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Stavební práce v muzeu v roce 2007

Již tradičně je významnou složkou činnosti muzea stavební činnost. V roce 2007 prosta-
vělo přibližně devět miliónů korun. Další zhruba čvrt miliónu korun prostavělo v objektech,
ve kterých muzeum působí, Město Jindřichův Hradec.
Město i v uplynulém roce pokračovalo v opravách bývalého jezuitského semináře
čp. 19/I, který je v jeho majetku a ve kterém má muzeum své hlavní a nejnavštěvovanější
expozice včetně Krýzových jesliček.
V tomto objektu jsou již několik let
v nevyhovujícím stavu dvorní fasády. 

Město proto v uplynulém roce
započalo s jejich obnovou. Vzhledem
k památkovému charakteru objektu
a značné členitosti fasád se jedná
o finančně poměrně náročné stavební
práce a město proto opravilo pouze
východní fasádu včetně souvisejících
klempířských konstrukcí semináře. Navíc pod touto fasádou byla provedena drenáž
ke snížení vlhkosti zdiva. Práce provedla bez problémů jindřichohradecká stavební firma
Arstav. Představitelům města patří za všechny provedené práce velký dík.

Muzeum v budově semináře v uplynulém roce provedlo ve vlastní režii pouze drob-
né stavební práce. Významnější snad bylo pouze vyčištění historických komínových
průduchů v přízemí a obnova obslužných kovaných dvířek v těchto průduších.

Již dlouhodobě těžiště stavebních aktivit muzeu spočívá v celkové obnově bývalého
minoritského klášteře čp. 124/I. Za podpory Ministerstva kultury České republiky, které
poskytlo z Programu záchrany architektonického dědictví ČR 800. 000,- Kč, muzeum
pokračovalo v celkové rekonstrukci západního křídla kláštera. Mimořádnou podporu
v uplynulém roce poskytl této stavební akci zřizovatel muzea, jímž je Jihočeský kraj.
Díky dodatečnému velkorysému posílení rozpočtu muzea bylo možno zcela dokončit
rekonstrukci západního křídla kláštera. Tím byla rovněž dokončena rekonstrukce všech
hlavních stavebních objektů celého areálu kostela sv. Jana Křtitele a bývalého městské-
ho špitálu. Pro několik nejbližších let již zůstává pouze dokončení obnovy drobných
hospodářských přístavků v areálu a především rekonstrukce povrchu obou dvorů.
V západním křídle byla tedy v roce 2007 dokončena půdní vestavba depozitářů,
výstavba pracoven a badatelny pro veřejnost v patře a na obvodovém plášti křídla byla
provedena nová fasáda včetně nových okenních výplní. Všechny uvedené stavební
práce v dobré kvalitě dodala stavební firma Hora z Tábora.

Poprvé ve více než stoletých dějinách jindřichohradeckého muzea tak byly vytvořeny
materiální podmínky pro řádné uložení sbírky, která dnes čítá přes 120 000 jednotlivých

předmětů a jejíž cena se jistě pohybuje ve stamiliónech korun. Rovněž tak poprvé
mohou všichni pracovníci muzea od letošního roku pracovat v důstojných podmínkách.
Ne zcela zanedbatelná je i skutečnost, že se podstatně zvýší úroveň služeb poskytova-
ných veřejnosti muzejní knihovnou a badatelnou.
V areálu kostela sv. Jana Křtitele a minoritského kláštera bylo dále provedeno několik
menších stavebních oprav. Pro veřejnost patrně nejzajímavější akcí bylo vyčištění
a opravení kamenné dlažby v kapli sv. Mikuláše, díky čemuž byla tato kaple po téměř
dvaceti letech opět zpřístupněna veřejnosti. Poslední významnější akcí byla oprava
střešního pláště, krovové konstrukce a povalového stropu bývalého chléva v severový-
chodním rohu areálu vedle oranžérie. Tento objekt byl poničen sněhovou kalamitou na
začátku roku 2006 a jeho oprava byla tudíž zcela neplánovaná. Rovněž odstranění této
havárie provedla firma Hora z Tábora.

Dá se shrnout, že rok 2007 byl, co se týče stavebních prací,  pro muzeum velmi úspěšný
a v případě minoritského kláštera klíčový.

Na všech stavebních akcích, které platilo muzeum ze svého rozpočtu, zajišťovala smluv-
ně stavební dozor projekční kancelář H-projekt z Jindřichova Hradce.

Všem osobám a organizacím, které muzeu v uplynulém roce pomáhaly s údržbou, opra-
vou a rekonstrukcí muzejních objektů, za muzeum děkuji, zejména pak Jihočeskému kraji
a Městu Jindřichův Hradec.

PhDr. Jaroslav Pikal
                                                                                                                          ředitel muzea

Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska

Také v roce 2007 připravuje muzeum k vydání svůj sborník, ten letošní má už číslo 19
a podle všeho bude trochu obsáhlejší než v minulých letech. V současné době se již rýsuje
jeho podoba v Nové tiskárně Pelhřimov a vyjít by měl koncem ledna 2008 tak, aby mohl být
rozdáván členům spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce na jejich výroční valné hroma-
dě, která se bude konat v pondělí 11. února 2008.

Tradičně bude sborník členěn do třech oddílů - prvním jsou články, druhým materiály
a ve třetím jsou zařazeny krátké články a recenze. Na letošním čísle se podílí téměř 20 autorů
a jsou mezi nimi nejen pracovníci muzeí, archívů a vysokoškolští profesoři, ale i někteří
občané mající k určitým tématům bližší vztah. Na obálce bude použita barevná fotografie
jedné z podmaleb na skle ze sbírky Muzea Jindřichohradecka, o nichž se v oddílu materiálů
rozepsala etnografka muzea Mgr. Alexandra Zvonařová.

V obsahu se objeví příspěvky vztahující se k letošnímu výročí obnovení gymnázia
v J. Hradci, další se váží ke Strážsku: první je o opevnění postaveném v období první
republiky v této lokalitě a druhý o pramenech k dějinám tohoto panství. Pokračuje zde přepis
Huckovy kroniky, novým seriálem je Soupis hrádků a tvrzí na Jindřichohradecku, rozdělený
do tří částí podle původních politických okresů. Zajímavým dokumentem je přepis jednání
z MV Třeboň z května 1945, z komunistické éry je článek o politickém procesu v Chlumu
u Třeboně. Z jiného článku se dozvíme o osudech Židů na Jindřichohradecku v období
1. sv. války. Z období středověku je  část diplomové práce Kristýny Míchalové nazvaná
Anna z Hradce, kde nás poutavý text přenese do života jedné ze šlechtičen na hradeckém
panství. Mezi drobnými články zaujme jistě ten o údajném čarodějnickém procesu
v Kunžaku nebo o osobitém Jakubu Hronu Metánovském.

Doufáme, že Vás  i letos  náš sborník potěší a čtivou formou poučí a informuje o historii
a zajímavostech z našeho regionu.

Pavla Míchalová



Novinky v muzejních sbírkách
Díl XIII.  Šicí strojeve sbírkovém fondu Technika

Muzeum Jindřichohradecka má ve sbírce také
kolekci šicích strojů. Ty nejstarší pocházejí z 60. let
19. stol. a jen vzdáleně připomínají dnešní produkci,
nejmladší stroje byly vyrobeny v sobělavském podniku
LADA v 90. letech minulého století, kdy muzeum
provedlo rozsáhlou dokumentaci výroby šicích strojů
v jižních Čechách. Podařilo se tak získat do sbírky
všechny typy šicích strojů vyráběných Akciovou to-
várnou na výrobu šicích strojů v Soběslavi, později
známým podnikem Lada Soběslav, jehož pobočný
závod od poloviny minulého století sídlil v Jindřichově
Hradci. Akvizice zaměřená na toto téma probíhá dodnes
a v poslední době byla obohacena především doplň-
kovým materiálem, zahrnujícím jak příslušenství, např.
olejnička a metr s logem firmy, tak reklamní letáky,
katalogy, plakáty a další propagační tiskoviny.

Šicí stroje se však v J. Hradci prodávaly dlouho před vznikem soběslavské továrny, která
byla založena v roce 1919. Již v 70. letech 19. století tu na náměstí v domě č. 8/I prodával
proslulé singrovky Jan Khek, „ representant The Singer Co.“  a v červnu 1877 získal živnos-

tenské oprávnění pro „obchod jednatelský se
šicími stroji“  jeho jmenovec Mikuláš Khek.
Ten pak rozšířil své podnikání i na sestavování

šicích strojů, to znamemá, že nakupoval
pouze hlavy šicích strojů, které montoval
na stojany s označením vlastní firmy, a po-
zději prodával také i jízdní kola. Posledním
přírůstkem do sbírky šicích strojů je právě šicí stroj systému Singer na stojanu s upraveným
známým singrovským znakem, doplněným iniciálami „MK“ a po obvodu s nápisem
„Majitel priv. na šicí stroje - Mikuláš Khek v Jindřichově Hradci“ .

František Fürbach

Z p r á v y :
Muzeum Jindřichohradecka je v měsíci lednu otevřeno denně od 8.30 - 12.00

a 13.00 - 17.00 hodin. Městská vyhlídková věž, kostel sv. Jana Křtitele a výstavní
prostory v bývalém minoritském klášteře jsou uzavřeny. Dne 7. ledna 2008 se jindři-
chohradecké muzeum na tři měsíce pro veřejnost uzavře.

Knihovna Muzea Jindřichohradecka bude z provozních důvodů od 1. ledna
2008 pro veřejnost uzavřena (! ), v odůvodněných případech se obracejte na PhDr.
Štěpánku Běhalovou, PhD.

Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na výstavu fotografií Zdeňka Thomy „CHU Ť
ČAJE – CHUŤ ZENU“ , na které můžete nahlédnout do japonských čajových zahrad.
Výstava potrvá v kapli sv. Víta až do 6. ledna 2008. Ve výstavní síni „13“
je přístupna výstava „JI ŘÍ DANIEL – KRESLENÝ HUMOR, KARIKATURY,
GRAFIKA“  taktéž do 6. ledna 2008.

Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce a jindřichohradecké muzeum Vás srdečně
zvou na besedu se starostou města Jindřichova Hradce Ing. Karlem Matouškem
a dalšími představiteli města nazvanou „Jind řichův Hradec v současnosti“. Beseda
se tentokrát výjimečně koná až 3. pondělí v měsíci (! ) 21. ledna 2008 od 19 hodin
v konferenčním sále muzea.

K lub historie letectví J. Hradec a Muzeum Jindřichohradecka pořádají přednášku
Karla Garhofera nazvanou „Ohlédnutí za 70 lety létání v Jindřichově Hradci“ .
Přednáška se koná v pátek 25. ledna 2008 od 18 hodin v konferenčním sále jindřicho-
hradeckého muzea a bude doplněna promítáním fotografií.

Na konci měsíce ledna vyjde již 19. svazek „Vlastivědného sborníku Dačicka,
Jindřichohradecka a Třeboňska (Jindřichohradecký vlastivědný sborník)“ . Další
svazek opět přinese řadu zajímavých studií, článků a výročí. Zájemci si ho budou moci
v únoru zakoupit v pracovnách Muzea Jindřichohradecka (Štítného ulice) a od dubna
v pokladně muzea.

Na internetu jsou přístupny webové stránky jindřichohradeckého muzea. Na inter-
netové adrese http://www.muzeum.esnet.cz najdete nejen řadu informací o působení
Muzea Jindřichohradecka, průvodce po expozicích, seznámení s publikační činností
a také pozvánky na nejrůznější přednášky odborných pracovníků.

PRACOVNÍCI MUZEA JIND ŘICHOHRADECKA P ŘEJÍ VŠEM

SVÝM PŘÍZNIVC ŮM, PŘÁTEL ŮM A OBČANŮM MĚSTA

ŠŤASTNÝ VSTUP DO ROKU 2008!
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