Ro ní výkaz o Muzeu v Bruntále, p ísp vkové organizaci, za rok 2012
1.
Název organizace: Muzeum v Bruntále, p ísp vková organizace
Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké nám stí 7, 792 01 Bruntál
Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558
E-mail: muzeum@mubr.cz
URL: www.mubr.cz
Kraj: Moravskoslezský
z izovatel: Krajský ú ad Moravskoslezského kraje
I:O: 00095354
Vedoucí organizace: Mgr. Hana Garncarzová, editelka
Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké nám stí 7, 792 01 Bruntál
Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558
E-mail: muzeum@mubr.cz
PoboBky:

Hrad Sovinec, 793 51 autopošta B idliBná
Telefon, fax: 554 295 113
E-mail: sovinec@mubr.cz
Kosárna Karlovice, 793 23 Karlovice ve Slezsku B.p. 146
Telefon, fax: 554 744 077
E-mail: kosarna@mubr.cz

2.
PoBet m2 vlastní výstavní plochy: 3 743 m2
PoBet expozic: 18 (do Bervna 2012 - 19)
PoBet nov uspo ádaných výstav: 18
Návšt vníci expozic a výstav celkem: 53 994
Návšt vníci kulturn výchovných akcí: 34 371
PosluchaBi ú návšt vníci p ednášek, exkurzí a odborných výkladH: 594
PoBet kulturních akcí: 25
PoBet p ednášek, exkurzí a odborných výkladH: 17
PoBet badatelH: 144
Sbírkové fondy:
muzejní sbírky: 17 496 ev. Bísel chronologické evidence / 46 245 kusH sb. p edm tH
25 832 evidenBních Bísel v Centrální evidenci sbírek MK :R
památkový fond (mobiliá zámku Bruntál, svozy): 1 742 evidenBní Bísla
zámecká knihovna Bruntál – fond Bruntál, fond Sovinec: 33 500 svazkH
PoBet knihovních jednotek: 12 113
PoBet objektH ve správ prohlášených za národní kulturní památku: 1 (zámek Bruntál)
PoBet objektH ve správ prohlášených za nemovitou kulturní památku: 2 (hrad Sovinec,
kosárna Karlovice ve Slezsku)
Plocha v t chto objektech p ístupná ve ejnosti: 4 846 m2
PoBet zam stnancH (p epoBtený stav): 30,6
PoBet odborných pracovníkH (kuráto i sbírek, konzerváto i, knihovníci, kulturn -osv toví
pracovníci/výtvarníci, dokumentáto i - p epoBtený stav): 11,1
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3. Pln ní innosti organizace
3a) Pln né st $ejní úkoly
- práce se sbírkami (akvizice, evidence 1. a 2 stupn , poBítaBová evidence a digitalizace,
depozitární reLimy, hlášení do CES, inventarizace ádná, lokaBní seznamy,
konzervace sbírek, zápHjBky) (viz bod 3.b.I.)
- provozování celkem 18 expozic - viz bod 4. Pln ní poslání organizace
- úpravy a dopln ní stávajících expozic, p íprava nových, zejména:
- zámek Bruntál - zámecká expozice: dopln ní instalace ve 4 sálech
- hrad Sovinec - nová expozice - pracovna a obydlí nadlesního v budov 6. brány
- zcela nov instalována expozice lesnického školství v konírnách
- reinstalace expozic na chodb v purkrabství a v Rytí ském sále
- kosárna v Karlovicích - nová expozice - loLnice
- reistalace expozice „Zem d lské stroje, ná adí a ná iní“ ve stodole
- p íprava a realizace výstav - nov realizováno celkem 18 výstav (celkem 20 i s 2
výstavami z roku 2011)- viz bod 4. Pln ní poslání organizace
- p íprava a realizace celkem 25 doprovodných kulturních akcí
- odborná a výzkumná Binnost vBetn p íprav konferencí a workshopH (bod 3.b.II.)
- ediBní a publikaBní Binnost (bod 3.b.III.)
- realizace p ednášek, sluLby badatelHm (bod 3.b.IV.)
- sluLby muzejní knihovny
3b) Zpráva o pln ní úkol,
Muzejní odborné Binnosti (péBe o p edm ty kulturní povahy - sbírky muzejní, památkové
fondy, knihovní fondy a fotoarchiv) a prezentaBní a kulturn osv tová Binnost byly v roce
2012 zabezpeBovány v souladu s platnou organizaBní strukturou Muzea v Bruntále, p.o.,
útvary muzejním a památkové péBe. Na pln ní stanovených úkolH se podíleli:
Mgr. Hana Garncarzová - editelka Muzea v Bruntále; koncepce odborné Binnosti; koncepce a
organizace výstav moderního výtvarného um ní
Muzejní útvar:
Mgr. Monika Balarinová - konzervátorka (od 2. 5. 2012, úvazek 0,5; od 1. 7. 2012 úvazek 1)
Mgr. Viktor :apka - dokumentátor, kurátor fotoarchivu
Mgr. Igor Hornišer - historik, kurátor a konzervátor archeologických sbírek podsbírky jiné spoleBenskov dní
Bc. Martin Kahoun - konzervátor
Kate ina Košnovská-Járková - výtvarnice, kulturn osv tová pracovnice (v roce 2012
z dHvodu dlouhodobé nemoci nepracovala, zem ela 18. 7. 2012)
Mgr. Kv toslava Málková, PhD. - kurátorka podsbírky jiné - spoleBenskov dní, s výjimkou
fondu archeologie, lesnictví, militaria a Básti fondu historie um ní (zkrácený úvazek
0,3)
PhDr. Tomáš Niesner - zástupce editele, vedoucí muzejního útvaru, historik, kurátor fondu
militaria a odborná správa fondu numismatika podsbírky jiné - spoleBenskov dní
Jana Nováková - knihovnice, kurátorka starých tiskH, kurátorka zámecké knihovny - Básti
fondu deponovaného v mezaninu severního k ídla zámku
Mgr. Jakub Novotný - konzervátor (9. 1. 2012–30. 4. 2012, úvazek 0,5)
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Ing Iveta Svobodová - kurátorka podsbírky jiné - p írodov dní a fondu lesnictví z podsbírky
jiné - spoleBenskov dní
ZdeRka Šipošová - výstavá ka (od 3. 9. 2012, zkrácený úvazek 0,5)
Útvar památkové péBe.
PhDr. Uubica Mezerová - vedoucí útvaru, historiBka um ní, památká ka, kurátorka
památkových fondH, a Básti muzejního fondu historie um ní, odborná správa muzejního
fondu historie um ní podsbírky jiné- spoleBenskov dní
Ji ina Miketová – správce, pokladník a prHvodce kosárny v Karlovicích
Pavel Zást ra – kastelán hradu Sovince (do 31.1.2012)
Kate ina Jarmarová – kastelánka hradu Sovinec (od 1.3.2012)
Jana Barová – pokladník, prHvodce na hrad Sovinci
Filip Ondruška – údrLbá hradu Sovince
Ing. Karel Raszka - prHvodce muzejními a zámeckou expozicí v Bruntále
Sezónní prHvodci
V oblasti muzejních odborných Binností (péBe o p edm ty kulturní povahy), v prezentaBní a
kulturn osv tové Binnosti se v roce 2012 jako velmi pozitivní projevilo posílení
konzervátorského pracovišt o dalšího odborného pracovníka. Pln ní dalších úkolH ale bylo i
v tomto roce do znaBné míry ovlivn no zkráceným pracovním úvazkem odborné pracovnice
Mgr. Kv toslavy Málkové, Ph.D. (úvazek 0,3) a dlouhodobou pracovní neschopností
výtvarnice Kate iny Košnovská-Járkové (leden–Bervenec 2012). Správu depozitá H Mgr. K.
Málkové, Ph.D. v dob její nep ítomnosti na pracovišti vykonávala celoroBn Ing. Iveta
Svobodová. Úkoly kulturn osv tové pracovnice K. Košnovské-Járkové suplovali ostatní
zam stnaci muzea dle svých moLností a schopností, zejména editelka organizace Mgr. H.
Garncarzová, dále pracovníci muzejního útvaru PhDr. T. Niesner, J. Nováková, Mgr. V.
:apka, vedoucí útvaru památkové péBe PhDr. U. Mezerová a D. TomašBáková z útvaru
ekonomického. Od zá í pak byla p ijata jako výstavá ka ZdeRka Šipošová.
Plnit úkoly v oblasti odborných Binností napomáhali i externí spolupracovníci - PhDr. Petr
Vojtal ze Slezské univerzity v Opav jako p edseda redakBní rady Sborníku bruntálského
muzea a Blen Poradního sboru pro sbírkotvornou Binnost Muzea v Bruntále (PSS:) a další
Blenové PSS: - Ing. Štefan Janšto (Lesy :R), Old iška Bráchová (ZA Opava - SOkA
Bruntál), PhDr. Pavel Urbášek (archiv Univerzity Palackého) a Martin Bodešínský (St edisko
ekologické výchovy Krnov).
3.b.I. Sbírkotvorná a dokumenta ní innost - muzejní sbírky, památkový fond, další
fondy
PoBetní stav sbírek hlášených v CES, akvizice (p írHstky), konzervování a restaurování,
výpHjBky a zápHjBky - viz tabulka „Oborové ukazatele“ “ - dále dopln ní:
- Muzejní fondy
- evidence v Centrální evidenci sbírek MK :R - celkem 25 832 evidenBních záznamH, z toho
- podsbírka jiná-spoleBeskov dní: 24 214 evidenBních záznamH (vy azeno 3 148 ev.z.)
- podsbírka jiná-p írodov dní:
1 618 evidenBních záznamH (vy azeno 549 ev.z.)
- hlášení odeslána k 20.2., 20.5. a 20.11. 2012, zpracováno 848 záznamH
- akvizice: celkem 245 p írHstkových Bísel, tj. 370 kusH sbírkových p edm tH, z toho
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- podsbírka jiná-spoleBeskov dní: 219 p írHstkových Bísel, tj. 284 kusH
- podsbírka jiná-p írodov dní: 26 p írHstkových Bísel, tj. 86 kusH
- poBetní stav muzejních sbírek: 17 496 p írHstkových Bísel, 46 245 kusH p edm tH
- evidence muzejních sbírek 2. stupn - systematická - zpracováno 273 sbírkových p edm tH
- Památkové fondy:
- Mobiliární fond zámku Bruntál vBetn svozH
1 742 ev. jednotek p edm tH, v programu CastIS opraveno 81 evidenBní záznam
- evidence fondH muzejního, památkového a knihovního výpo etní technikou - celkem
zpracovány 2 322 p edm ty
- v programu DEMUS (muzejní sbírky): 2140
z toho v programu DEMUSevi (muzejní sbírky, 1. stupeR): 1 867
v programu DEMUSkat (muzejní sbírky, 2. stupeR):
273
- v programu CastIS (památkový fond):
81
- v programu KP win (muzejní knihovna): 101
- digitalizace sbírek - zdigitalizováno 348 ks p edm tH, 466 snímkH
- inventarizace ádná sbírkového fondu prob hla ve dnech 13. 2.–10. 12. 2012. V prHb hu
inventarizace bylo zinventrizováno 588 sbírkových p edm tH zapsaných pod 258
p írHstkovými Bísly. Inventarizací v roce 2012 byl v souladu s § 12 zákona B. 122/2000
Sb., o ochran sbírek muzejní povahy, a § 3 vyhlášky MK :R B. 275/2000Sb, kterou se
provádí zákon B. 122/2000 Sb., dokonBen desetiletý cyklus úplné inventarizace Sbírky
Muzea v Bruntále
- nápravná opat ení z inventarizace 2011 provedena do 31. 5. 2012, nápravná opat ení
z inventarizace 2012 vydána 13. 12 . 2012 s datem pln ní k 31. 3. 2012.
- pohyb sbírek - zápHjBky a výpHjBky: poBet viz tabulka „Oborové ukazatele“; související
výkony - výb r p edm tH, jejich nafocení, ošet ení konzervátorem, veškeré evidenBní
záznamy, smlouvy atd.
- externí restaurování a konzervování sbírek - zrestaurováno 8 sbírkových p edm tH
- pro rok 2013 p ipravováno 39 p edm tH památkového fondu o finance
z PRMKP MK :R
- konzervování sbírek - konzerváto i muzea zkonzervovali celkem 330 p edm tH kulturní
povahy
- preparování sbírek- extern preparováno 5 zví at
- depozitární re$imy - oznaBování sbírek evidenBními Bísly a jejich ukládání, vydávání sbírek
na výstavy a do expozic vlastních i cizích a jejich zp tné uloLení, aktualizace lokaBních
seznamH, kontroly stavu sbírek za úBasti konzervátora, p edávání vytipovaných
ohroLených p edm tH konzervátorHm k ošet ení, úklidy depozitá H apod. apod.
- muzejní knihovna: celkem 12 113 knihovních jednotek
p írHstky - 86 knihovních jednotek
výpHjBky - 428
poBet evid. Btená H: 53
poBet návšt vníkH celkem: 673
3.b.II. Odborná innost
- p íprava expozic nových, úprava a dopln ní stávajících (p ehled expozic viz v bod 4.
Pln ní poslání organizace:
- zámek Bruntál - zámecká expozice - zm ny: dopln ní instalace ve 4 sálech, záv sy v 5
pokojích, obrazy na hlavním schodišti, úpravy textH, zateplování do dve í
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- hrad Sovinec - nová expozice pracovny a bydlení nadlesního v 6. brán
- zcela nov instalována expozice „Historie lesnické školy na Sovinci“v
konírnách
- úpravy expozice „Rytí ský sál“
- reinstalace expozic na chodb v purkrabství
- vánoBní instalace
- kosárna Kalovice - nová expozice „Lo"nice“
- reistalace expozice „Zem d lské stroje, ná adí a ná iní“ ve stodole
- velikonoBní a vánoBní instalace
- zateplování oken
- p íprava výstav obsahov -scénaristická, organizaBní, p íprava odborných textH a
pracovních listH aj. - viz p ehled výstav v bod 4. Pln ní poslání organizace
- Mimo výstavy realizované v objektech muzea bylo 7 výstav odborn p ipravených
pracovníky muzea instalováno v Turnov (Cukr a Bokoláda, 3291 návšt vník), v Ostrav
(Bylinky, 1802 návšt vníci), v Semilech (:aj a bylinky, 1201 návšt vník), v :eském
T šín (Cukr, 845 návšt vníkH), ve Vyškov (:okoláda, 827 návšt vníkH; Káva, 569
návšt vníkH) a ve Vrbn pod Prad dem (:ást výstavy o chlebu)
- p íprava akcí -organizaBní - viz p ehled akcí v bod 4. Pln ní poslání organizace:
- Hradozámecká noc s restaurátory – zámek Bruntál 1.9.2012 (Mezerová)
- Hradozámecká noc s šermí i na hrad Sovinci 1.9.2012 (Jarmarová)
- Fajne leto v kosárn 2.9.2012 (Mezerová)
- vánoce, velikonoce na zámku v Bruntále (Nováková)
- muzejní noc (Svobodová, Hornišer)
- akce na hrad Sovinci (Mezerová, Jarmarová)
- p íprava publikace „Zámek Bruntál“ - viz bod „3.b.III.PrezentaBní Binnost“- EdiBní
Binnost: - výzkum a v pam Yových institucích (viz níLe „výzkumné a odborné úkoly,
dokumentaBní Binnost“) , p íprava obrazového materiálu, texty, korektorské práce atd.
(Mezerová, Garncarzová, :apka, Hornišer, Niesner).
- p íprava text,, p ednášek, odborných výklad, a akcí - viz níLe bod „3.b.III.PrezentaBní
Binnost“ a „4. Pln ní poslání organizace“
- p íprava sborník, muzea: soust ed ní p ísp vkH,editorské, redaktorské, korektorské práce,
podklady pro nekrolog K. Košnovské-Járkové - sborník 2012 vydán, 2013 p ipravován
k vydání v roce 2013 (Niesner, :apka)
- spolupráce p i p íprav a realizaci lesnické a zem d lské expozice v muzeu Malá Morava
(Svobodová)
- posudky, vedení prací, odborné praxe atd.
- zpracovávání odborných posudkH: 6 (Mezerová)
- vedení 5 diplomových a seminárních prací studentH (Mezerová)
- vedení odborných praxí 32 studentH (Mezerová, Kahoun Niesner)
- p íprava a organizace konferencí, seminá í, worshop, viz i níLe 3.b.IV. ...konference,
seminá e, workshopy:
- mezinárodní konference „Kulturní pluralismus a multikulturní výchova“, p ipravená
ve spolupráci s Akademií v d :R, akademiemi v d Ruské federace a Lotyšské
republiky a lotyšskou univerzitou (22.5.–23.5.) (Niesner)
- 11. workshop orální historie, p ipravený ve spolupráci s Akademií v d :R,
Univerzitou Karlovou v Praze, Univerzitou Palackého v Olomouci a :eskou asociací
orální historie (7.6.–9.6.) (Niesner)
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- mezinárodní konference „100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách“, p ipravená
ve spolupráci s ObBanským sdruLením Jenesnický kamzík a Jesenickou lesnickou
spoleBností (11.10.–12.10.) (Svobodová)
- výzkumné a odborné úkoly, dokumenta ní innost
- „+eská spole nost v období normalizace a transformace. /ivotopisná vypráv ní. Úkol
ešený Ústavem soudobých d jin Akademie v d :eské republiky v letech 2011 –
2015.“ Participace na projektu - realizace v regionu Moravskoslezského kraje:
metodologické školení na COH ÚSD AV :R -15.2., 12.4., 17.10., 28.11.; realizace
7 rozhovorH (10,5 hod) s 3 narátory (Niesner)
- „Slezsko: pam 1 - identita - region. M sto - zámek- krajina. Kulturní krajina eského
Slezska od st edov ku do první sv tové války.“ Projekt ešený Slezským zemským
muzeem v Opav . Výb r exponátH, zpracování soupisu, dopln ní identifikaBních
údajH a základního popisu; zpracovávání 21 hesel jednotlivých exponátH do katalogu
(viz i 3.b.III.), p íprava a p edání exponátH (Mezerová, Niesner)
- Archivní dokumentace zámku Bruntál - výzkum v Úst edním archivu N meckého ádu
(DOZA) ve Vídni 28.2.–29.2, 14.4.2012, v Zemském archivu v Opav , archivech
památkového ústavu a muzeí. Institucionální. (Mezerová, Hornišer)
- „Popis terénních poz6statku d6lních d l a hornických sídel v prostoru And lskohorského rudného revíru“ - zam ování dHlních d l a prostoru technického zázemí na
Javorovém vrchu. Institucionální. (Hornišer)
- Zpracování a rekonstrukce archeologického keramického materiálu z hradu Sovince.
Institucionální. (Hornišer)
- odborná innost další:
- zabezpeBení realizace další etapy výsadby v zámeckém parku, zajišt ní a realizace
podzimního ošet ení stávající výsadby, realizace druhé etapy zaloLení trávníku
v parku, zajišt ní ošet ení polámaného dubu po vich ici (Svobodová)
3.b.III. Prezenta ní innost
- edi ní innost:
- Bruntál 2013. Dobová vyobrazení ze sbírek Muzea v Bruntále. Nást nný m síBní
kalendá . Sestavila H. Garncarzová; texty U. Mezerová, T. Niesner; foto, grafika V.
:apka. Bruntál 2012, 13 listH, náklad 1 000 ks.
- Sborník bruntálského muzea 2012. P íprava k vydání: redakBní rada V. :apka (grafické
práce), T. Niesner (editorské, redaktorské, korektorské práce), P. Vojtal (p edseda,
jazyková úprava). Bruntál 2012, 94 s., náklad 300 ks.
- kol.: Zámek Bruntál. Fotografie, design V. :apka; koncepce, texty U. Mezerová, T.
Niesner. Bruntál 2012, 208 s., náklad 1 000 ks.
- vydání propagaBních letákH „Zámek Bruntál“, „Hrad Sovinec“, „Kosárna Karlovice“,
„PF 2013“ s informacemi o muzeu, 5 pozvánek a informaBních materiálH k výstavám
a akcím, 3 kalendá íky s objekty, pohlednice „Zámek Bruntál“ (celkem 13 tiskovin)
- odborné texty publikované:
Hornišer, I.: Cesta Viktora Heegera na Grossglockner v roce 1882. Sborník Bruntálského
muzea 2012, Bruntál 2012, s. 59–68.
Hornišer, I.: Malá Morávka v roce 1938. Obecní zpravodaj obce Malá Morávka, únor,
duben, Berven 2012, ss. 3.
Hornišer, I.: ZnaBkovací sekery z bruntálských polesí. Obecní zpravodaj obce Malá
Morávka, kv ten 2012, s. 3.
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Mezerová, U.: Architektura a vyuLití jesenického domu na p íkladu areálu kosárny
v Karlovicích. In: Sborník XII. svatováclavského mezinárodního setkání
v Jeseníku. Jeseník 2012, s. 175–179.
Mezerová, U.: Domy s historií. Bruntálský a krnovský deník 2012 , 3 pokraBování.
Mezerová, U.: PrHvodce m stem Bruntál. Areál kostela Panny Marie Pomocné na
Uhlí ském vrchu. Náš domov, 20.6.2012, s.7-8; 25.7.2012, s.7-8.
Mezerová, U.: PrHvodce m stem Bruntál. Evangelický kostel Nejvyššího Spasitele / kostel
:eskoslovenské církve husitské. Náš domov, 10.10.2012, s.7–8; 24.10.2012, s.7-8.
Mezerová, U.: PrHvodce m stem Bruntál. H bitovní kaple sv. archand la Michaela. Náš
domov, 8.2.2012, s.7–8; 22.2.2012, s.7-8.
Mezerová, U.: PrHvodce m stem Bruntál. Kostel Panny Marie Pomocné na Uhlí ském
vrchu. Náš domov, 18.4.2012, s.7–8; 10.5.2012, s.7-8; 23.5.2012, s.7-8; 6.6.2012, s.78.
Mezerová, U.: PrHvodce m stem Bruntál. Kostel Panny Marie T šitelky a bývalá kolej
piaristH. Náš domov, 18.1.2012, s.7–8.
Mezerová, U.: PrHvodce m stem Bruntál. Nový m stský h bitov v Bruntále. Náš domov,
29.8.2012, s.7–8.
Mezerová, U.: PrHvodce m stem Bruntál. [idovský h bitov. Náš domov, 12.9.2012, s.7–8.
Mezerová, U.: texty 11 hesel do katalogu výstavy „M sto – zámek –. krajina“. In: P.Šopák
a kol.: M sto - zámek - krajina. Kulturní krajina Beského Slezska od st edov ku po
první sv tovou válku. Opava 2012, s. 128, 130, 132, 133, 134, 137, 139, 222, 253,
254, 397.
Mezerová, U.: text „Seznam vyobrazení“ a popisky k jednotlivým vyobrazením
v nást nném kalendá i „Bruntál 2013. Dobová vyobrazení ze sbírek Muzea
v Bruntále.“ Bruntál 2012.
Mezerová, U.: Zámek Bruntál. Hrad Sovinec. Kosárna Karlovice. PropagaBní a informaBní
letáky. Bruntál 2012
Mezerová, U. - Niesner, T.: texty 2 hesel do katalogu výstavy „M sto – zámek –. krajina“.
In: P.Šopák a kol.: M sto - zámek - krajina. Kulturní krajina Beského Slezska od
st edov ku po první sv tovou válku. Opava 2012, s. 136, 138.
Mezerová, U.: texty a popisky In: kol.: Zámek Bruntál. Bruntál 2012, s.19–195, 205–206.
Mezerová, U. - ZgaLár, A. - [ilka, Z.: PrHvodce m stem Bruntál. H bitov. Náš domov,
7.3.2012, s.7–8; 21.3.2012, s.7-8; 4.4.2012, s.7-8.
Niesner, T.: text „Bruntál v datech“v nást nném kalendá i „Bruntál 2013. Dobová
vyobrazení ze sbírek Muzea v Bruntále.“ Bruntál 2012.
Niesner, T.: PrHvodce m stem Bruntál. Zámek Bruntál. Náš domov, 7.11.2012, s.7-8;
28.11.2012, s.7-8; 12.12.2012, s.7-8.
Niesner, T.: texty o Bruntálu a 7 hesel do katalogu výstavy „M sto – zámek –. krajina“. In:
P.Šopák a kol.: M sto - zámek - krajina. Kulturní krajina Beského Slezska od
st edov ku po první sv tovou válku. Opava 2012, s. 56, 61, 117, 128, 131, 135, 140,
288-289.
Niesner, T.: Zámek Bruntál. Zámek Bruntál v datech. Zámek Bruntál (text resumé
p eloLeného do angliBtiny, n mBiny a polštiny). In: kol.: Zámek Bruntál. Bruntál 2012,
s.5–7, 8–17, 196–198, 199–201, 202–204.
- odborné texty zve ejn né jinou formou (televizní vysílání)
Málková, K.: UloLeno v depozitá ích II. Pro :TV Ostrava, 4 texty
Mezerová, U: UloLeno no v depozitá ích I. Pro :TV Ostrava.
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- odborné texty zpracované a p ipravované:
Hornišer, I.: PrHmyslová výstava v Bruntále v roce 1913. (do sborníku muzea 2013)
Hornišer, I.: Kachle se znakem Leopolda I. na Bruntálsku. (do sborníku muzea 2014)
Hornišer, I. - Mezerová, U. - Niesner, T.: To nej... Texty o zámku Bruntál, hradu Sovinci a
kosárn v Karlovicích do publikace vydávané T. Harabišem.
Málková, K.: Prapor SpoleBenstva peka H v Bruntále z roku 1948 a historické okolnosti
jeho vzniku . (do sborníku muzea 2013)
Niesner, T.: D jiny (cizojazyBná resumé). In: kol.: Bruntál. P íb h nejstaršího m sta.
Bruntál 2013, s. 103–124 (anglický p eklad), 127–152 (n mecký p eklad), 155–179
(polský p eklad) /24 normostran/
Niesner, T.: Bruntál – region v pohraniBí. Text p ísp vku na mezinárodní konferenci
„Kulturní pluralismus a multikulturní výchova- Bruntál 22.5.–23.5.“ 10 normostran.
- televizní a rozhlasové relace: celkem 14 televizních a rozhlasových relací (TV Polar, :T
Ostrava, :R Olomouc, Rádio Proglas - Garncarzová, Mezerová, Hornišer, Niesner)
- propagace: - propagaBní texty pro :SHMO, Kudy z nudy, Turistické známky - známková
místa Tixík, Malované mapy, Kapka Moravy (Mezerová)
- 25 propagaBních textH v tisku (v tisku celkem 100 textH o muzeu)
- propagace na vlastních i cizích www. stánkách
- propagace na veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno
- zpracování nových informaBních panelH
3.b.IV. Realizace p ednášek, slu$by badatel,m, konference, seminá e, workshopy
- p ednášky - 17, 16 témat, 594 poslucha i (Mezerová, Hornišer, Niesner)
- odborné výklady v expozicích a na výstavách - 17 (Mezerová, Niesner)
- odborné výklady v expozicích a na výstavách - 17
- badatelé - 144, z toho 85 ve sbírkách, 59 faktografické informace z oborH v muzeu
zastoupených (Málková, Mezerová, Svobodová, Nováková, :apka, Hornišer, Niesner)
- Konference, seminá e, workshopy:
- 4. mezinárodní v decká konference „Kulturní pluralismus a multikulturní výchova“,
22.5.2012–23.5.2012, zámek Bruntál; spolupo adatelství s Ústavem pro soudobé d jiny
AV :R, Ústavem filozofie a sociologie Lotyšské univerzity a Lotyšské akademie v d a
Ústavem sociologie Ruské akademie v d. PoBet úBastníkH: 72 (15 p ednášejících).
- 11. interdisciplinární workshop orální historie, 7.6.2012–9.6.2012, hrad Sovinec;
spolupo adatelství, hlavní po adatelé: Centrum orální historie Ústavu pro soudobé
d jiny AV :R, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Archiv
Univerzity Palackého v Olomouci, :eská asociace orální historie. PoBet úBastníkH: 57
(23 p ednášejících)
- Mezinárodní konference „100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách“, 11.10.2012–
12.10.2012, zámek Bruntál; spolupo adatelství s ObBanským sdruLením Jesenický
kamzík a JEsenickou lesnickou spoleBností. PoBet úBastníkH: 115 (13 p ednášejících).
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Oborové ukazatele
OBOROVÉ UKAZATELE
25 832

sbírkových p edm t, v CES (centrální evidence sbírek)

245 ev.B. / 370 ks

p ír,stky sbírek celkem
-p írHstky sbírek (nákup)

132 ev.B. / 172 ks

-p írHstky sbírek (v KB)

101 140,- KB

-p írHstky sbírek (bezúplatný p evod-dar, d dictví,…)

0 ev.B. / 0 ks

-p írHstky sbírek (vlastní Binnost)

113 ev.B. / 198 ks
343

konzervované a restaurované p edm ty (ks)
A) SBÍRKY (POBTY)

B) PUBLIKABNÍ BINNOST
C) GRANTOVÉ PROJEKTY
(nad 20.tis. K )

po et výp,j ek jinému subjektu

741 /23 smluv/

po et výp,j ek od jiného subjektu

335 /21 smluv/

odborné texty (Blánky)

25

propagaBní Blánky psané zam stnancem PO

25

Blánky v tisku týkající se PO

100

poBet vydaných publikací, letákH,…

16

poBet podaných p ihlášek

7
z toho poBet úsp šných

3

poznámky: odborné texty a vydané publikace viz bod 3.b.III
grantové projekty (bez krajských):
- úsp šné: MK :R - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního d dictví 2012 (2 projekty); MK :R Podpora obnovy kulturních památek ...
- neúsp šné: MK :R - Program záchrany architektonického d dictví (2 projekty); MK :R - program
restaurování movitých kulturních památek; Nadace OKD.

4. Pln ní poslání organizace:
BINNOST ORGANIZACE:
4.1 poBet výstav celkem v rámci PO (i pokraBující z p edešlého období):

20

z toho p evzaté výstavy

2

z toho poBet nov otev ených výstav

18

4.2 poBet expozic celkem

18
z toho poBet nov otev ených expozic

4.3 doplRující kulturní akce – placené, neplacené

2
25

NÁVŠTKVNOST EXPOZIC, VÝSTAV A AKCÍ
poBet expozic, výstav a akcí
výstavy a expozice = body 4.1 + 4.2
ostatní akce se vstupným (k bodu 4.3)
ostatní akce volné vstupné (k bodu 4.3)
knihovna

38
23
2

xxx

poBet návšt vníkH*

53 994
34 001
370
673

* u placeného vstupu dle poBtu prodaných vstupenek – v p ípad placení jednoho vstupného na více akcí v daném objektu
návšt vníky nepoBítat 2 x
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Zámek Bruntál - expozice
Název expozice: Zámecká expozice Bruntál
celoro ní provoz
Obsah: sály slavnostního 1. patra zámku Bruntál s pHvodním mobiliá em ze 16. aL 19.
století, schodišt a kaple v p ízemí.
Název expozice: `emeslo má zlaté dno
celoro ní provoz
Obsah: ve 2 sálech Starého paláce p edstavena pomocí autentických sbírkových p edm tH
jednotlivá emesla a Livnosti, didaktická sloLka.
Název expozice: P íroda Bruntálska
celoro ní provoz
Obsah: ve 2 sálech Starého paláce muzejními prost edky zobrazena fauna regionu v celé
ší i, ve 3. sále expozice týkající se lesnictví, didaktická sloLka.
Zámek Bruntál - výstavy
Název výstavy: „Váno ní ozdoba 2011“
termín: (10.12.2011)–8.1.2011
Obsah: sout Lní výstava po ádaná p i p íleLitosti Vánocí na zámku 2011
Místní, z p edchozího roku
Název výstavy: „Sv t eského granátu“
termín: (1.12. 2011)–15.1.2011
Obsah: šperky z Beského granátu, kámen a jeho zpracování
Regionální, z p edchozího roku
Název výstavy„Ladislav Steininger - Objekty“
termín: 19.1.–26. 2. 2012
Obsah: výstava d l významného krnovského výtvarníka
Regionální
Název výstavy„+eská exotika aneb papoušci po esku“
termín: 1.2.–15.2.2012
Obsah: výstav fotografií známého bruntálského fotografa Št pána Mikulky
Místní
Název výstavy„Slovenští krajané mezi námi. Z historie a sou asnosti“
termín: 16.2.–25.3.2012
Obsah: výstava d l o slovenské menšin v :eské republice
Regionální, p evzatá
Název výstavy: „(Ab)normalizace - fotografie J. Štreita“
termín: 1.3.–8.4.2012
Obsah: výstava dosud nevystavovaných fotografií významného fotografa
Nadregionální
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Název výstavy: „Bruntálská kraslice 2012“
termín: 31.3.–22.4.2012
Obsah: výstava velikonoBních ozdob, vytvo ených školami, jednotlivci - sout Lní
Místní
Název výstavy: „Nová Okna“
termín: 16.4.–15.5.2012
Obsah: výstava d l výtvarníka Stanislava Nemravy
Regionální
Název výstavy: „Chléb za b ichem nechodí“
termín: 18.5.–29.7
Obsah: výstava o chlebu a všem, co k n mu vede
Regionální.
Název výstavy: „HLE... je nám u" 50“
termín: 4.6.–18.6.2012
Obsah: výstava praví Láku k výroBí Základní školy - speciální školy v Bruntále
Místní
Název výstavy: Jaroslav Charfreitág „Cesta do Nového sv ta 1902 – 1903“
termín: 10.7.–26.8.2012
Obsah: výstava fotografií dosud neznámého fotografa z poBátku 20. století
Regionální
Název výstavy: „Rezervace pro Jitku. Díla D. Miluláškové a P. Formana“
termín: 17.8.–31.8.2012
Obsah: prezentace d l moderního výtvarného um ní výtvarníkH, majících své ko eny na
Bruntálsku
Regionální
Název výstavy: „Platím!!!“
termín: 4.9.–30.9.2012
Obsah: výstava registraBních pokladen ze sbírek Múzea obchovu v Bratislav z období od
konce 19. do poloviny 20. století.
Regionální, p evzatá
Název výstavy: „Kamzík horský“
termín: 9.10.–4.11.2012
Obsah: výstava k 100. výroBí vysazení kamzíka horského v Jeseníkách; výstava i ouBástí
mezinárodní konference konané 11.10.0–12.10.2012
Regionální
Název výstavy: „Bohuslav Reynek. +eský moderní samotá “
termín: 15.11.–13.12.2012
Obsah: výstava d l sv tov proslulého Beského výtvarníka
Regionální
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Název výstavy: „Síla medu“
termín: 6.12.2012–31.1.2013
Obsah: výstava o vBelách a jejich chovu, o vBelích produktech a jejich významu pro
Blov ka
Regionální
Název výstavy: „Váno ní ozdoba 2012“
termín: 15.12.2012–9.1.2013
Obsah: sout Lní výstava po ádaná p i p íleLitosti Vánocí na zámku 2012
Místní
Návšt vnost expozic a výstav v bruntálském zámku: 18 894
Zámek Bruntál - akce
Název akce: „Velikonoce na zámku“
termín: 31.3.2012
Obsah: folklorní p edstavení velikonoBních zvykH, vyráb ní kraslic, prodejní jarmark,
sout L o nejkrásn jší kraslici, zámecká kaple instalována velikonoBn
Placená akce. Místní
Název akce: „Muzejní noc“
termín: 18.5.2012
Obsah: akce k Mezinárodnímu dni muzeí a Mezinárodnímu dni památek, zahájení výstavy
„Chléb za b ichem nechodí“, doprovodný program o chlebu, jeho výrob , o p stování
obilí, besedy s peka i, noBní prohlídky zámecké expozice, kde instalována výstav „Co jedli
n me tí rytí i“
Placená akce. Místní
Název akce:“Hradozámecká noc s restaurátory“
termín: 1.9.2012
Obsah: netradiBní veBení prohlídky zámecké expozice doprovázené odborným výkladem
restaurátotH
Placená akce. Místní
Název akce: „Vánoce na zámku“
termín: 15.12. 2012
Obsah: vánoBní zvyky, vánoBní jarmark, vyhodnocení sout Le o nejkrásn jší vánoBní
ozdobu.
Placená akce. Místní
Návšt vnost akcí v bruntálském zámku: 4 463
Návšt vnost expozic, výstav a akcí na zámku celková:23 357
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Muzeum Karlovice - expozice (zp ístupn ny 31.3.2012)
Název expozice: Domácnost z první poloviny 20. století
Obsah: ve 2 místnostech v p ízemí stylov za ízené místnosti originálním mobiliá em
Název expozice: Obydlí lesníka
Obsah: v 1. pat e za ízená kuchyn a pracovna lesníka
Název expozice: LoLnice
Obsah: v 1. pat e objektu kosárny nov insatlována expozice bydlení - loLnice
Název expozice: :lov k a les. Expozice lesnictví.
Obsah: semená ství a školka ství, ochrana a p stování lesa, t Lební Binnost, hospodá ské
plánování v lesním hospodá ství. Lesnická expozice ve 4 místnostech 2. patra kosárny
komplexn p edstavující lesnickou Binnost od p stování lesa aL po hospodá ské vyuLití
Název expozice: Zem d lské stroje, ná adí a náBiní
Obsah: ve stodole vedle kosárny zem d lské stroje a ná adí, po reinstalaci v roce 2012
zp ístup na 2.9.2012
Muzeum Karlovice - výstavy
Název výstavy: „Velikonoce v kosárn “
termín: 31.3.–10.4.2012
Obsah: velikonoBní výzdoba lidového interiérH v minulosti
Místní
Název výstavy: „Vánoce v kosárn “
termín: 26.12.–31.12.2012
Obsah: velikonoBní výzdoba lidového interiérH v minulosti
Místní
Návšt vnost expozic a výstav (všechny expozice v rámci prohlídek objektu): 2 035
Muzeum Karlovice - akce
Název akce: „Fajne léto 2012“
termín: 2.9.2012
Obsah: v rámci Technotrasy virutáln spojujících 12 objektH technického rázu v kraji
ukázka práce ková H, seBení trávy kosou, snopkování, gastronomické speciality apod.
Neplacená akce. Regionální
Návšt vnost akcí: 230
Návšt vnost kosárny celková: 2 265
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Hrad Sovinec - expozice (zp ístupn n od 1.4.2012)
Název expozice: Rytí ský sál
Obsah: expozice v pat e tzv. Remteru
Název expozice: Hradní pokoj
Obsah: v budov 7. brány za ízen hradní pokoj novogotickým dobovým mobiliá em
z konce 19. století
Název expozice: Pracovna a bydlení nadlesního
Obsah: nová instalace v pat e budovy 6. brány
Název expozice: Jídelní sklep
Obsah: expozice ve sklep JiLního paláce
Název expozice: Vinný sklep
Obsah: expozice ve sklep ve skále za 5. hradní branou
Název expozice: Právo útrpné na hrad
Obsah: muBírna ve sklep purkrabství pomocí replik
Název expozice: Zlomky minulosti (archeologické nálezy na hrad )
Obsah: expozice v p ízemí purkrabství, prezentující archeologické nálezy na hrad a
unikátní erbovní galerii BlenH `ádu n meckých rytí H na kachlích
Název expozice: St ípky z historie hradu
Obsah: do Bervna v hradních konírnách, od Bervna reinstalovaná na chodb v pat e
purkrabství - historie hradu pomocí autentických p edm tH, fotografií
Název expozice: Historie lesnického školství na hrad Sovinci
Obsah: expozice v novaná lesnickému školství a lesnictví jako v d , v konírnách.
V Bervnu podstatn rozší ena a reinstalována
Název expozice: Zbran ze sbírek Muzea v Bruntále
Obsah: v pat e purkrabství nejzajímav jší a nejcenn jší zbran ze sbírek muzea
Název expozice: Numismatika. ády a vyznamenání ze sbírek muzea
Obsah: do Bervna 2012 na chodb v pat e purkrabství, nejzajímav jší ády a vyznamenání
ze sbírek, p ehled dobových platidel, cen a platH
Hrad Sovinec - výstavy
Název výstavy: „Vladimír Preclík“
termín: 3.6.–30.9.2012
Obsah: prezentace tvorby významného Beského um lce
Nadregionální
Návšt vnost expozic a výstav na hrad (všechny expozice v rámci prohlídek objektu):
33 065
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Hrad Sovinec - akce
Název akce: NA POMLÁZKOVÉ VESELICI
termín: 7.4.–8.4. 2011
Obsah: Tradice a zvyky p i vítání jara s netradiBní velikonoBní prohlídkou
Placená akce. Regionální
Název akce: REKVIEM ZA RYTÍ`E
termín: 22.4.–23.4.2011
Obsah: VelikonoBní jarmark
Placená akce. Regionální
Název akce: P`ÍZRAK TEMNÉ Ve[E
termín: 28.4.–29.4.2011
Obsah: NetradiBní Barod jnické prohlídky
Placená akce. Regionální
Název akce: KAŠPÁREK NA SKALNÍM HRADe
termín:19.5.–20.5. 2012
Obsah: Divadelní pouY
Placená akce. Regionální
Název akce: ŠKRHOLA A STRAŠIDLO VE MLÝNe
termín: 26.5.–27.5.2011
Obsah: D tský den na pohádkovém hrad plný pohádek,sout Lí a klání rytí ského.
Placená akce. Regionální
Název akce: KMOTRA SMRT
termín: 16.6.–17.6.2011
Obsah: NetradiBní prohlídky
Placená akce. Regionální
Název akce: SOVINECKÝ ŠPERK
termín: 23.6.–24.6.2011
Obsah: Šperka i, kovotepci, emeslné dílny na hrad
Placená akce. Regionální
Název akce: NOC FILMg VII–Markéta Lazarová
termín: 30.6.2012
Obsah: Setkání filmových nadšencH v netradiBním prost edí hradu, obnovená premiéra
filmu Markéta Lazarová, koncerty folkového písniBká e Ullmanna a skupiny Bátory z
Opavy
Placená akce. Nadregionální
Název akce: HON NA HRADNÍ BESTII
termín: 5.7.–8.7.2012
Obsah: šermí i, st elci, Loldné i a sout Lní hry
Placená akce. Regionální
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Název akce: ZA +EST KRÁLE
termín: 14.7.–15.7.2012
Obsah: Sovinec v dob války t icetileté
Placená akce. Regionální
Název akce: OÍMSKÉ LEGIE
termín: 21.7.–22.7.2012
Obsah: ukázky ze Livota ímských legioná H a jejich vojenských technik
Placená akce. Regionální
Název akce: STOEVÍC KNR/NY HORTENZIE
termín: 28.7.–29.7.2012
Obsah: pov sti a pohádky s Bílou paní
Placená akce. Regionální
Název akce: PAST NA MEDVRDA
termín: 4.8.–5.8.2012
Obsah: lesnické a vBela ské slavnosti
Placená akce. Regionální
Název akce: NA POÍKAZ KRÁLE
termín: 11.8.–12.8.2012
Obsah: mumraj na st edov ké tvrzi, rytí ský turnaj
Placená akce. Regionální
Název akce: HODOKVAS RYTÍOE KOBYLKY
termín: 18.8.–19.8.2012
Obsah: tradiBní emeslný jarmark, ukázky zruBnosti emeslníkH
Placená akce. Regionální
Název akce: HRADOZÁMECKÁ NOC 2012
termín: 1.9.2012
Obsah: netradiBní veBerní prohlídky se šermí i
Placená akce. Regionální
Název akce: JESTOÁB POTULNÉHO TRUBADÚRA
termín: 15.9.–16.9.2012
Obsah: netradiBní sokolnické prohlídky
Placená akce. Regionální
Název akce: 10. VÝRO+NÍ SETKÁNÍ KLUBU SBRRATELW TURISTICKÝCH
SUVENÝRW
termín: 22.9.2012
Obsah:10. výroBní setkání Klubu sb ratelH turistických suvenýrH
Neplacená akce. Regionální
Název akce: TAJEMSTVÍ STARÉ ALMARY
termín: 22.9.–30.9.2012
Obsah: loupeLnické prohlídky
Placená akce. Regionální
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Název akce: HOFMISTROVA ZÁVRX
termín: 27.10.–28.10.2012
Obsah: prohlídky hradních zákoutí p i slavnostním ukonBení sezóny
Placená akce. Regionální
Návšt vnost akcí celková: 29 678
Návšt vnost hradu celková: 62 743

ROZDKLENÍ NÁVŠTKVNOSTI DLE POBOBEK

PO a pobo ky

Celkem

88 365

- z toho Zámek Bruntál

23 357

- z toho Hrad Sovinec

62 743

- z toho Kosárna Karlovice

2 265

Pé e o nemovité kulturní památky
- provoz a vyu$ití zp ístupn ných památek
pobo ka A - Zámek Bruntál
pobo ka B – Hrad Sovinec
pobo ka C – Kosárna Karlovice
Všechny objekty a areály jsou otev eny a ve ejnosti zp ístupn ny formou výstav, expozic a
ve ejné zelen . Nezp ístupn né Básti plní funkci odborného, administrativního, hospodá ského
a provozního zázemí. Úkoly spojené s jejich správou, provozem, opravami a údrLbou se plní.
Zámek Bruntál je sídlem Muzea v Bruntále, p ísp vkové organizace. Krom expozic,
výstav a zámeckého parku slouLí návšt vníkHm prodejna a informaBní centrum, poskytující
informace o kulturním d ní, sportovních a ubytovacích moLnostech celého okresu Bruntál.
Ostatní prostory jsou vyuLívány jako kancelá e, depozitá e, sklady a šatny. Samostatn stojí
budova dílen.
Tém všechny prostory kosárny v Karlovicích (krom bytu správce, chléva a sklepního
prostoru) slouLí k expoziBním úBelHm a jsou zp ístupn ny ve ejnosti. Funkci provozovatele a
správce plnila správkyn areálu bývalé kosárny v Karlovicích a pracovník na p íleLitostnou
výpomoc a údrLbu, kte í v budov kosárny i bydlí.
Na hrad Sovinci jsou zp ístupn ny všechny opravené prostory a jsou v nich expozice, v 1.
brán prodejna s pokladnou a informaBním centrem. WC pro ve ejnost jsou umíst na na
nádvo í: 1., 2.(velkokapacitní) a 4.( bezbariérové). V interiéru 6.brány byly z ízeny nové
expozice p edstavující kancelá a bydlení nadlesního, p ízemí slouLí jako zázemí pro
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kulturní akce. Podkroví 1.brány a koníren, dále pak celá 4.brána slouLí jako ubytovny, ve
3.brán je byt kastelána. Pro kancelá a šatnu zam stnancH slouLí prostor v p ízemí
purkrabství. Jako technické zázemí jsou vyuLívány n které prostory purkrabství, 2. a 3. brány
a zbrojnice u 5.nádvo í.
Na hrad Sovinci se uskuteBnila zm na ve funkci kastelána, novou kastelánkou byla
ustanovena Bc. Kate ina Jarmarová.
- opravy, obnova, restaurování
Práce na objektech byly provád ny dodavatelsky i vlastními pracovníky (drobné opravy,
údrLbové práce budov a zelen , nát ry konstrukcí a m íLí, výroba fundusu expozic a vedení
brigádníkH v Bruntále i na Sovinci, …). Ke všem dodavatelským akcím byla provedena
výb rová ízení.
Na všech objektech byly provedeny pravidelné revize (elektroza ízení, spot ebiBH, ná adí a
p ístrojH vBetn p íslušenství, tlakové nádoby, komíny, plynové kotle, EZS, EPS, CCTV ) a
kontrola BOZP a PO bezpeBnostním technikem. Všechny zjišt né nedostatky byly ihned
odstran ny.

Opravy, obnova, restaurování a úpravy
útvar památkové pé e, útvar provozn -technický
POBOBKA A - ZÁMEK BRUNTÁL - AREÁL
projekBní práce
- skleník a kotelna celková rekonstrukce – zam ení stávajícího stavu a vyhodnocení
technického stavu
- restaurátorské prHzkumy
- Ládost o dotace z programu do PZAD MK :R na restaurování kamenných soch
v zámeckém parku stavební a restaurátorské práce –dodavatelsky
- obnova nádvo í - I. etapa – dlaLba (dokonBení)
- realizace další Básti výsadby parku podle projektu
- dokonBení úpravy travnaté plochy v malém parku
údrLba a opravy
- oprava st ešních krytin po zimním období - dodavatelsky
- nát r st echy nad dílnami - dodavatelsky
- nát r šindelové krytiny (bašty, hradby, ..) - dodavatelsky
- oprava komínH (Zámecké nám.3) - dodavatelsky
- odstran ní závad z elektrorevizí - dodavatelsky
- nát ry m íLí – vlastními silami
- opravy a nát ry oplocení areálu – vlastními silami, dodavatelsky
- malby výstavních prostor– dodavatelsky
- údrLba parku (výsadba, seBení, hnojení, …) a kv tinové výzdoby arkády a parky –
vlastními silami
expozice
– realizace doplRkH a zm n – vlastními silami
– plášt pro prHvodce 4ks - dodavatelsky
– zateplovací polštá e mezi dvojité dve e z arkád do jednotlivých místností zámecké
expozice
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POBOBKA B - HRAD SOVINEC
projekBní a p ípravné práce
– schodišt severního paláce - zadáno
– výb rové ízení na opravu Básti vn jšího opevn ní hradu (KoBiBí hlava)
– Ládost o dotace z programu do PZAD MK :R na obnovu vn jšího opevn ní
stavební a restaurátorské práce
– oprava st echy 3.brány a purkrabství (krov, vým na krytiny,...) – dodavatelsky
– oprava st echy 4.brány – dodavatelsky
– restaurování Básti sgrafita a pískovcového portálu 3.brány (odstran ní havárie
zpHsobené politím barvou na šindele p i realizaci opravy st echy) – dodavatelsky
údrLba a opravy
oprava a dopln ní bytu kastelána ve 3.brán – dodavatelsky
výmalba omítek (jiLní palác, ubytovny, konírny, 3.brána – dodavatelsky
opravy st ech po zimním období – dodavatelsky
opravy komínH (zaúst ní, dví ka,...) – dodavatelsky
oprava a úprava :OV a Básti kanalizace na 2.nádvo í – dodavatelsky
údrLba a Bišt ní celého hradu od náletové zelen – vlastními silami a brigádnicky
nát ry kovových a d ev ných konstrukcí (kování, zábradlí,…) - vlastními silami
drobné opravy dlaLby na nádvo ích a schodištích – vlastními silami
expozice
realizace nové expozice Pracovna a bydlení nadlesního v pat e 6.brány – vlastními
silami
realizace nové expozice Lesnická škola na hrad Sovinci – vlastními silami
Vinný sklep u 5.nádvo í - dopln ní vlastními silami
Jídelní sklep jiLního paláce – dopln ní vlastními silami
Rytí ský sál - reinstalace vlastními silami
Historie a hradu v purkrabství – reinstalace vlastními silami
Expozice zbraní a st el.terBH v purkrabství – reinstalace vlastními silami
ostatní
– informaBní systém – vlastními silami a dodavatelsky
– údrLba BistiBky, rozbor vzorkH – vlastními sílami a dodavatelsky
POBOBKA C - KOSÁRNA KARLOVICE
projekBní práce
obnova chléva - zadáno
stavební a restaurátorské práce
– celková rekonstrukce stodoly – dodavatelsky
– oprava a zprovozn ní komínu a instalace kamen na d evo v p ízemí – dodavatelsky
údrLba a opravy
– odstran ní závad z el. revizí - dodavatelsky
– odstran ní škod ve sklepích po zvýšení hladiny náhonu – vlastními silami
expozice
- nová expozice obývací loLnice ve II.NP. – vlastními silami
- reinstalace expozic kuchyn , pokoje babiBky ve II.NP.– vlastními silami
- vybudování nové expozice zem d lských strojH ve stodole – vlastními silami
- instalace výstavy o chleb ve stodole – vlastními silami
- reinstalace chodby – vlastními silami
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- vybudování venkovní expozice se slepicemi – vlastními silami
ostatní
– konzervace sbírkových p edm tH ze stodoly i kuchyn - vlastními sílami)
– nové za ízení kancelá e ve verand
Na všech pobo kách jsou provád ny pravidelné kontroly, revize a údr$ba (zámek
Bruntál, dílny, Zámecké nám.3/9, hrad Sovinec, Karlovice) - dodavatelsky:
- EZS, EPS, CCTV- Fides
– elektroza ízení
– komínH
– plynu
– spot ebiBH, ná adí a p ístrojH vBetn p íslušenství
– tlakových nádob
Opravy elektro na všech objektech zajišXuje externí pracovník.
Výb rová ízení na restaurování a dodavatelské stavební práce - dodavatelsky i vlastními
silami
Návrhy realizací, restaurátorské zám ry, $ádosti do dota ních program, - vlastními
silami

5. Personál:
PoBet

fyzický stav

PoBet
zam stnancH p epoBtený stav

vysokoškolské
vyšší odborné
úplné st ední
vyuBen
základní

12
1
19
8
0

9,20
0,82
13,21
7,39
0

celkem
odborní
neodborní

40

30,62

16
24

11,10
19,52

celkem

40

30,62

Kategorie zam stnanc, zam stnancH -

5.1 Vzd lávání zam stnanc,
Garncarzová: 16.4.2012 – eSeminá – Ve ejné zakázky malého rozsahu
6.6.2012 - AV Media - nové technologie v instalacích
Bapka:
5. 6. 2012 - CITEM - fotografický seminá v Olomouci
Hornišer:
5. 6. 2012 - CITEM - fotografický seminá v Olomouci
6.6.2012 - AV Media - nové technologie v instalacích, Olomouc
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Kahoun:
Mezerová:
Niesner:

11.-13.9.2012 – AMG - konference konzervátorH a restaurátorH v Litom icích
6.6.2012 - AV Media - nové technologie v instalacích, Olomouc
6.6.2012 - AV Media - nové technologie v instalacích, Olomouc
3.10.–4.10.2012 - AMG - seminá historikH Moravy a Slezska v Pelh imov
Nováková:
4. 9.–6. 9. 2012 - AMG - seminá muzejních knihovníkH v Uherském Hradišti
Svobodová: 29. 5.–1. 6. 2012 - AMG - botanický seminá ve Znojm
5. 6. 2012 - CITEM - fotografický seminá v Olomouci
6.6.2012 - AV Media - nové technologie v instalacích, Olomouc
2. 10.– 3. 10. 2012 - AMG geologický seminá v Jeseníkách
Trli íková: 27.1.2012 ZdaRování p íjmH FO ze závislé Binnosti
26.10.2012 Zm ny v oblasti nemocenského a dHchodového pojišt ní

Zpráva o Binnosti Muzea v Bruntále, p ísp vkové organizace byla zpracována na základ Bl.
18 "Zásad vztahH orgánH kraje k p ísp vkovým organizacím, které byly z ízeny krajem nebo
byly na kraj p evedeny zvláštním zákonem".

V Bruntále dne 21. února 2013
Mgr. Hana Garncarzová
editelka
Muzea v Bruntále, p ísp vkové organizace
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