. ohlasy ve ejnosti byly velmi k|adné, a tak jsme v ěervnu obměnili
v lohu, tentokrát s tématem ,,Malí vojáci velk ch válek". Milevské
muzeum má ve sbírkách celou adu model a dioramat r zn ch
bitevních scén, od stedověku aŽ po ll. světovou válku. To se právě nyní
hodilo, a do v lohy tak putovaly nap íklad bitevní scény britské poráŽky u
africké lsandlwany, a také modely někten' ch bojov ch scén z druhé
světové války.
Ve ejnost byla s touto ěinností spokojena, ale my jsme si posléze ově ili,
Že prostor v lohy není zdťrvodu slunečního záení na vystavené
p edměty vhodn , a tak jsme v tomto druhu vystavování uŽ dále
nepokračovali.

Duben - květen

Historiclq kvíz

Podobně jako v roce 202a jsme i loni p ipravili soutěŽní kvíz pro
návštěvníky, zve ejněn na našem facebooku. Tématem letošního kvízu
byla ,,Historická kuchyně našich p edkťr". Jednalo se p edevším o staré
kucha ské vyrazy zobdobí 't5.- 18' století, dnes uŽ neznámé či málo
uŽívané. Naší soutěŽe, která nebyla nijak snadná, se z ěastnilo 46
milovníkťt historie, z nichŽ 5 odpovědělo na všech dvacet otázek bez
jediné chyby. Z nich bylivybráni t i vítězové, Ke í obdrŽeli od Milevského
muzea kniŽníceny.



Knihy Milevského muzea V roce 2021

Čeněk Zíbrt

Staré myslivecké pověry a kouzla v Čechách

Roku 1889 vydal znám česk etnograf Čeněk Zíbrt drobnou knihu o
stan ch myslivech ch kouzlech a pověrách. Kniha tehdy -vyšla
v nevelkém- nákladu a je dnes uŽ témě nedostupná. ProtoŽe Čeněk
Zíbrt, pozděiší editel knihovny Národního muzea v Praze, je rodákem
z Kostelce nad Vltavou, tedy z našeho regionu, rozhodli se pracovníci
Milevského muzea vydat toto jeho zajímavé dílo v novém vydání' Nešlo
však o pouh reprint. Kniha je doplněna o slovníěek odborn ch
historick ch mysliveck ch v raz , - kteÚ zpracoval emeritní
schwarzenbersk lesník Václav Vlěek z Cimelic' P eklady doprovodn ch
text z barokní latiny a němčiny, které v pťrvodním vydání nebyly, jsou
dílem Mgr. Ji ího Pešty z píseckého okresního archivu, ten také provedl
celkovou revizi textu knihy. VIadimír Sindelá z Milevského muzea
p ipravil do knihy obrazovou p ílohu, jednak ze stan ch rytin a také ze
současn ch fotografií, jeŽ jsou dílem Lukáše Pance, fotografa
Milevského muzea. Grafické práce na knize provedl Bc. Richard Truhlá
a publikaci v dobré kvalitě vytiskla budějovická firma Protisk.
Slavnostní k est nové knihy se konal ve velmi stylovém prost edí, na
loveckém zámku ohrada u Hluboké, kde 31. července 202't probíhaly
Národní myslivecké slavnosti. Část náktaau si pro své ětená e zakoupil
také odborn časopis Myslivost.

Martin Kupec - Vladimír Šinoelar - Martin T eštík

Milevsko, fotografované tehdy a ted'- 2. díl

KdyŽ v lété 2020 vyšla kniha se stan mi a nov mi pohledy na Milevsko,
byl o ní tak velk zájem, Že uŽ o rok později byl cel náklad vyprodán.
Proto autorsk kolektiv zaéal uvažovat o pokračování této tispěšné
publikace, otázkou však bylo, zda se poda í objevit dostatek stan ch
snímkťr, pokud moŽno dosud nepublikovan ch. To se nakonec povedlo a
V roce 2021 p ípravy na nové kníŽce o stan ch a nov ch pohledech na
Milevsko finišovaly.
P ipravovaná kniha bude mít šest kapitol, které zachycují historii města
od ěasťr rakouské monarchie aŽ do konce mínulého tisíciletí. Také počet
stran bude asi o 10% větší, neŽ v p ípadě prvního dílu. Publikace bude

doplněna také o p eklady německ ch a anglick ch pr vodních textťt.
Kniha o Milevsku, na jejímŽ financování se spolupodílejí město Milevsko
a Milevské muzeum, by se měla na kniŽním trhu objevit v polovíně roku
2022.

Filip Herza - Petra Kratochvílová - Vítězslav KuŽelka - Vladimír Šinoetar

Navždy spolu. osudy siamsk ch dvojěat, sester BlaŽkov ch

Pozoruhodn Životní osud sester BlaŽkov ch, siamsk ch dvojčat,
narozen ch roku '1878 v nedaleké obci Skti chov, dokumentuje Milevské
muzeum systematicky uŽ adu let. V muzejních sbírkách se nachází celá
ada památek na jejich Život' ať uŽ se jedná o fotografie, doklady,

pohlednice, šaty a další hmotné památky. V roce 2a22 si p ipomínáme
100. v roěí mrtí sester, a tak se Milevské muzeum chystá kvydání
monografie o jejich pohnutém Životě.
P ípravy na vydání knihy byly zahájeny uŽ v pniběhu roku 2021, kdy
spojili své síly budoucí auto i - socio|og Mgr. Filip Herza, Ph.D.' RNDr.
Vítězslav KuŽelka, antropolog Národního muzea v Praze, historička Mgr.
Petra Kratochvílová a editel Milevského muzea Vladimír Šinoelar.
Vzniku knihy p edcházelo podrobné studium archivních materiál a
české i zahraniění literatury, coŽ p ineslo celou adu nov ch, dosud
neznám ch informací. Navíc shodou okolností pob:vá Mgr. Herza, jeden
z autor knihy, právě na stáŽi v americkém Chicagu, kde séstry roku
1922 zem ely, a tak se pustil do pátrání po jejich osudech i tam.
V roce 2021 proběhly hlavní práce na chystané knize a v současné době
čekáme na v sledky Žádosti o grant, kterou jsme podalí na Jihočesk
kraj. Kniha s barevn mi snímky a na k ídovém papí e, o rozsahu asi200
stran, vyjde ve druhém polo|etí letošního roku.

V roce 2021 zahé4ili pracovníci Milevského muzea také p ípravné práce
na vydání druhého dílu odborné monografie ,,Kordy a rapíry z česk ch
sbírek, 16._18. století"' První díl vyšel roku 2018 azájem o něj projevila
nejen ěeská muzea a památkové tistavy, ale také něKerá velká
zahraniční muzea, nap ' Germánské národní muzeum v Norimberku
nebo Královská zbrojnice v Leedsu (Velká Británie).
Roku 2021 byly tedy zahď1eny práce na druhém dílu této obrazové knihy
a získána ední povolení kfotografování na vybran ch česk ch a
moravs( ch zámcích. Kromě Vladimíra Sindelá e se na p ipravované
práci bude podílet i brněnsk archeolog Mgr. Petr Zákovsk , Ph.D. a
renomovan píseck fotograf Jan Vávra.



Do kapitoly o vydavatelsh ch aktivítách Milevského muzea patí i zpráva
o ričasti našeho muzea na táborském kniŽním veletrhu Tabook 2a21.
Tato tradiční akce byla v roce 2021 rozší ena také o prodejní v stavu
muzejních knih, jeŽ se konala v areálu Husitského muzea. Ačkoli
Milevské muzeum pat í spíše k menším organizacím tohoto druhu, na
této akcijsme si ově ili, Že počtem vydan ch publikací jsme d stojn mi
soupe i i mnohem větších muzejních institucí.
Na táborském kniŽním veletrhu Milevské muzeum zastupovali Helena
Poho álková a Lukáš Panec.

Muzejní knihovna, nové p írristky, návštěvy
badatehi

Chovan, Jakub:
Podavka, Ond ej:
Dowen, Keith:
Měšťan, Jan:
Repásová, Marie:

Polák, Milan:
Peka , Josef:
Černohorsk , Jindra:
Fultner, Bohuslav:
Ji ík, Jaroslav:
Kneblová, Hana:
Jirásek, Zdeněk:
Stibralovi, Ji í
a Drahoslava
Kudrnáě, Jaroslav:
Hess, Ludvík:

Kunst - und Antiquitátenauktion 2008 koupě
Kunst - und Antiquitátenauktion 2009 koupě
Kunst - und Antiquitátenauktion 2010 koupě
Hermann Historica Mtinchen, 43. Auktion koupě
Hermann Historica Munchen, 57. Auktion koupě
Hermann Historica MÚnchen, 59. Auktion koupě
Hermann Historica Mijnchen,42. Auktion koupě
Hermann Historica MÚnchen, 51. Auktion koupě
Hermann Historica Miinchen, 53' Auktion koupě
Hermann Historica MÚnchen, 61. Auktion koupě
Hermann Historica MÚnchen, 64. Auktion koupě
Hermann Historica MÚnchen,71. Auktion koupě
Hermann Historica MŮnchen, 72. Auktion koupě
Hermann Historica MÚnchen, 75. Auktion koupě
Hermann Historica Mltnchen 2.75. Auktion koupě
Hermann Historica Miinchen ehrl. Auktion koupě

Písecko z nebe koupě
Zdeněk Brtnick koupě
Arms and armour koupě
Po stopách krádeŽe písecké madony dar
Volby včera a dnes dar
Program rozvoje kultury v Milevsku dar
Vyhláška o ochraně Živ. prost edí dar
Královstvíautomobilou ch model dar
o smyslu česk ch dějin dar
Několik kapitolz historie Života a bojťt... dar
Železnicev srdci Evropy dar
Gotické kamnové kachle na Písecku dar
Životv ěesk ch zemích za Rudolfa ll' dar
Byljsem brněnsk m katem koupě

obléhání Vídně 1683 ,.

Strunkovice nad Blanicí
Divoké víno

dar
dar
dar

Anderle, Ji í:

Kurcová, Veronika:
Petráš' Ji í:
Sassmann, Alois:
Koreš, Karel(ed.):
Vaněk, Karel:
Kopáč' Radim:
Bílek, Josef:

Katalog
Posázaví
Koma ick pilot Jan Lenc
Mydlovary, historie obce
Paměti P ibíka a Jana Bukovansh ch
Švejk v ruském zajetí
Nevěstince a nevěstky
Prťrvodce po tech. památkách jiŽ. Čech

dar
dar
dar
dar
koupě
dar
dar
koupě



Skala, Harald:
Kube, Jan K.:
Kube, Jan K.:
Kube, Jan K.:
Kube, Jan K.:

Sedláček, August:
Hrdlička, Pavel:

Husárske osudy
Militaria - 67. Auktionen
Militaria - 68. Auktionen
Militaria - 69. Auktionen
Militaria - 70. Auktionen
Dorotheum, 84. Spezialauktion
Dorotheum, 1 00. Spezialauktion
Dorotheum,'t 01. Spezialauktion
Dorotheum, 1 02. Spezialauktion
Dorotheum, 1 1 3. Spezialauktion
Minulost města Ml. VoŽice
Komu to prospívá?
PraŽsk sborník historich XXlll.
Pušky a samopaly
Pacifik v plamenech
Historie zase trochu jinak
Tatra včera a dnes
Člověk, zbra a zbroj v obraze doby ll.
Zbraně, šerm a mečí i
Arma defensiva (zbroj ochranná)
Velká obťazová encyklopedie lodí
Encyklopedie letadel
1000 automobilťt
Válečné lodě
BitevnÍ lodě 20. století
Zbr$a zbraně
Militaria
Zbraně v 1000 fotografiích
Sečné a bodné zbraně
Kouzlo karosérie
Veteran and Vintage Cars
Bojové techniky st edověkého světa
Historické zbraně 1 5.-'t 9. století
obrněn transportér oT-81 0
Sága rodu kulometťt
Francouzská armáda 1 939-45
Vládcové oceánťt
Rud Blitzkrieg
Tanky západních spojenc 1939-45
Válečníci ve starověku
Duely na obloze
Nevyhlášená válka
Válka ve stedověku
Zimníválka
Husitsk válečník
Uniformy 20. století

koupě
dar
dar
dar
dar
dar
dar
dar
dar
dar
dar
dar
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě

McNab, Chris:
Ledwoch, Janusz:
LetoŠníková, Ludiše:
Klučina, Petr:
Kopecká, Věra:
Karlick 

' 
Vladimír:

Hroch, Miroslav:
Durdík, Tomáš:
Letošníková, Ludiše:
Petrá , Zdeněk:
Durčák, Josef:
Saudek, Karel:
Lugs, Jaroslav:
Mezník, Jaroslav;
Fojtík' Pavel:
Kersnovskaja, Eufros. :

Hásková, Jarmila:
Padevět, Ji í:
Čelakovsk , Jaromír:
Vojtíšek' Václav:
Trojan, Emil:
Prášil, Michal:
Uhlí , Dušan:
Kolektiv:
Kolektiv:
Kolektiv:
Kolektiv:
Kolektiv:
Kolektiv:
Kolektiv:
Kolektiv:
Kolektiv:
Kolektiv:
Kolektiv:
Kolektiv:
Kolektiv:
Bernášek, Bohumír:
Haskew, Michael:

Ruění palné zbraně 20. století koupě
Americké tanky 1939-45 koupě
Zbrojnice na Konopišti koupě
Jak válěili husité koupě
Trutnovsko ve válce 1866 koupě
Salvy duní koupě
Králové, kací i, inkvizito i ko_upě
St edověké zbrané koupě
Zbraně, stelci, puška i koupě
První české mince koupě
opev ování ostravska 1935_38 koupě
Technické noviny '197'|-77 koupě
St elci a čarost elci koupě
Praha p ed husitskou revolucí koupě
ZmizeláPraha koupě
Jakáje cena člověka? koupě
PraŽské groše koupě
Kronika Protektorátu koupě
Sborník p íspěvk t k dějinám Prahy l. koupě
Sborník p íspěvk k dějinám Prahy V. koupě
Betonová hranice " koupě
TěŽká děla Štooa koupě
Byla vojna u Slavkova koupě
Alte Helme dar
Katalog Dresdner BÚchsenmacher
Pistolen (Dresden)
Harnische (Dresden)
Helme und Schilde
Karabin Mauservz. 1898
Panther
Panzer lV.
Panzer l.
Transportér SdKfz 251
Kraftfahrzeuge und Panzer
MÓbelstile
Der Nackte Meinsch
Jitex 70 let
obrněná vozidla, 1945 - dodnes

dar
dar
dar
dar
dar
dar
dar
dar
dar
dar
koupě
dar
koupě
koupě

Knihovna Milevského muzea v současné době ěítá 7.251 titulťt. Největší
akvizicí roku 2021 byl nákup části knihovny z poz stalosti zem elého
milevského spisovatele Pavla Hrdliěky.

V roce 2021 se v muzejní knihovně nově zaregistrovalo 8 badatel , kte í
si p i 19 návštěvách vypťtjčili 145 titulťt. Pracovníci muzea uskutečnili 210
u pťtjěek k odborn m čel m p i zpracování sbírek.



Milevské muzeum v médiích

Vzhledem k tomu, Že činnost Milevského muzea byla v pr běhu roku
2021 utlumena kvťtli covidu, byla také prezentace muzea ve ve ejn ch
sdělovacích prost edcích menší, neŽ je jinak obvyklé.

Čt z v cyklu po adťr Náš venkov natočila v rámci kampaně za záchranu
Železničního mostu na Červené v květnu 2021 p ímo na mostě
dokument o vzniku a historiitohoto mostu. Televize oslovila pro natáěení
mj. také editele Milevského muzea, kten pak v po adu vyprávěl o
dějinách mostu a historiijeho vzniku.

Milevské muzeum dále uve ejnilo pozvánky na své právě probíhající
v stavy v Píseckém deníku, v Mladé frontě Dnes, v Právu, v Milevsk ch
novinách, v časopisu Myslivost a samoz ejmě i na internetu, na sv ch
webov ch stránkách a facebooku.

Návštěvnost webov ch stránek:

Počet uŽivatelťr: 4'369 unikátních návštěvníkťl
Zobrazení stránek: 17 .223 událostí
Země p ístupťt:
(zkresleno anonymními uŽivateli) 85o/o Česká republika

7,26o/o Čina
2,8% USA
0,91% Německo
0,72% Slovensko
0,19olo Rakousko
0,19% Rusko
otevírací doba, kontakty, muzejní prodej
309 p ístupťt (5. b ezna)
Praha, Milevsko, České Budějovice
57 o/o poěítaé, 39% telefon

V roce 2021 jakojiŽ tradičně p ipravili pracovníci Milevského muzea 12
celostránkov ch p íspěvkťt do Milevského zpravodaje. Jednalo se
vesměs o popularizaění ělánky o regionální historii a zajímav ch
osobnostech Milevska.

Nejnavštěvovanější stránky:
Největší denn í návštěvnost:
Města s nejvíce návštěvami:
P ístupová zaizení:

Hospodársk1 učetní v sledek za rok 2021

Spot eba materiálu
Spot eba energie
Prodané zboŽí
opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
ostatnísluŽby
Mzdové náklady
Zákonné sociálnÍ pojištěn í
Zákonné sociální náklady
Jiné daně a poplatky
odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
ostatní náklady z činnosti

Náklady celkem

V1inosy z prodeje sluŽeb
V nosy zprodanéhozboŽí
P ijaté provoznítransfery (od z izovatele)
Časové rozlišen í invest.transferu
*P ijaté granty (neinvestiční)

VlTnosy celkem

Hospodá sk v sledek z provozu
muzea

384 529'65 Kč
165 458,87 Kč
87 590'51 Kč
22268,51Kč,

825'00 Kč
, 5 251'50 Kč

465 907,22Kč,
2 536 357'00 Kč

824 789'00 Kč
125 309'00 Kč

1 500'00 Kč
64 289'00 Kč

134 460'00 Kč
86 306'00 Kč

4 904 841,26 Kě,

46 712,00 Kč,
139 949'00 Kč

4 591 000'00 Kč
7 804'00 Kč

144 185,00 Kč

4 929 650'00 Kč

24 808,74 Ké,

*Neinvestiční granty:
Jihočesk kraj - rámovací klipy
Ministerstvo kultury - skener

- odvlhčovače
p ísp'na provozní náklady

20 000'00 Kč
20 000'00 Kč
49 000'00 Kč
55 'l85,00 Kč



Zpráva o činnosti Milevského muzea za rok2021

Úěelov tisk

Vydalo Milevské muzeum, Klášterní 557, Milevsko
v noru2022

Za p ispěnípracovník Milevského muzea
Heleny Poho álkové, Zdeny Vachutové a Mgr. Petry Kratochvílové
k vydání p ipravil Vladimír Šinaetar

Nákladem a tiskem vlastním


