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Milevské muzeum v roce 2019.

Milevské muzeum Vstoupilo do roku 2019 s Ucelenou stá]ou expozicí'
která mapuje dějiny Íněsta l/ibvska i zdejšího regionu' Už sedmým
rokem sídlí Milevské ml]zeum na ll' nádvoří zdejšího kláštera'
V klasicjstní budově někdejší ]esní spráVy z druhé poloviny '18' století
[ruzejní expozice jsou přístupny po 10 měsíců V roce' tedy od března do
prosince, Věetně sobot' nedě]i a sváikŮ' Předem ohlášené skupiny
náVštěVníkú si Však mohou muzeum prohlédnout po ohláŠení předem i V
lednu a únoru' Zároveň Vtéio době funguje po ohlášení předem pÍo
badatele i muzejní knihovna s nabídkou odborné literatury. Zavíracími
dny Ínuzeá je pouze pondělí'
od 1. ledna 2019 provozuje naši někdejší pobočku (Muzeum mjlevských
maškar) jiný provozovatel' Ztohoto důVodL] zrušilo lúilevské muzeum
jedno stálé pracovní mísio a jedno místo bÍigádníka'

NáVštěVnost Milevského muzea v íoce 20í9.

V loce 2019 navštíVilo M]|evské muzeum' jeho stálé expozice, Výstavy i

kultuÍní akce celkem 4'840 náVštěvnÍkú' což je dosud nejvyššÍ číslo od
přemístění muzea do nové budovy Ve druhém klášterním nádvoří' Jedná
se o mÍný nárůst oproti roku 2018 zhruba o 100 náVštéVníků' Dobrou
náVštěVnost měly kulturní akce' muzejni noc i Vánočnl jarmark stanich
remesel, naopak niŽší návštěvnost zaznamena l VeIikonočn í jarmark'
[/jmo evidenci náVštěVnosti zůsiáVají některé speciÍické kategorie
náVšiěvníků' napříklád malé děti do tří let věku nebo osoby' které mají
z nějakého důVodu Volný Vsiup: .egistÍovaní členové Asociace muzeí a
oáleril ČR' pracovnici Národního památkového ústavu a členové ZVázu
mÚzeí slovenska' Do siatistiky návšiěvnosti nejsou zapoěteni ani
pos|uchači přednášek, které sice přednesli pÍacovníci lvlilevského
muzea, ale pořadatelem takové akce byl nějaký jiný sUbjekt. Za rok 2019
se jedná o 468 posluchačŮ'

Personália.

V roce 20'19 púsobilo V Milevském muzeu ce|kem 8 zaměstnanců, z toho
3 na plný úvazek a 5 na úVazek zkrácený' Vzhledem k tomu' že muzeum
je otevřeno po deset měsíců V roce io sobotách a nedělích' za což pak
zaměstnancům náleŽí náhradní Volno' je tento počet při zachování
provozní doby muzea nutný. V případech konání Větších kt]lturních akcí
(Velikonoční a Vánoční jarÍnarky' muzejní noc' koncerty atd') je nutno
krátkodobě přijmout brigádníky'



Provoz služebního vozidla.

VozÍdlo Peugeot Partner 1 6 využíVají pracovníci l\,4ibvského muzea
především k cestám do muzejního depozitáře, kteÚ se nachází na
opačném konci rněsta' Dalši cesty se týkají svozu a opělného rozvozu
Vypůjčených exponátů na rnuzejní Výstavy. V něKerých případech se
.edná o mísla nepi'hš v/oalena (Pisek' Tábor)' li1ov Jsou vŠak
v,,dá'e1osti větší (Praha ceské Bude]ovlce Plactsatlce, Lltoméi:ce).
služebni Vozidlo po!ŽíVá také archeoložka l\/ilevského muzea při svých
cestách za Výzkumy nebo stavebnÍmi dohledy' to se Úká zejména
milevského regionu'
V roce 2019 nedošlo při provozu služebního Vozidla kžádné dopravní
nehodě ani kdopravnímu přestupku, a pÍacovnÍci Mievského muzea
nebyliV souvis]osti s provozem vozidla nikým pokutováni'

Granty.

V roce 2019 obdíželo l\,'ljlevské muŽeum ce|kem pěJ grantů, z toho jeden
od Jihočeského kraje' dva od Ministerstva kultury cR' jeden od Nadace
zidovské obce v PÍaze a jeden od města Mi|evska'
Jihoóeský kraj nám poskytl částku Kč 40'000 na kovové stojany pod
kamenné smírěí kříŽe a gotické stavební prvky' umÍstěné V sute.énní
expozici muzea' Jedná se o těŽké kamenné předměty, kteÍé byly dosud
uloženy kvů|i své hmotnosti V expozici na zemi a některé ani nebyly
Vystaveny' Nyni majÍ Mo kamenné artefakty odpovídající umístění'
VhodnějŠí i esteticky, a některé z nich jsou Vystaveny VŮbec poprvé'
V tomto př;padě se,edaá o lnvesličn í doiacl
lvlinisterstvo kultury ČR poskytlo našemu muzeu dva glanty: ]eden
V hodnotě Kč 38.000 na úložný regálový systém do depozitáre
V prostorách mateřské Škollry v Jiráskově u|ici' kde má l/lilevské muzeum
svúj hlavní depozitář' Dosavadní dřevěné regály ze sedmdesátých let
minulého století už neodpovídaly současným muzejním standardům' a
díky minjsterské dolaci se podaři|o Větší ěást muzejního VybavenÍ
modemizovat. o finance na zbývající část vybaveníjsme požádali na íok
2020. Jedná se o investiční dotaci'
Další ministerskou dotací byla částka Kč 12'000 ná zakoupení pětí kusú
dataloggerů pro měřenÍ Vlhkosii a ieploty V expozicích i depozitářích'
Jedná se prostředky' určené pro d|ouhodobé měření prostředí' coŽ má
pro uložení předmětů V depozitářích muzea zásádní Význam' Vtomto
případě se jedná o neinvestičnídotaci.
Nadace pražské židovské obce poskytla N/lilevskému muzeu grant Ve
uýši Kč 222oo Tato částka byla půVodně určena na Vydání knihy o
milevském židovském hřbjtově' kterou mělo [rilevské m{rzeum Vvdávat.

V průběhu přípravy knihy by|o nakon€c oběma stranami dohodnulo' že
knihu si Vydá autorka sama, a iak l/Iilevské muzeum za uvedené peníze
zajistilo alespoň grafické práce (zalomení do stlánek) a překlad textu
knihy do anglíěiiny'
lvěsto Milevsko nám poskýlo částku Kč 7'000, určenou na koncert
vokálně_instrumentálního souboru chairé' pod Vedením Josefa Krčka'
Koncert měl název 'Alrdělské 

přáteiství" a na programu byla zejména
česká d{rchovní hudba od í2. sloletí až po dobu raného baroka' Akce se
díky vstřícnosii milevshých premonstrátů uskuteěnila V klášterni bazilice
celkem tedy í\rilevské muzeum V Íoce 2019 získalo v grantech částku
119 200 Kč

Kontřoly.

V květnu 2019 se uskuiečnila kontÍola okresní spráVy sociálního
zabezpečeníV PískU. Kontrolováno bylo obdobi od 1' července 2016 do
30 dubna 2019' Predmětem kontroly bylo p]něnÍ povinností v obiasti
důchodového a nernocenského pojištění' a při platbách pojistného' Ke
dn' kontmly nebyly zjiŠtěny evidenční anijiné nedostatky.
V říjnu 2019 se uskutečnila pravidelná VeřejnospÍáVní kontrola
hospodařeni s veřejnými finančními pÍostředky, kteroLl provedl JL]Dr. JiřÍ
Hladil' metodik Městského úřadu V l!íilevsku. Kontro|ováno by]o úěetní
období 1' 9'/2019 a příslušné účetní Úkony ztohoto časového úsekLl'
Kontrola nezjist]la v hospodaření l/Iilevského muzea žádné

v září 2019 obdržel kontrolní výbor zastupitelstva města Milevska
ánonymnÍ podněl některého milevského 

''občana"' 
VyzýVající ke kontrole

návštěVnosti a počtů náVštěVníků lVIilevského muzea' lVIi]evské muzeum
Vtéto souvislosti předloŽilo kontÍolnímu Výboru Všechny požadováné
doklady. Žádné závady či nesrovnalosti nebyly zjiŠtěny' DúVodem
anonymního podnětu neznámého ''hrdiny" bylo zveřejnění rozpoětu
lvlilevského muzea plo rck 2020 na webových stránkách města a Výše
předpokládaných tržeb ze vstupného pro tento rok' Zde stojí pÍoti sobě
příjmy iVýdaje, což milevský 

''oběan" 
zjevně nepochopil' a protoŽe se v

lozpočtu neorientoval, řeŠiltuto věc pomocí anonymního udání'



Sbírky: Evidence, inventarízace, noVé přífůstky

sbírka lrilevského mUzea [.,l ,,ll/005-09 02/1690002
ke dni31 12 2019

Podsbírka
Jiná

Podsbírka
FotograÍe Etnografie

Podsbírka
Výtvarné umění

Obsahuje
2670

Přírůstkových

Obsahuje
614

PříÍůstkových

Obsahuje
1180

PřírůstkoVých

Obsahuje
463

PříÍŮstkových

Ke dni 31 12 2019 lozÓlacováno na:

5795
lnventáÍních

4695
lnventámích

1441
lnVentánrích

číse]

695
lnventárních

čísel

vybavit novým úložným regálovým systémem' kteď je vhodný pro
uloŽeni předmětů, na rozdíí od předchozího nevhodného kancelářského
nábytku ze 70' let' Pro rok 2020 bylo požádáno Ve stejném programu o
doplnění regálového systému do zbylých částí tohoto odloučeného
depozitáře' V Íoce 2019 jsme ziskali ÍinančnÍ prostředky rovněŽ na
zakoupení elektlonických dalaloggerů pro nepřetÉité zaznamenávání
hodnot Vlbkosti a teploty V depozitářích a expozici muzea' za pěi měsícŮ
měrení jsme schopni jíŽ prácovat se získánými daty a snaŽíme se
dosáhnout co nejlepšího klimatu V daných plostorách'

Rozsáh|é restauÍování předmětů nebylo V roce 2019 pÍováděno'
docházelo spíše k drobným pleventivně konzervačním zás2hům
Vedoucím především k odstranění dřevokazného hmyzu na mnoŽství
předmětů z přírodních Ínaleriálů'

V roce 2019 se v oblasti muzejní evidence pracovnÍci zabývali
zejména druhým stupněm evidence tj' systematickou evidencí'
chronologicky isystematicky by| zaevidován zejména Velký soL]boÍ
rnuzejních plakátů' V průběhu roku 2019 probíhala kaŽdoročnÍ průběžná
inventarizace Vyblané části sbírky' Zinventarizovány byly předměty
z PodsbíÍky Jiná V kaiegoriích JA38 (Novější alcheologie) a Jl16
(Vojenská výstroj) uložené V depozitářiDs av expoŽicích muzea' V online
sYstému centrá]n í evidence sbírek by|V upravenytisice položek' hlavně ie
nutno postupně rozepisovat jiŽ zaevídovaná čísla zchronologické
evidence do systematické' cožv nynějším onlinesystému bylo od počátku
chybně. K novým zápisům V obou stupních evidence dochází během rokL]
průběžně' protoŽe až zaevidováním předměfur Vsystému CĚs je celý
proces nabytí předmětu ukoněen'

Veký pokrok byl V roce 2019 učiněn V oblasti ochÍány a uložení
sbírek Na základě dotace získané z p.ogramu Preventivní ochrana před
nepiizni\^iŤi vl'W pÍostiedl' jsme r.lol_|'Část odlouČeného depozitáie DŠ



1.

2.
3.
4.
5.
6.
7
L
9.

Přírůstky sbírek Milevského muzea 2a rok 2019

lvlapa čech Včetně lvlilevska (Jailloi' 1692)
Mapa Čech Včetně [/ilevska (Janssonius' 1673)
Zlomky kelamiky ze ŠVeímovy ulice' lvlilevsko
BronzoVé náÍamky' archeoIogický nález
Pohlednjce Mjlevska a okolí (2í ks)
Pohlednice l\,'lilevska + most na ČeNené (8 ks)
Plán měsia [/1jlevska' cyklotÍasy
Plán města l]/lilevská a povodí Vltavy
Pohlednice l]/lilevska a okolí (18 ks)

1o' Pamětnímince ke 1oo' Výročívzniku ČR (7 ks
11' soubol plakátů' Vyd' r. 2000 V l/ilevsku (11 ks
12 Soubot plakátŮ' Vyd' r' 2001 v lúilevsku (24 ks
13' soubor plakátů' Vyd. r' 2002 v Milevsku (32 ks
14' soubor plakátů, vyd. r' 2003 V Milevsku (23 ks
15 soubor plakátů' Vyd' r' 2004 V Milevsku (26 ks

25' soubol piakátů, vyd' r 2014 V lvi|evsku (24 ks
26' soubor plakátů, vyd' r' 2015 v l,4ilevsku (26 ks
27' soubor p]akátů' vyd' r. 20]6 V N,4ilevsku (25 ks
28' souboÍ plakátů, Vyd' r' 2017 V L4ilevsku (30 ks
29 Soubol plakátů' Vyd' r' 2o18 V ÍMilevsku (32 ks
30' Laptop ch{cony 486 s příslušenstvim
J1 souoor ponlednic' cervena a okolí (8 ks)
32' soubor skautských pohlednic' po.' 1980 (12 ks)
33' soubor programů kin V l/]levsku a okolí (50 ks)
34' Soubor plakátů z Milevska a okolí (148 ks)
35 Betlérn z Vizovického těsta
36' Betlém z ovčího rouna
37. Foiografické vybavení, 50. - 70. léta 20' sto|etí
38. Arch' nálezy z milevského hřbitova (54 ks)
39' Plastová autíčka (KoH-|-NooR [Ii|evsko' 3 ks)
40 FotograÍ]e l/lilevska' po roce 1900 (2 ks)

koupě
koLlpě
Vlastní sběr
Vlastní sběr
koupě
Vlastníčinnost
Vlastní sběÍ
Vlastnisběr
koupě
koupě
vIastní sběr
Vlastní sběÍ
vlasinÍsběr
vlastnísběr
vlastnísběr
Vlasinísběr
vlastnísběr
Vlastnísběr
Vlastnísběr
Vlastnísběr
Vlastnísběr
Vlastní sběr
Vlastnísběr
Vlastnísběr
VlasinÍsběr
v]astní sběr
VlásinÍ sběr
vIastnÍsběr
vjastnísběr
daÍ
dar
dar
Vlastnísběr
Vlastnísběr
koupě
koupě
dar
Vlastníčinnost
koupě
dar

41' Vo]'enský poJnítlumok' padesátá |éta
42' PapíÍový milevský VystřihovacÍ betlém
43' Betlém z barevné pryskyřice, konec 20 století
44 Betlém z polcelánu' 80' léta 20' sto|etí
45' Bankovka í 000 Kč (1s85)
46. Palaš důstojn íka jízdy, kolem roku 1660
47' Kord důstojníka pěchoý' kolem íoku 1750
48' Palaš 

''kuželkový''' 
kolem loku 1700

49. sávle 'Prima 
plana'' s pochvou' kolem roku 1770

50' Perkusní revolver Remington' model 1863
51' I\,4apa Čech Včetné ['{ilevska' (Londýn 1760)
52. ÍMapa bitvy u Zahájí 25.5' 1742 (Paříž 1750)
53' l\Iapa cech Včetně l/ibvska (Paříž 1762)
54' lúapa cech včetně l/ilevska (Paříž 1702)

dar
Vlastničinnost
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě

19' soubor plakátů' vyd' r. 2008 V l/ilevsku (25 ks
20 souboí pla{átu' Vyo Í 2009 V l\,4levsku i33 ks

18' soubor plakátů' Vyd' r' 2007 V [4ilevsku (33 ks

21' soubor plakátů' Vyd. r' 20'10 V lrilevsku (43 ks
22' soubor plakátů' Vyd r' 2011 V l\.lilevsku (34 ks

I /' solboí plakátů' ýyd r' 2006 v Milevsku (34 ks

23 souboí pla{álu' Vyo. Í' 2012 V l\''levsku i32 ks

16' soubor p|akáiů' vyd' .' 2005 v Milevsku (33 ks

24' soubor plakátů, vyd. Í' 2013 v Milevsku (19 ks

V roce 2019 byly sbírky N'4ilevského muzea obohaceny o celou řadu
zajímavých předmě{ů' Na prvním místě jé nutno uvést příÍůstky
kadografické sbírky, tedy staré mapy. Nejstar.ším předmětem tohoto
dÍuhu je mapa Čech nizozemského Vydavatele Jana Janssona' kteÍá
pochází z roku 1673' nebo krásná balevná mapa f.ancouzského
kartograía Alexise Huberta Jaillota zrck\J 1692' kde je Milevsko pod
tehdy obvyklým názvem l\ri]eus' Jaillot měl titul 'KÍálova zeměpisce"
(Geograph du Roy) a Ludvík XlV' sijej natoíik Vážil' žé podle Jaillotových
zásad bylVzděláVán i klálúV syn' dauphin' tédy následník trůnu'
Na sklonku roku 2019 byly pak naše mapové sbÍky doplněny o další
předměty' například o mápu G. Rollose' tištěnou roku '1760 V Londýně.
Jednak se jedná o první anglickou mapu sVyznačením l\,4ilevska
V našich sbkkách Vúbec' a navíc je Žde lvlilevsko označeno jako ÍVlalaus
coŽje zcé|a výjimečné a na Žádných ji.ých mapách se tento název v této
podobě neobjevuje. zajimavá je také krásná ve|ká mapa PierÍa
schencká s názvem Země královstvÍ českého ('1702), vyzdobená
balevnou ozdobnou kartuší nebo malá mapa Čech Íancouzského
autoÍa l\,,lichela Bonna (1762)' zde jsou kromě měst a obcÍ VyŽnaóeny i
jesní porosty a hory či pohoří. Milevsko je zde označeno obvyklým
německým názVem MÚhlhausen'
cenný je Velký soubor rnilevských pIakáíŮ z rczmezí let 2000 - 2018'
kteď dokumentuje kulturní dění na MÍlevsku za dobu téměř dvaceti let'
sbírka betlémú se rozrostla o čiyři kusy' z nichŽ je zajímavý předevšim
betlém zvizovického těsta, práce paní |Varíe Kotaškové z Branic u
lvilevska' Pěkný je také beilém z barevného ovčího rouná' p.áce
pražské \.itvarnice EVy Vojáčkové' Cenným přírůstkem jsou také další
dva betlémy' jeden z polcelánu a druhý z barevné pryskyřice' Nejedná



se o předměty Žádného Velkého stáří- V případě porcelánového betiémU
jde o čínský vý.obek z osmdesátých let minulého století, pryskyřicový
beilém pocházÍ z Francie někdy kolem roku 2000' V obou případech je
Však dú|eŽité, že se jedná o mateÍiály, které dosud V naší betlémářské
sbírce nebyly zastoupené oba bet|émy zároveň dobře dokumentují
ukáŽky betlémářské praxe V nynější komerční době' Do sbírek
lvlilevského muzea byl zařazen také papírový vystřjhovací betlém, kteni
pÍo nás nákres{il moIavský Výtvarník Lukáš [rartinka a Milevské muzeum
jej roku 2019 Vydalo tiskem. Betlém je doplněn milevskými rnotivy a
zachycuje i zdejší řemesla'
Numismatickou sbírku zčasů socialismu doplnila známá bankovka
V hodnotě 1'000 Kčs' s VyobraŽením Bedřicha smetany' podle míněnÍ
sběratelŮ jedna z našich nejhezčích bankovek Vůbec' sbírka čs' platidel
z doby socialismu se tak stala téměř kompletní'
Archeologická sbÍka-se rozrcstla o pěkné bronzové náramky a také o
zlornky keramiky ze svermovy Ulice, což představuje obsáhlou sbírku o
počtu 430 kusů' Další zajímavou kolekcí jsou archeologické náIezy
z nového milevského hřb]tova.
sbírká mililarií byla obohacena o několik zajímavých kusů, například o
]ezdecký důstojnický palaš valonského typu zdoby ko]em roku 1660'
zbraň je Ve Velmí doblém stavu a představuje jeden z nejÍanějších kusů
iohoto typu' zajímavá je Íaké lakouská šavle 

''Prima 
pjana" z doby ko]em

roku '1770' označenÍ ,'PÍma plana' znamená česky ''První strana"'
jednalo se o osoby' které byly na seznamu příslušníků pluku uved'.ny na
první stránce' Jejjch Výsadou bylo nošení šavlí se lVí hláVičkou' zatímco
ostatní mužstvo mělo jílce šavlí hládké. Naše Šavle má navíc krásně
dochovanou koženou pochvu' což býVá spíše vzácné' plotože kožené
součásti výstloje podléhají zubu času obvyk'e jako první.
sbíÍka palných zbraní se rozrostla o americký perkusní Íevolver
Remington, model 1863' Jedná se o Vylehčený model pÍo důsiojníky'
mužstvo většinou pouŽíValo běžný revolver Remington' model 1858.
Jakkoli se V případě perkusnÍch revolverů jedná o zbraně nabíjené
zepředu, tudíŽ zdlouhavě' přesto se oproti tradičním jednolanným
pistolím jednalo o technický pokrok' oba zminěné Íevolvery typu
Remington použÍvali ve Válce severu proti Jihu stoupenci severu' a
milevští muzejníci před několika lety Vypátrali jednoho z účastníků této
Války, kteď pocházelz M]levska' bojoval na straně severu a zúčastnilse
krvavé bitvy u GettysbuÍgu V létě 1863. Jmenoval se Václav Dušek' by| u
Getťysburgu zraněn do nohy, a sial se důvodem, pÍoč inadále pátráme
po ostatních Účastnících americké občanské Války' kieři pocházejí
z milevského regionu'

Zpráva o činnosti archeologického
pracoviště V roce 2019

Podstatná část činnosii archeologického oddělení V roce 20'19 spočívala
Vplnění povinností' \'yplýVajících ze srnluv s investory při zaj]šťování
archeo|ogických dohledů a VýzkumŮ' a administraiivy spojené stěmito
úkony' Většina archeologických výzkumů byla vyvolaná stavební
óinností' ai' uŽ se jednalo o stavby investorské či stavby soukromého
chalakteÍu (Vjz tabulka). oproti minu|ému roku bylo Uskuiečněno menší
mnoŽství archeologických doh]edů a Výzkumů' NěkteÍé stavby VŠak mély
olouhodobější cnalakter' VŠechny akce |sou zápisovány do
AÍc1eo oq'cke napy Če,h' íoe jsou ed,továny aŽ do závelečnél^o
odevzdání ná|ezové zpláVy' Prostřednictvím této aplikace jsou pak
lnformace poskyinuty dalším badaielům' ArcheoloŽka sj také zvyšUje
svojí kvalifjkacj a pokračuje v doktorském stldiu na Jihočeské uníVerzitě.
Byla provedena periodická inv€ntarizace 278 inventáÍních ěísel
z podsbirkv archeoloqie a průběžně probíhá kaialogizace l. a ll. stupně
získaných nálezů V průběhu rokÚ bylo uspořádáno několik
komentovaných prohlidek - po expozÍci pravěku a středověku (Žáci 2.
stupně základní školy), po Výstavě Na křídlech sokola (žáci gymnázia)'

ID tvp
Jenišovice - spálená eleldrika

2 elelť(rika
3 Zbelítov RD
4 elektrika
5 SeDekov elektrika
6 RD
7 l\riléVsko
I
9 zhÓí

10 RUkáveč
11 -.lektrika
12 ÍVlilevsko elektHka
'13 SeDekov RD
14 Branice elektrika
15 RD
16 Bernartice kašna
17 Velká
1A RD



19 KVětuš
20 [,4ilevsko RD
21 sobědraž elektrika
22 KVěchÓV elekkika

Kostelec nad Vltavou elektrika
24 Osek elektrika

Klisín elekirika
26
27 Jetětice RD
28 Milevsko RD
29 elektrika
30 Kostelec nad Vltavou RD
31
32 Zahoíaný elektrika

bronzové vjižních Čechách. soubor je v současnosti konzeÍVován na
Jihoěeské univeÍzitě a následně bude podroben dalším a.a]ýzám'

Účast na konÍerencích a akcích pro véřeinost 20í9:

Bez příspěvku: 25th EAA Annual l/leeting in Bern. Konference
Evlopské asociáce archeologů ve dnech 4'-7' 9. 2019'

Bez příspěvku: zasedáni Jihoceské poboČky Česlé aÍcheologicÁé
společnosti' 2' 3' 2019 v Jindřichově Hradci'

Doba kamenná (paleolit_mezolit-neolit) \31' 5 2019, VzděIáVací ákce
pro sÍudenty cesko anglického gym1aZIum V Českých BuoeJoVic;ch)'

Letní tábor V Benešově nad Černou 13' 7' 20í9 (VzděláVací ákce na
téma raný středověk)'

Pokorná' K' - sekalová, z' 2a19: LeIem sokolským svěiem' N'lilevský
zpÍavadaj - záři '

soupis archeologických Výzkumů provedených za rok 2019'

Rozsáhleiši akcé probíhaly V Milevsku V souvislosti s Íekonstrukcí
elekl'ického veoeni v ulicích l\ádraŽní a cs' Leqii ' pli klelem bYla
dokumentováno Velké mnoŽsiví keramických zjomků z novověku' Nálezy
se kum{rlova|y před čp. 51 až 54 v ul' československých Legií, V těchto
mistech se nacházely dílny mievských hrnčířú. Několik měsíců byl
sledován prostol mi]evského hřbitova' Zachyceno bylo něko|ik strul(ur,
Včetně zahloubeného objektu' nacházejícího se těsně za hřbjtovní zdí'
kteÚ můžeme na zákjadě keramických z|omků datovát do 13. století'
Pos]ední Věiší akcí na kátastÍu l],4ilevska byla obnova hřiště u 1' Zš, při
kterém, kromě recentních nálezů' byly zjištěny rybniční sedimenty' které
potvrdiv existenci rybníka' kteni je Však známý zmap z19. stoleií'
V oko]ních Vesnicích io byly akce spojené svýměnou elektÍického
napětÍ, které byly vesměs z archeologického hlediska negativní' nebylo
tedy třeba přikročit k záchÍannému archeologickému Výzkumu'

V uplynulém roce pokÍačovala také spollpráce jak s archeology
zjiných jihočeských inslitLlci - předevŠim s Prácheňshým muzeem a
Jihočeskou univeÍzjtou' tak s rnístními amatérskými archeology V rámci
této spolupráce byl proveden VýŽkum depotu měděných Žeber' Výzkum
na kaiastru Branice proběhl áž na konci listopadu' Měděná žebra jsou
pnrty se zahrocenými či zaoblenými konci' kteÍé bývají v různé mÍře
stočené do tvaru písmene 

',c"' Plavděpodobně se jedná o surovinové
polotovary' které můžeme dátovat na přelom starší a střední doby
bÍonzavé' Z okolí Milevska známe \,to depoty z Bernartic, Kučeře a Ž
Veselíčka' Deponování těchto artefaldů je Významným fenoménem doby



Muzejní výstavy v roce 2019

Březen - květen

Jan Jeřábek, věčně usměvavý nebeský jezdec

V loce 2019 jsme si připomněli 100' výÍočí naÍození sgt' Jana Jeřábka
\1919-1942) mllevské1o Íodáka a slíhače RAF' Jan Jeiabek' nosiLel
bÍ tsr^é Zás uzné leteclé ínFoa'le a Čs' Válečné'ro hÍíže 1939 bojovalza
č€sů 2' svěiové Války ve Francii iAnglii' V červeoci 1942 byl sestřelen
V leteckém soubojr nad kanálem La Manche' Jeho tělo moře Vyplavilo Ve
Francii a ostatky jsou dnes Uloženy k VěčnémU odpočinku na městském
hřbiiově Ve měsiě st. Brieuc' Jeho jméno bylo po nástupll
komunistického režjrnu léměř zapomenuto a až teprve po lisiopadu 1989
byla po něm pojmenována jedna z mi]evských ulic' Letecký badatél
Martin strouhal se osobou Jana Jeřábka zabýVá už Více než třicet let a
ýfoce 2018 se mu podařilo vypátrát u jedné táborské rodiny celou
pozůstalost Jana Jeřábka s oběma vyznámenáními' s množstvím
osobních aÍchiválií i dosud nepublikovaných fotografiÍ. Jeho zásluhou se
podař]lo celou tuto pozůsta|ost získát pro l\,4ilevské muzeum' Tento
cenný materiál se stal důležiiým základnim maieriá|em pro Výstavu'
kterou Milevské muzeum k výroóí narození Jana Jeřábka připravilo jako
první Výstavu sezóny 2019'
Kromě Milevského muzea se na Výstavě objevily zapůjčené předměty

také z Leteckého muzea v Deštné' ze soukromé sbírky Mgr' Vladislava
Buriana' z Klubu historie letectví V J' Hradci a z Klubu vojenské historie
276 squadrona RAF z Prahy' Na Výstavě se tak sešla celá řada zce]a
unikátních předmětů' letecké Výstroje a výbavy i unifo.em mnoha
Významných osobnostíz řad RAF Byla zde kviděníisáda Vyznamenání
našich letců zve]ké BÍitánie, letecké mapy' zimní Í |etní uýstroj letců
RAF, Vojenské příručky pro rozpoznáVání nepřátelských letadel' nášivky
a odznaky' záchÍanný nafukovacíčlun Dinghy, zbraně a Ínunice iVýstroj
a prádlo příslušnic britských ženshých pomocných sboÍů WAAF.
Přlzahájení VernisáŽe nad areálem kláštera' kde Milevské muzeum sídlí'
p'olelela dvojice 'eLounu JAs 39C cÍ'pen z 2]' lakllcle lelky A'nády
ceské Jepuol|ky ze 7ál'adny V ČásléVi' Armáda se lirrto ges'em
přihlási{a k odkazu svého předchŮdce' piíota Jána Jeřábka' Vernisáže se
zÚčastnilo přes 2oo návštěvníků' takže něldeří se do prostoÍ muzea ani
nevešli. Za dobu trvání Výstavy navšiíVilo l,4ilevské muzeum přibliŽně
1100 náVštěVníků.
Kuráto.em Výstavy byl Vladimíršindelář'

Červen - srpen

Po kolejich až domů'..

Roku 2019 jsme V ]\'ilevsku osJavili 130. ý7ročÍ od chví|e' kdy roku 1889
byla zprovozněna zdejší transveÍzální hať a do Milevska přijel první Vlak'
Toto důležité Výročí jsme si V lúilevském muzeu připomněli výstavou
s názvem Po kolejích až domú..., která dokumentovala dějiny
Železniční dopravy V milevském regionu' Předměty na VýstáVu zapůjěilo
Jihočeské muzeum v Českých BudějovicÍch' Husitské muzeum V Táboře
a celá řada soukÍomých sběÍatelú. NáVštěvníci si zde mohli prohlédnout
hisiorické železničářské unifofmy od Íoku 1934 až po součásnost'
modely lokomotiv a Vagónů, drážních náVěstí a dopravních značek'
železaiónich dopravních grafikonů staÚch j novějších' zjednotljvých
komponentů zde byl sestaven i řídící puli současné el. ]okomotivy.
Zajímavé byly i modety někteďch železničních mostů V okoli Milevska.
Uprostřed sálu byl sestaven funkční model kolejiŠtě s vlakovou
soupravou, což potěšilo zejména dětské návštěVníky' Vláček jezdil VŽdy
V minutových inteNalech a lydžel V provozu po celou dobu Výstavy bez
poškozenÍ.
U příležitosti této výstavy dali placovníci lvlilevského muzea Vyiisknout
také repliky dobo\.ých jízdenek ze šedesátých let 20. století, kte.é si
mohli náVštěVníci Výstavy V chodbě Ínuzea sami označit oražením ve
stalé železniční nádzžní datumovce' Pracovníci muzea ručně
nastavovali spráVné datum kaŽdodenně'
V loňském roce jsme si připomínali také 100' Výročí VŽniku odbočky
K]ubu českých turistů v Milevsku- Ve spolupráci se členy oynější
milevské odboóky Vznikla V chodbě muzea také menší Výstava, která
přjpomíná toto Výročí' Jmenovala se Touíavé boty aneb sto let
milevské tuřistiky' ztemci zde mohli Vidět iuristickou Výbavu zčasů
první republiky, stafé kroniky, mnoŽství historických fotografiÍ, diplomů,
turistických odznaků a mnoho dalších věcí' kteÍé V minulosti pÍovázely
naše předky při jejich cestách tu - i cizozemských. Nebylo zapomenuto
ani na připomínku důležité ěinnosti KÓT, kterou je značení turistických
cest a obnova tohoto značení' Ke 100' Výročí milevské turistiky Vydala
zdejší pobočka KÓT také barevnou bÍožuru' na níž spolupracovali i

pracovníci [/Iilevského muzea obě společné Výstavy zhlédlo celkem
1'600 návštěVníkú.
Kurátory výstav byli Lukáš Pánec' l\,4gÍ' Petra Kraiochvílová á Vladimh
sindelář

)

)



Září istopad

130 let na křídlech sokola

Dajším kulatým výročím, které jsme si v Mi]evsku roku 2019 připomináli'
byl Vznik mísiní organizace tělovýchovné jednoty soko] roku 1889'
Vzhledem ktomu' že pÍacovnice |\rilevského muzea a kurátorka této
Výstavy lvgr. Kamila Pokorná je zároveň i členkou zdejšího sokola' byla
výstava doplněna o celou řádu auteniických předmětťl a dokumentů z
majetku milevské sokolské organizace, ať uŽ se jednalo o staré cvičební
úbory' historické nářadí' sokolské stejnokÍoje' fotografe, ale také třeba
dokumenty o sokolském odboji za časů ll' svěiové Války' kdy byli
čenové soko]a perzekuováni a mnoho z nich skončilo ve Vězeni či na
popravištích' Zajímavé byly na Výstavě iaké staré plakáiy z našich
muzejních sbirek' jeŽ se týkaly divade|ních predstavení a kul{urních
podniků' porádaných milevskýrn sokolem' sokolská organizace byla
kíomě tělovýchovy často zejména na Vénkově hlavním nositelem kultury
a osvěty' Výstava byla doplněna také o náVrhy architektonického řešeni
mjlevské sokolovny' kjejíŽ stavbě došlo V letech '1924-25'
VemisáŽ Výstavy se konala v nádvoří před budovou muzea a byla
dopjněna ukázkami cvičení dětí z milevského sokola. Výstavu si za dobu
jejího trvání píohlédlo 1100 náVštěvníků.
Kurátorkou sokolské VýstáVy byla Mqr' Kamila Pokorná'

,'copak je to v Bétlémě ...?"

Íradični a záíoveň posední muzejní výstavou v roce 20í9 byla výsiava
betlémú N,4'léVské muzeum Věnuje sbírce betlémů velkou pozornost,
takŽe jsme dnes Vtéto oblasti soběstaění a nemusíme si V zásadě od
nikoho beilémy vypůjčovai' Také V letošním roce přibylo do naŠich sbÍek
něko]ik betlémů z různých materiá]ů (porcelán' barevná pryskyřice,
bavlněné smotky)' Na Výsiavě jsme tak představitivíce než 22 betlémŮ
z nejrůznějších materiálů, od papíru přes dřevo' keramiku' pískovec'
sklo' stříbro až po kukuřičné šUstí' Byl zde také prvně představen nový
milevský papírový Vystřihovací betlém' Kený lvlilevské Ínuzeum
objednalo u moÍavského v.ilvarníka Lukáše N/artinky' Výstavu dop|nili
svými kÍesbami žáci l' základní školy v ltlilevsku a děti ze základní školy
při Dětské psychiatrické nemocnici v opařanech' Výstavu betlémů si za
dobu jejího irvání prohlédlo přib]iŽně 1'000 náVšiěvnÍkú'
Kurátory Výstavy byli Mg.. PetÍa Kratochvílová a Lukáš Panec'

Přednášková činnost Milevského muzea 2019

14.2. 2019

9.3.2019

12.3.2019

22 3 2019

29 3 2019

10.4 2019

31.5.2419

Arentáty v dějinách ěeskoslovenska
N' Šindelář)'
Husitské muzeum V Táboře' 42 posluchačů

Hrdelní práVo v českých zemich
(V' Šindelář)
Písecký odbor Klubu českých turistů, 43 posluchačů

souboje litenární a skutečné
N' ŠindeláĎ
l\,4ěstská knihovna V Písku, 12 pÓsluchaček

Atentáty v dějinách československa
(V Šindeláa
obec Veselíčko' 56 posluchačů

staré hrdelní zločiny jihočeské
N' ŠindeláĎ
obec slabčice, 48 posluchačů

Atentáty v děiinách československa
(V' Šinde|áĎ
Dům s peóovatelskou službou v Milevsku
19 posluchačů

Hrdelní právo v českých zemích
(V Šinde ář)
základnl šhola Stéken' 33 posluchaČů

Vypálení Netolic roku'Í6'í9
N' ŠindeláĎ
l/Iěstské muzeum Netolice, 34 posluchačů

18.6.2019



69 201S Případ Jana Žáčka z Mirotic řoku 1575
v. Šindelář)
I\,,lěstská kníhovna V l\,4ilevsku' 32 posluchaček

Atentáty v dějinách československa

Jírsíkovo gymnázium V Českých Budějovjcích,
30 posluchačů

Jak ženy waŽdi
(V' s]ndelář)
lMéslsnd Irlhovna V l\,4irovicjch 28 posluchačů

Atentáty v dějinách Československa
(V ŠindeláĎ
obec slabčjce, 58 posluchačů

stůl e strava za časů Karla lV.

Dům s pečovatelskou s|užbou V l'/ijevsku'
33 posluchačů

19.9.2019

26.9.2019

25. 10.2019

11 11 2419

celkovy poČet Učastniků přednášek: 468 posluchačů

Kulturní akce Milevského muzea v roce 2019

Neděle 14' dubna

Velikonoční jaÍmark staných řemesel

Týden před Velikonocemi se konal tradiční, v poradí už 17 jarmaÍk
sialých řemese|' Nejde zde ani tak o komerční zisk' ale především o
prezentaci stanich' dnes už mnohdy neexistujících řemesel' ztoho
důvodu dávárne pň výběru ÚčastnÍků jarmarku přednosi zejména těm
zájemcům' kteří jsou schopni djvákům předvádět svou řemeslnou
zručnost a staré Výrobní techniky našjch předků Tomu odpovídal i
progÍam tohoto jarmaÍku: malování kraslic, VýÍoba květinových aranŽí'
práce na hrnčířském kruhu, předení na kolovratu, Výroba drátěných
špeÍků a Šperků zcínu' pláce skůŽí a koženými Výrobky a mnoho
dalšího. Akci doplnil jako už tradičně hudebním doprovodem osvědčený
flašinetář lng' Jan Roháč' NáVštěVnost však letos patřila k těm slabším'
Jarmarkll se zÚčastnj|o 422 platicich náVštěVníků'

8' květen

Andělské přátelsfuí

Koncert duchovní hudby z období '12'-17' století se konaj V mj|evské
klášterní bazilice' Účinkoval zde příbÍamský Voká|ně'instrumentální
soubor historických nástrojů Chairé' který řídil zkušený umělecký
Vedoucí Josef KÍček' Na programu byla česká duchovní hudba od
slavného staročeského chorálu Hospodine' pomiluj ny' přes hudbu gotiky
aŽ po mistry českého hudebního baroka' zejména Adama Michnu
z otradovic' jehoŽ známá skladba Andělské přátelstvi Že souboru Loutna
česká (1653) dala název i celému koncertu' V závěru koncertu doš]o pak
i ná nékolik |idových písní z období 18' století' jak z českých zemí, tak i
z Evfopy' a francouzskou lidovou píseň o mostu V Avignonu si spolu
s hudebniky pobrukovali i mnozí posluchači. Koncertu se zúčástnilo 118
pJatících posluchačŮ'

25 květen

Vl' muzejní noc

V pořadí už šestá mi]evská muzejní noc byla Ve znamení 130' Výročí
příjezdu prvního Vlaku do Milevska- začátek ovšem patřjl jako vždy



pohádce pro nejmenší náVštěVníky V podání píseckého loutkového
souboru Nitka' Program pak pokračoval vystoupením kouzelníka l\/ichala
Kohouta z Katovic' kteý dokázal Výborně navázat kontakt s dětským
publjkem' Poté následoválo hudební Vystoupení souboru staropražští
paÍdálové' kdy zazněly písniěky z časů konce rakouské monarchie a
z období první lepubliky. Po celý Večer pÍobíhala dětská soutěž na téma

'ŽeleŽnice V MiJevsku'' a proběhly také dVě komentované prohlídky
Výstavy Po kolejích aŽ domů Byly zpřístupněny Všechny pÍostory muzea
a kurátoři jednotlivých sbírek představili zájemcům některé zajimavé
předměty ze svých kolekci, ať uŽ to byly historické zbraně' dobová
platidla nebo staré milevské nov]ny' Hlavní organizátorkou muzejní noci
byla alcheo]oŽka Milevského muzea, l],4gr' Kamila Pokorná' Na akc' bylo
Vybíráno dobÍovolné vstupné a zúčastnilo se jí 265 návštěvníků'

2' čeÍvenec

Hudba, šerm e tánce z časů renesance

Už tradiční propagáčnÍ akce [/Iilevského muzeá v ]ázeňské Třeboni se
jako obvykle konala Ve zdejšim zámku' cílem bylo zajímavou formou a
rozdáváním letáčků upozornit lázeňskou Veře]'nost na exisienci
Í\,4ilevského muzea' v pořadu zazně|a hudba renesančních mistrů
v podánÍ pÍseckého f|étnového souboru FautoÍes flautae, milevský
soubor co]legium 1570 předvedl ukázky dobového šermu V německém'
italském' anglickém a španělském siylu, a diváci mohÍi sledovat také
ukázky renesančních tancŮ italských' německých' Íancouzských a
mad'arských' VystoupenÍ bylo doplněno o komentovanou přehlídku
Íenesanční módy. Velmi příjemnou akci na malém nádvoří třeboňského
zámku zhlédlo 125 platících dlváků, pracovníci Mi|evského muzea na
l'eboiskycn uhcicn rozdalitérnéř 1 o0o -nUzelnlch letaků

12' íijen

Koncert ke í00' výroči dokončeni milevské synagogy

Roku 1919 byía v ]\íilevsku dokončena a otevřena aÍchitektonicky
zajímavá siavba zdejší synagogy' Stavbu projektovanou lng' Jar'
Krejčím provedla sláVebnífirma milevského rodáka F J Ješe. Auiorem
pÍůčelí je oldřich Tyl' jeden z hiavních průkopníků českého kubismu.
l\rilevské mUzeum ve spolupráci se zdejším smíšeným pěveckým
sbolem proto uspořádalo koncert k připomenutí tohoto dnes málo
lnaného Vy,ocí 

-Jako_ 
l'ost zde vysloupll lalé pěVecký sboí Noktllrno ze

sezimova Usti' Zdzněly pisně české i ev.opské včetně několika pisni

ildov"kých V úvodu koncenu doc' PhDí lva.a Ebe'ová ., Kallovy
.riverŽlly J ledtel N,'lilevs\eho ŤLzea Vladmll Š'ndelář sezránlh
posluchače s dějinami židovské náboženské obce v l\,4ilevsku a se
stavební hjstoÍií synagogy' Na akci bylo Vybíráno jen dobrovolné
VsŤupré KonLe.U se zučastnl'o 98 posluchaéů'

1. prosinec

í9. adventní jármark stáďch řemesel

V pořadí už 19' tradiční jarmaÍk s ukázkami lidových řemesel
představuje oblíbenou milevskou akci' NávŠtěvníci zde mohli sledovat
práci košÍkáře' hrnčíře i řezbáře' přadlenu s kolovratem' Výrobu šperků
z rybích šupin, drátů i cínu nebo Výrobu prořezávaných madeirsloých
Vajec. Na prode] byla celá řada tradičních předmětů: keramické i dřevěné
bellémy, ruěně Vyráběná mýd|a' koŽené Výrobky' knihy a repliky
histoÍ]ckého skla i keÍamiky. zájemci si zde také mohli poprvé koupit i

no\.ý papírový m'levsLý betJém' kteni vyvzorovalo lvlilevské Ínuzeum
sámozřejmostí byl prodej holké medoviny a celá akce by|a provázena
melodiemi flašinetáře' Velmi příjeÍnnoÚ akci navštívilo 958 platících
náVštěJníků

Křest knihy o slihači Janu Jeřábkovi

Ve spolupráci s Městskou knihovnou v i\,4ilevsku připravilo l\,4ilevské
rnuzeum krest nové knihy lvlaÍtina sÍouhala s názvem: Jan Jeřábek'
Věčně Usměvavý nebeský jezd'.c' Publikaci vydalo l\rilevské muzeum a
kjejímu představení Veřejnosti došlo V pÍostorách městské knihovny'
Akce se zúčastnili představitelé měsia lvlilevska, lng' lvan Radosta'
staÍosta města, a místostarosta l\,4ichal HoÍek. Diválq přivítal ředitel
MiléVského muzea a knihu představil její altor, Bc lvaÉin strouhal.
Hudební dopíovod skvěle zabezpečil blatenský soubor samháin, kteÚ
se specializuje na skotské a irské písně' Kniha o milevském rodáku,
slíhači RAF Janu Jeřábkovi byla pak symbo|icky pokřtěna něko]ika
kapkami Vína 2 nábojnice letéckého kanónu ráže 20 mm z britské
stíhačky spitfi.e 5, na níŽ Jan Jeřábek létal a kteÍá se mU stala nakonec
osudnou' Po skončení krtu knihy následoval prodej knihy a
autogramiáda l\,1artina strouhala' V samém závěru akce zazně|a z|áÍ1\á
britská Vojenská píseň Tipperary' Velmí přÚemné akce v přátelském
ovzdUší se zúčastnilo přibližně í00 djváků' občerstvení zabezpeóili
muzejníci Ve spolUprácj s městskou knihovnou'



knihovna, nové přírůstky, návštěvy

Zíbí, Čeněk:
Šindelář, VladimíÍ,
šindelář, JakUb:
Kolektiv:
Kolektiv:
Kolektiv:

Muzejní
badatelů

100lettěl' $icho\ry v okrese Písek 1868_1968
Z dějin č€ského knihtiskařslvi

Kordy a rapjry z ceskych sbjrek' 16 _18' sloletí
KÍ'lovslá Žálo7eníná ihu Cech
schwazenberkové V č;ské a evropské histoÍii
Pomníky Velké války na j'hu Čech

Vybiral' Zdeněk'
Žalud'zdeněk: Zikmund Lucernburcký a hradiště hory Tábor
Kmošek' Jiří'
Kmošková. Lenká: Příběh lnU
Kolektiv: Příběh obilÍ
Pilný, Jaromír: Památník zpěVáckého spolku Vlas1islav
Valeš' Lukáš'
Pelráš, Jiří: sametová revoluce v jiŽnich čechách
Ryantová, lúarie: Českoslovenšií prezidenti
[,4alečková, Katarina: ch]adné zbÍaně a zbroj
Gheyn, Jacob de: Výcvik se zbÍaněmi
Pixová. Jaroslava: Zámečky a tvrze jiŽních Čech
Pixová, Jaroslava: Za osudy klapajících peíliček
stibor' Vládimk Noc plná Žen
Beneš, Vojta: Bojovalijsme za Evropu
Žák. Ji'Íi:

koupě
koupě

vl' činnos1

koupě
koLlpě

koupě
koupě
koupě
koupě
dar

koupě
koupě
koupě

koupě
koupě
koupě

koupě
koupě
koupě
koupě
koupě

koupě
koupě
koupě
koupě
daÍ

koupě
koupě

Novák. Jiří: Kdo střílí na prezidenly?
Markus, Georg: Causa l'/ayerling
Vykusa, Karel: ZpoVěďK. H FÍanka

Horák, LadislaV: Slručné národní dějiny pÍo lid československý
Filip'otakar: osmdesáliletýmocnář
Mareš' BohUmil: comenium' Listy Husovy
TieÍtrunk, Karel: Pavla Skály ze Zhoře Historie česká
Tschuppik' Kaíel: Alžběta Rakouská
ŠembeÍa' FÍantišek'
Koníř, Jindřjch: obÍazy z dějepisu Všeobecného pro Školy
Bergschickeí, Heinz: DeÍ z^/eile Weltkrieg

s ÍoŽmbeískou růžíV knoflíkové dírce

Kolekliv: lúásaryk ve íotoqra]li
EmmeÍ, Johannes: 60 JahÍe auf Habsburgs Throne
sassmannn, Alois: slabčice

Jak jsme žiliV Táboře před 100 lety
PÍusko-rakouská Válka (Výstroj a výzbroj)

Kolektiv:

Langstein' Jiří: Pamělikomoínlka císaře FrantiŠka Josefa l'

Zuntych' Jiří,
PÍÚcha' lt4ichal: 1 00 let jihočeského fotbalu koupě
steinová, lva: Náhrobníkameny Žid hřbitova Radoby] da.
steinová' lva| NátJÍobní kameny Ž]d hibilova J' Hradec dar
sleinová, lva: NáhÍobní kameny žid- hřbilova N ceíekev dal
steinová' |Va: NáhÍobnÍ kameny žjd' hřbilova V Télči dar
sleinová' lva: NáhÍobní kameny Žid- hřbilova v Jislebnici daÍ
steinová, lVá: Náhrobní kameny Žid' hřbitova V Milevsku dar
Malel' Jiři: 130 let trati Tábor ' RaŽice dar
Kolekliv: Fakta o Jihočeském kÍaji dar
Kolekliv: Místopisný přehled okresu Písek dar
Zeman' Pavel: Pověsti Vejrovského zemanství dal
s€tchell, Jenny: Dem HimmelNahe dar
Kolektiv: Kleine FrÚhjahrs Auklion Antjquiiálen daÍ
Kolektiv: Sonderauktion, Sammlung l,lililaria dar
Kolektiv: Antiquitáten und HistoÍica auktionen carsíen 42 dal
Kolektiv: Antiqujtáten und Historica auklionen caÍslen 43 dar
Kolektiv: Antiquitaten und HistoÍica auk1ionen carslen 44 daÍ
Kolektiv: Antiquitátén und Historica aukiionen caíslen 51 dar
Třešlík' Josef: Živole' postŮj dar
Kope(kÝ' Flanliúek: lúajšál Flancheld fspeley a ŽJláň dál
Bořánek' FrantiŠek: Hvězdy nájihu daÍ
Vojtášek' Filip: Pod palbou hloubkařů dar
Šindelář, VladimíÍ:Kriminální příběhy ze stalé šumavy 5 dar
Kolekliv: 800let Petrovic dar
DUda' Zbyněk: s odvahou V sÍdcích daÍ
Procházka' Zdeněk: DofiaŽlice daÍ
Gruntová, Jitka: smrtv iýlu népřitele dar
Rozkošná, Blanka:Jjhočeské kJáštery koupě
Padevět' Jiří: za dráiy. Táboryv období 1938_45 koLrpě
cigJbaueí' Jan: Hrdelní případy lidového soudu Č' Budějovice koupě
Kolekljv: Příběhy stanich nrinci koupě
TÓrrk' Jan,
Hno]il' Adam: Válečné plakáty 1 91 4-1 8

Pejčoch' lvo: ČeÍná knihá sovětské okupace
RámišoVá, Šárka'
swierzeková' Lucie: Móda pod olympijskými kruhy
cukÍ, Jiřl: Procházka pojihočeských hradech

Kratochvílová' sabina: Rylíři nebés
ButleÍ, Ruper| NástÍoje stalinského teÍoru
Kolektiv:
Kolekliv:
Kolekliv:
Kolektiv:

koupé

koupě
kor.rpě

koupě

koupě
koUpě

koupě

Toulavá kameÍa 25
Toulavá kamera 26

Toulavá kamea 28



Kolektiv: Toulavá kameÍa 29
lvichálek' Jan: ltlohylová pohřeb!ště doby halšlatské l.
llichálek' Jan: lvohylová pohřebjště doby laténské ll'
l,'Iichálek' Jan: l\'{ohylová pohřebiště doby laténské lll'
Pelich' lV]aÍtin'
Reymanová, Evá] BorcVany 800let
Lesák, Jiří: 1 00 let tuÍistiky V lv]ilevsku
Hladký' Jiří: Všechno z kamene na Píseckll á l,4ilevsku

strouhal' lVIarlin: Jan Jeřábek' Věčně usÍněVaVý nebeskýjezdec

kolrpě

Koupě

dar
daí

Ke dni 31' 1 2' 2019 bylo V knjhovně l\rilevského muzea
evidováno 7'o51 iitulů. Za Íok 20'19 přibylo ce!kem 84 no\.ých

titulú' ztoho 36 iitulů získala knihovna darem' 46 titulů bylo

zakoupeno a 2 titu|y vydalo samotné lvlilevské muzeum'

V roce 2019 musely být vydány nové badatelské listy kvůli
změněné legislativě á novém nařízení o ochraně osobních
údálů (GDPR)' Nově se Zareglslíovalo 9 baoatelů Pll l5
náVšLéVácr] V l(nlnovné sl vvpů,Čill /6litulů Píacovnici muzea
siV pÍůběhu roku Vypújčili k odborným a badaielským účelům
156 iitulů

Knihy vydané Milevským muzeem v roce 2019

lrartin Strouhal:

Jan Jeřábek, věčně usměvavý nebeský jezdec

Leiecký badatel Bc' Martin strouhal sé historii letců RAF na Písecku
Věnuje už Více než {ři desítky |et a na toto témá publikoval celou řadu
odbolných studií' zjeho spolupráce s Milevským muzeem např' Vzešla
roku 2015 kniha o ŽivotnÍch osudech sepekovského pi|ota RAF Bohumila
Šímy ('1916 1941)' kterou Milevské Ínuzeum vydalo tiskem. V roce 2o19
jsme si V Milevsku připomněJi '100' výročí narozenÍ dalšího pilota RAF
z našeho legionu' jímž byl Jan Jeřábek (1919-']942). o ]'eho osobě a
smUtném osudu existovaly V N4ilevsku jen zákládní infoÍmace, ale
Všechno se zrněnilo poté' kdy N'4adin strouha| objevil VTábořé u
Jeřábko\.ých Vzdálených příbuzných celou letcovu pozúsialost' Byly zde
Jeřábkovy medaile' osobnÍ známka, sÍdíčko prc štěstí, odznaky a
nášivky' řada osobních dokumentŮ' ale zejména album s desítkami
staých fotografií' V mnoha případech zcela neznámých' Tento mater!ál
si přímo říkal o knižní vydání, jehož se itentokrái chopilo N.'lilevské
muzeum' l\rartin strouhal zpracova| textovou část knihy a zajisiil i

některé dodatečné fotografie' Knihu k vydáni připravil Vladimií Šinde|ář'
Ve spolupráci s ostatními eteckými badateli u nás se také podařilo
dešjírovat něktelé snimky' u nichž chyběly popisky' Knihu doprovodil
fologlafiemi Jeřábkových dokumeniů á osobních předmětů náš muzejní
fotograÍ LUkáš Panec'
Knihu o Janu Jeřábkovi Vytiskla Ve Vzorné kvalítě Nová tiskárna
V Pelhřimově Pub|ikace je ve formátu 165 x 230 mm' V pevné Vazbě'
s barevnou jaminovanou obáJkou' Vyíštěná ce|obarevně na matném
křídovém papiru V nák|adu 500 kusů Grafickou přípráVu knihy provedla
fřma Milesoft design, konkrétně Bc. RichaÍd TrUhiář Jedná se o solidní
polygrafické dí]o' ze ktérého by Jan Jeřábekjistě měl radost'
slavnostní křest nové knihy se uskutečnil 17. prosince 2019 V prostorách
lúěstské knihovny V Miievsku za VeÍkého zájmu Veřejnosti' Program
doplnil iÍskými a skotskými písněmi blalenshý soubor samhein e na
závď zazné|a i známá anglická píseň Tipperary' která byla Velmi
populární imezj našimi pi]oty VAnglii za ll' světové Války' Program
zahájil ředitel l\r'levského muzea a poté proslov přednesl ják starosta
měsia' |ng' Radosta' tak i autor knihy' [rartin strouhal' Kniha pak byla
pokřtěna několika kapkami vína z nábojnice leteckého kanonu 20 mm'
jimž byla vyzbÍoje.a briiské siÍhačka spitfire' na níž létal aŽ do svého
konce i Jan Jeřábek'



Jiří Lesák:

100 let turistiky v Milevsku

V roce 2019 jsme si V l\,4ilevsku připomněli sté Výročí Vzniku zde]'šího
odboÍu Klubu čs' turistů' V N,4ilevském muzeu byla ktomuto VýÍoči
uspořádána malá Výstava a rnuzeum se také podílelo na vydání broŽury'
kteÍou k tomuto Výročí připravil lng. Jiři Lesák a jjž vydal zdejši Klub
českých turistů- Pracovníci l/Iilevského muzea doplnilÍ knihu některými
fotografiemi, a pÍovedli dvě korektury textu a některé redakční práce'

Martin KUpec- V]adimír Šindelář_ Lukáš Panec

Milevsko včera a dnes

V polovině roku 2019 byly zahájeny přípÍavné práce na nové knize
s námětem mi]evské historie' chystaná publikace má zatím pracovní
název Milevsko vč€ra a dnes a jedná se o obrazovou knihu s námětem
staÍ'ých' ěasto zcela neznámých fotografií l,4ilevska Ve srovnání
s pohledem fotografa na tato místa dnes. l/lnohdy Velmi pozoruhodné
sníÍnky pocházejí ze sbkek l\/ilevského muzea, z fototéky knihovny
strahovského kláštera a také od soukromých sběraielů' Nejstarší
historická fotograf]e je datována Íokem 1882' nejmladší pochází zrak)
1983' snímky isou Výmluvným dokumentem, jak lVIilevsko za těchto sto
lei mnohdy Významně změnilo svou tVář.
Nová kniha bude rozdělena na tři základní okruhy: klášter' město'
ÍoýáÍfia zwz' Jako u Všech doposud Vydaných kníŽek podobného
druhu bude i zde dodržen obIíbený čivercový 

'almát 
210 x 21o rňm'

koiha bude Vytištěna na křídovém papíru a V pevné vazbě' Doprovodný
text bude kromě češtiny ještě v němčině' angličtině a Íancouzštině' Pro
začátek je nák]ad stanoven na 1'000 kusů, V prípadě větŠiho zájmu je
pak rnoŽný dotisk. Finanční prostředky na vydání téio knihy poskytlo
město lil/ilevsko
Do konce Íoku 2019 by{V zkompletovány staÍé fotograÍie pro tuto
publikaci' u někteých byla provedena retuŠ a došlo ke zhotovení zhruba
1/3 současných Íotografií' které budou tvořit protiváhu historických
snimků' Zb},tek snímků bude zhotoven, jakmile to světelné podmínky
nadcházejícího jara dovolj Novou knihu o milevské historii bychom Íádi
zájemcům předstaVili V pÍůběhu ]eiošního srpnového posVicenÍ.

Hospodářský úěetní výsledek za rok2019

Spotřeba materiá u
spotřeba energ]e
Plodané zboží
opravy a UdrŽování
cesiovné
NákIady na reprezentaci
ostatníslUŽby
lVzdové náklady
Zákonné sociální poj štění
Zákonné soc ální náklady
Jiné daně a poplatky
odpisy dlouhodobého ma]etku
Nák ady z drobného dlouhodobého majetku
ostatní nák]ady z ěinnosli

Náklady celkem

Výnosy z prodeje sluŽeb
Výnosy z prodaného zboŽí
Při]até provozní transfery (od zřizovatele)
casoVé rozl]šení inVest.transferu
"Přijaté granty (neinVest]óní)

Hospodářský výsledek z provozu

326 878,15 Kč
174 596,00 Kč
106 35s,13 Kč
36 139'10 Kč

321,00 Kč
15 809'70 Kč

703 694,87 Kč
2 3'10 057'00 Kč

761 705'00 Kč
111 706'00 Kč

1 500,00 Kč
61 074'00 Kč
5s 834'00 Kč
90 025'00 Kč

4 759 698'95 Kč

1]4 779,00 Kč
187 811'00 Kč

4 409 000,00 Kč
1 951'00 Kč

34 200'00 Kč

4 807 741'0o Kč

48 o42'o5 Kč

'NeinVest]ční granty:
Nadace Židovské obcevPraze_pub kace o Ždovském

hřbitově V llievsku
NÍn slerslvo ku luly ' dala oggery

lnVest čni granty:
M nlsterstvo kLlt!ry .e9álový sys1ém
.]l].český kra] _ koVové sloanV

22 2aa'ao Kč

12 000 00 Kč

3a000,00l(č



zpráva o činnosti Milevského muzéa za rok 2019

ÚčeloVý tisk

Vydalo l/Iilevské muzeum' Klášierni 557' l/lilevsko
V únoÍu 2020

za přispění pracovníků l]Íilevského muzea
Heleny Pohořálkové' zdeny Vachutové' Mgr' Petry'KÍatochvílové
a Mgr' Kamily Pokoíné kvydání připravil VladimÍ. sindelář

Nákládém á tiskem vlasiním


