Městské muzeum Lanškroun

Výroční zpráva 2020
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„Muzea by měla ukazovat historii. Nejdůležitější hodnotou je interakce diváka
s autentickým uměleckým dílem. Obyvatelé daného místa by měli chápat muzeum
jako své vlastní.“
ÚVOD
Rok 2020 byl pro nás důležitým ohlédnutím za naší 30letou činností. V době pandemie
jsme vydali knihu Pojďte s námi do muzea. Uspořádali jsme Tříkrálový průvod, tradiční
masopustní průvod a veselici a Oživlou historii v rámci Dnů evropského dědictví.
Připravili jsme pro návštěvníky 4 sezonní výstavy. Na výstavu pohádkové Vánoce
Veroniky Balcarové jsme získali záštitu ministra kultury ČR Lubomíra Zaorálka.
Výstavu Part a Mat a Až po uši v mechu jsme přesunuli na jiný termín a adventní tvůrčí
dílny jsme nemohli uskutečnit. Podařilo se nám získat finanční prostředky z grantů na
restaurování sedacího čalouněného nábytku (MK ČR 70 000,- Kč, PK 25 000,- Kč), na
výstavu akademické malířky Veroniky Balcarové (MK ČR 52 000,- Kč). Také jsme
získali na vydání knihy 75 000,- Kč od firem HaS a ALEMA Lanškroun. U příležitosti
Akademie třetího věku jsem uskutečnila 1 přednášku. Sbírkový fond jsme obohatili o
21 kusů sbírkových předmětů. Podíleli jsme se na přípravách pamětní desky věnované
papírenskému průmyslu v Lanškrouně na budově dnešního majitele – společnosti
FOREA. Spolupracovali jsme na přípravě grantu z mikroprojektu Euroregion Glacensis
Kamenné pozůstatky z historie nás Čechy a Poláky spojují neboli Lapidárium, v rámci
kterého budou v roce 2021

ve sklepních prostorách muzea umístěny kamenné

sbírkové předměty a portál a ostění z Erxlebenovy lékárny.
Dali jsme elektronicky zabezpečit získané depozitární prostory v další části bývalé
konírny. Byly provedeny elektrické revize všech objektů muzea. Fungovali jsme o
sobotách a nedělích také jako informační centrum. Propagovali jsme muzeum a město
Lanškroun v médiích. Návštěvnost byla vzhledem k okolnostem v měsících březnu až
v červnu téměř nulová. Muzeum bylo otevřeno pro veřejnost 185 dnů v roce. Počet
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pracovníků je stejný. Nakoupili jsme nový počítač, monitor a regály do depozitáře.
Kontroly nebyly v letošním roce uskutečněny. Děkujeme za spolupráci našemu
zřizovateli a úředníkům městského úřadu.

PaedDr. Marie Borkovcová

PROSTŘEDKY
Příjmy
Příspěvek na provoz
od zřizovatele

rok 2020

rok 2019
3 880 000 Kč

3 550 000 Kč

70 000 Kč

57 000 Kč

25 000 Kč

37 000 Kč

52 000 Kč

20 000 Kč

36 000 Kč
100 000 Kč

311 400 Kč
55 000 Kč

Příjmy z vlastní činnosti
Příjmy z doplňkové
činnosti

79 435 Kč
84 200 Kč

23 463 Kč
25 471 Kč

Vstupné celkem

74 530 Kč

167 050 Kč

4 401 165 Kč

3 959 384 Kč

Příspěvky ze státního
rozpočtu:
MK ČR – restaurování
židlí ve stylu historismu
z rozpočtu Pardubického
kraje – restaurování židlí
ve stylu historismu
MK ČR – Výstava
Pohádkové Vánoce V.
Balcarové

Sponzorské dary a
smlouvy o reklamě

Celkem
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Další příjmy pro MÚ –
odvod za komisní prodej
knih a CD a navracení
dotace za prodané knihy

11 0920 Kč
5 720 Kč
2 496 Kč

NÁVŠTĚVNOST MUZEA A DALŠÍCH AKCÍ
rok 2020
Celkem návštěvníků
expozic, výstav a akcí
Platící:
Návštěvníci expozic a
galerie (dospělí, děti
důchodci)
Školní a hromadné
výpravy
Neplatící:
Z toho děti do 6 let
Návštěvníci vernisáží,
zájezdy z partnerských
měst a další delegace, děti
z Dětského domova Dolní
a Horní Čermné a
chovanci Anenské
Studánky, děti ze
Speciální školy Lanškroun
Účinkující a ostatní
Přednášky mimo muzeum
Dny evropského dědictví
Návštěvníci masopustu
Vybráno vstupné
Z toho vstupné dobrovolné

rok 2019
3 813

7 117

1 290

2 785

731

1 852

572
112
380
80

1 267
487
500
350

20
200

150
200

1000

1 000

74 530 Kč
1 530 Kč

167 050 Kč
795 Kč
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SPONZOŘI
Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o., ALEMA Lanškroun a.s., Krčma Jindřich
Venzara, HaS Lanškroun, Symbiom, s.r.o Sázava

PRACOVNÍCI MUZEA
ŘEDITELKA
PaedDr. Marie Borkovcová
Zodpovídá za celkovou odbornou činnost, hospodaření, provoz, koncepci a rozvoj
instituce – památkového objektu, provádí v muzeu odbornou činnost specializovanou
na muzejnictví, muzikologii, etnografii a historii – spolupracuje s ostatními subjekty
v rámci republiky i v zahraničí – ediční, vzdělávací, sbírkotvorné a výstavnické činnosti,
propagace a spolupráce s médii. Zasluhuje se o bohatou publikační činnost muzea,
zajišťuje odbornou praxi studentů, odborné konzultace při psaní seminárních a
diplomových prací. Poskytování průvodcovských služeb v rámci muzea a po
památkách města. Zajišťuje obnovování tradic ve městě, kulturní a historické akce
města.
Karel Uhlíř
Zajišťuje odbornou správu sbírek uložených v depozitáři a odbornou práci s nimi –
katalogizaci a odborný popis sbírek, realizace výstav a expozic, zabezpečuje také
tvorbu a správu fotoarchivu, digitalizaci, dále spravuje sklad publikací. Svou
specializací se zaměřuje na filokartii, archeologii a militaria. Poskytuje průvodcovské
služby, podílí se na zabezpečení doprovodných etnografických a historických akcích
muzea.
BcA. Dita Hálová
Vykonává v muzeu administrativní a asistenční činnosti. Pořizuje evidenci sbírkových
předmětů včetně systematické evidence do počítače a zajišťuje hlášení přírůstků online do CESu. Podílí se na realizaci výstav po stránce technické, aranžérské a
výtvarné. Odborně spravuje muzejní knihovnu a vede badatelskou agendu.
Poskytuje průvodcovské služby i o sobotách a nedělích a edukativní činnosti pro
školy. Spolupracuje na zabezpečení doprovodných etnografických a historických akcí
muzea.
Jana Hajzlerová
Vedení účetnictví a pokladny, daňové přiznání, tvorba rozpočtu a směrnic,
zabezpečuje prodej publikací, zásobování muzea. Vypracovává přehledy a analýzy
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jednotlivých činností muzea. Evidence publikací, brožur, CD, videokazet, vyřizování
komisního prodeje, prodeje uměleckých děl v tzv. muzejní prodejně (vstupní hala) a
prodeje na dobírku. Poskytuje průvodcovské služby.
Libuše Šilarová
Zajišťuje úklid všech prostor muzea, pomáhá při realizaci výstavní činnosti a akcí
muzea

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI MUZEA
Vedení města Lanškroun, vedoucí odborů a úředníci města, Městská knihovna,
Kulturní centrum, ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun, TG TISK s.r.o. Lanškroun,
redakce městských novin a infocentrum, Římskokatolické děkanství – kněz Dr.
Zbigniew Czendlik, základní a střední školy v Lanškrouně a regionu Lanškrounsko,
školky, místní spolky, obecní úřady (odborná pomoc, distribuce sborníků a knih), lidoví
a umělečtí řemeslníci, výtvarníci, Klub sběratelů, Lanškrounský fotoklub, Svaz
chovatelů drobného zvířectva, místní hudební sbory a hudební skupiny, Divadlo Ve
středu, Technické služby, Městská policie, Společnost česko-německého porozumění
W. Hensela v Moravské Třebové – vedoucí Irena Kuncová, Hřebečské muzeum a
archiv v Göppingenu, Fotoateliér paní Jiřiny Strakové, fotograf Radek Lepka,
Truhlářství Dudycha, Doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D., Soňa Uhlířová, Karel Uhlíř
sen., akademický sochař Zdeněk Kolářský a jeho syn Petr, Doc. Ing. Ladislav Maixner,
CSc., Ing. Jiří Kohout, Karel Hrodek, Jiří Vodička, Šimon Knápek, Stanislav Vimr,
Alena Bukvová, Iveta a Milena Ficnerovy, Miroslav Buřval, Libor Černohous a další.
Odborné instituce: Asociace muzeí a galerií (AMG), Východočeské muzeum
v Pardubicích (oblastní muzeum), muzea a galerie v ČR a v zahraničí

BADATELÉ
45
Počet
Badatelské dotazy byly směrovány formou, písemných, elektronických či osobních
návštěv. Pracovníci Městského muzea Lanškroun poskytli během roku 2020
konzultace a jiné badatelské služby při osobních návštěvách a odpověděli e-mailovou
poštou a telefonicky na dotazy.
Jednalo se také o středoškolské a vysokoškolské studenty, kteří vypracovávali
seminární, bakalářské a diplomové práce.
Nejčastější témata:
Emigrace do Ameriky, historie domů na náměstí J. M. Marků, hasičský spolek,
lanškrounští puškaři, prusko-rakouská válka
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INFORMAČNÍ CENTRUM
Muzeum zabezpečuje také o sobotách a nedělích v odpoledních hodinách činnosti
informačního centra.

ČINNOST PROPAGAČNÍ
Aktualizace webových stránek muzea – www.muzeumlanskroun.cz, turistické portály,
Facebook
Pozvánky a plakáty k výstavám a akcím v muzeu, články do městských novin, do
regionálního tisku (Orlický deník), 5 plus 2 a turistických novin
Propagace výstav, akcí a historie města Lanškrouna ve vydaném letáku muzea
Výstavy a akce muzea na rok 2020 s informacemi a fotografiemi, regionálním
zpravodajství OIK TV: Na lanškrounském hřbitově odpočívají ti, kteří se podíleli na
podobě náměstí
(3. 11.), Muzeum v nové knize bilancuje svou činnost za posledních 30 let
(6. 11.), propagace muzea a města Lanškrouna v médiích – v tisku, Českém rozhlasu
Propagační spot Hrady a zámky nás spojují pro Destinační společnost východní Čechy
Video - Komentovaná prohlídka pomníků významných osobností města Lanškrouna
po lanškrounském hřbitově
http://www.oiktv.cz/kultura/vystavy/v-muzeu-byly-k-videni-obrazky-ilustratorkyveroniky-balcarove/
https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/pardubice/2020-12-27, 15.22
Český rozhlas Pardubice – Bedřich Šilar a Lanškrounský betlém osobností ze sbírek
muzea – předvánoční relace
PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
Komentovaná prohlídka pomníků významných osobností města Lanškrouna po
lanškrounském hřbitově pro Akademii třetího věku ve spolupráci s Rodinným centrem
Lanškroun – PaedDr. Marie Borkovcová
Pravěk – archeologické semináře v muzeu pro žáky základních škol - Karel Uhlíř

VÝSTAVNÍ ČINNOST
Stálé expozice: Historie města Lanškrouna a okolí
Sklářství na pomezí Čech a Moravy
Pamětní síň hudebního skladatele Jindřicha Pravečka
Kabinet mincí, medailí a sochařských prací Zdeňka Kolářského
Císařský pokoj
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ALTAMIRA – keramické plastiky Lubomíra Šilara
Scénáře sezónních výstav, uspořádání vernisáží s hudebním a dalšími doprovodnými
programy, instalace sbírkových předmětů a výtvarných děl
Stěhování sbírek včetně jejich zabalení, výstavního fundusu, přivezení a odvoz
exponátů

Výstavy a akce Městského muzea Lanškroun v roce 2020
11. 1. v 16 hod.
koled

Tříkrálový průvod, klanění u betlému B. Šilara a zpěv

8. únor – 22. březen
trio Amabile

Kamil Lhoták – grafika a kresby

22. únor

Masopustní průvod a veselice

13. červen – 30. srpen

Jiří Winter Neprakta – karikatury a ilustrace

5. září – 15. listopad
SVĚTLO ZÁŘÍ: Andrea Stašková – sklo, Ladislav
Steininger – dřevěné plastiky a reliéfy, křest knihy Pojďte s námi do muzea
6. září

Dny evropského dědictví

3. prosinec – ? 2021

Pohádkové Vánoce Veroniky Balcarové

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Kniha Pojďte s námi do muzea (Historie, umění, vzdělávání, výchova a
potěšení), počet stran 328, 700 fotografií, náklad 500 kusů
Kniha Pojďte s námi do muzea vydaná muzeem seznamuje dospělé a děti s
jednotlivými činnostmi muzea a jeho stálými expozicemi za 30 let jeho novodobé
historie. Za nejdůležitější je považována péče, ochrana a rozšiřování sbírek,
dokumentace kulturního a přírodního dědictví, popularizace dějin prostřednictvím
edukačních aktivit (,,živé muzeum“). Velký důraz je kladen také na udržení a
obnovování tradic ve městě a rozvoj cestovního ruchu. Publikací prolínají klasické a
aktivizující výukové metody s ukázkami z vydaných průvodců a her pro děti ilustrované
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Veronikou Balcarovou. Kniha shrnuje zkušenosti Marie Borkovcové za třicet let jejího
působení jako ředitelky muzea a zároveň kurátorky sbírek i pedagožky v prostředí
menšího městského muzea se širokým spektrem působení na návštěvníky. Na jejím
vzniku se podíleli také odborní pracovníci muzea Dita Hálová a Karel Uhlíř. Vydané
dílo zaznamenává úsilí s muzejním teamem vybudovat postupně šest stálých expozic
a galerii, dlouhodobě rozvíjet výstavní činnosti v oblasti umění, řemesel a historie.
Obohacování regionální literatury vydáváním nových publikací a neustálá kulturně
výchovná činnost vede k podpoře vzrůstajícího vědeckého, badatelského zájmu o
region, město Lanškroun a samotné muzeum.
Publikace o 328 stranách obsahuje rozsáhlou obrazovou část se 700 fotografiemi
z fotoarchivu muzea reflektující historii, dosavadní sbírkotvornou činnost a upořádání
téměř 200 výstav s výtvarnou, uměleckořemeslnou a historickou tématikou. Zároveň
podává ucelený obraz o činnosti městského muzea s celorepublikovým dosahem díky
dvěma rozsáhlým sbírkovým fondům – medailím a sochám Zdeňka Kolářského a
pozůstalosti hudebního skladatele a dirigenta Jindřicha Pravečka. Prezentovány jsou
také aktivity udržující lidové a kulturní tradice regionu Lanškrounsko, které přímo
navazují na mezinárodní partnerskou spolupráci (Německo, Polsko, Itálie) odrážející i
historický vývoj regionu. Je zde podchycena prostřednictvím medailonů také
spolupráce s regionálními umělci, fotografy, s lidovými a uměleckými řemeslníky i se
sběrateli. Publikace stručně seznamuje i s dalšími činnostmi pracovníků instituce,
které jsou mnohdy skryty veřejnosti.
Cílem vydání této knihy je jednak informovat zábavnou cestou obecně o tom, ,,jak se
dělá muzeum“ s pestrou kulturní činností. Zároveň může sloužit jako přehled vývoje
utváření koncepce instituce reflektující historii i současnost. Publikace může nalézt
využití ve výuce nejen místní historie, uměleckých řemesel a umění a také sloužit jako
důležitý zdroj pro studenty muzeologických a historických oborů. Pěkný grafický design
knihy vytvořily Dita Hálová a Jana Hradcová. Autory většiny fotografií jsou Radek
Lepka a Jiřina Straková. Kniha vznikla za finančního přispění města Lanškroun, firem
Alema Lanškroun s. r. o. a HaS Lanškroun s. r. o., kterým děkujeme.

SBÍRKY MĚSTSKÉHO MUZEA
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů k 31. 12. 2020
5 389
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zapsaných v roce 2020
21
Z toho získané
darem
19
koupí
2
Počet evidenčních předmětů zapůjčených jinému zařízení
0
Počet evidenčních předmětů vypůjčených od jiných subjektů
325
Počet nakonzervovaných sbírkových předmětů
10
Počet zrestaurovaných sbírkových předmětů (čalouněný sedací nábytek – křeslo a
židle ve stylu historismu)
5
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Organizace spravuje sbírky a sbírkové předměty ve vlastnictví města na základě
zákona o ochraně sbírek 122/2000 Sb. a vyhlášky MK ČR pod evidenčním číslem
MLA/002-04-18/086002 ve vlastnictví města Lanškroun s názvem: Podsbírka 1, jiná souhrnná. Ke konci roku byly provedeny inventury části sbírkového fondu tak, aby za
10 let byla splněna inventura celého sbírkového fondu. Fyzicky bylo zkontrolováno
500 sbírkových předmětů.
Sbírkové předměty získané darem:
Pamětní list – Obnova městského masopustu v Lanškrouně, 11. 11. 2019, rámováno,
sklo, papír
Váza, Jindřich Marek, ROYAL DUX, Karlovarský porcelán n. p., Duchcov, 1958,
porcelán, lito, malba podglazurní solí
Váza s černým dekorem, Jindřich Marek, ROYAL DUX, Karlovarský porcelán n. p.,
Duchcov, 1958, porcelán, lito, malba podglazurní solí
Váza a popelník s dekorem rybí kostra, Jindřich Marek, ROYAL DUX, Karlovarský
porcelán n. p., Duchcov, 1958, porcelán, lito, malba podglazurní solí
Váza s dózou a popelníkem, Jindřich Marek, ROYAL DUX, Karlovarský porcelán n.
p., Duchcov, 1962, porcelán, lito, malba podglazurní solí
Talíř s motivem listu kaštanu, Jindřich Marek, ROYAL DUX, Karlovarský porcelán n.
p., Duchcov, 1958, porcelán, lito, malba podglazurní solí
Talíř, Jindřich Marek, ROYAL DUX, Karlovarský porcelán n. p., Duchcov, 60. léta 20.
století, porcelán, lito, malba podglazurní solí
Svícen, Jindřich Marek, ROYAL DUX, Karlovarský porcelán n. p., Duchcov, 1960,
porcelán, lito, malba podgrazurní solí
Misky hluboká a mělká, Jindřich Marek, ROYAL DUX, Karlovarský porcelán n. p.,
Duchcov, 1960, porcelán, lito, malba podgrazurní solí
Abiturienti reálného gymnázia Dr. Zdeňka Nejedlého v Lanškrouně, foto Lukeš,
Lanškroun, 1949, fotografie, rámováno, papír
Medaile – Za zásluhy o rozvoj okresu Ústí nad Orlicí (z pozůstalosti, 70. léta 20.
století, bronz, oboustranná
Textilní plomba Landskron, Lanškroun, 17. století
Zahájení výstavby polikliniky 4. 5. 2020, Lanškroun, 2020, mramor, cihla
Stejnokroj válečného veterána s medailemi (z pozůstalosti Josefa Švarce), počátek
21. století, textil, kov
Portrétní fotografie četaře Josefa Švarce v uniformě, foto Radek Lepka, počátek 21.
století, rámováno, digitální fotografie, papír
Krajinomalba – Hrad Lanšperk, František Štancl (1885–1963), olejomalba na
lepence, rámováno
Obraz - Karel Komínek: Krajina s mraky, olej na kartonu, 1988
Obraz - U potoka, olej na sololitu, konec 20. století
Trezor Becher a Hildesheim Wien, konec 19. století
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Sbírkové předměty získané koupí:
Váza s motivem konvalinek, kol. 1930, Čechy, sklářská huť Orlická Chata, hutně
tvarované sklo, malba vysokým smaltem a zlatem
Sada porcelánových dóz s dřevěným víčkem, konec 20. století, porcelán, lito,
barevné obtisky s motivem trpaslíků, dřevěné víčko, 7 ks, výrobce: Christineholm
porcelain, zn. Exclusive Edition FYRKLÖVERN FIRKLØVEREN APILANLEHTI, zn. Classic,
Švédsko

EVIDENCE SBÍREK
V chronologické evidenci zpracováno sbírkových předmětů
V systematické (druhostupňové) evidenci zpracováno sbírkových předmětů
Inventarizace byla provedena u 500 sbírkových předmětů.

21
21

FOTOARCHIV
Fotoarchiv muzea obsahuje 36 300 položek
V roce 2020 bylo zaregistrováno 200 nových položek
Fotoarchiv obsahuje skleněné fotodesky, historické a současné fotografie (portrétní,
místopisné), plakáty, fotoalba, diapozitivy, dokumentární filmy z let 1947 až 2010
černobílé i barevné pohlednice (staré i nové) Lanškrouna
i Lanškrounska a mapy, projekty, CD souborů, vyhlášky a restaurátorské zprávy.
Dokumentární soubory obohacujeme průběžně o snímky zachycující urbanistický
vývoj města, registrujeme nově vydané pohlednice Lanškrouna, plakáty, reklamy
Pořizování výstřižků z Orlického deníku a ostatních tiskovin
Fotoarchiv byl doplněn fotografiemi sbírkových předmětů pro knihu Pojďte s námi do
muzea, z kulturních akcí z roku 2020, vernisáží, akcí muzea – Tříkrálového průvodu,
masopustu, Dnů evropského dědictví, dalších
sbírkových předmětů a fotografiemi hrobů z lanškrounského hřbitova a města
Lanškrouna
Digitalizace videofilmů – významné akce města, vernisáže výstav, masopust,
rekonstrukce objektů. Průběžně je prováděna fotodokumentace stavebního vývoje
města, která je součástí fotoarchivu.

BADATELSKÁ KNIHOVNA
Počet knihovních jednotek
Počet zakoupených odborných knih
Počet získaných knih darem

2 151
1
10

11

Na základě rozpočtové kapitoly nákupu knih je průběžně doplňována muzejní
badatelská knihovna. Jedná se o knihovnu volně přístupnou badatelům za účelem
studia. Knihovna obsahuje oddělení – regionalistika, periodika, encyklopedie, dějiny
výtvarného umění, české dějiny, světové dějiny, vojenství, geografie, osobnosti,
etnografie, starožitnosti, fond německé literatury – slovníky a německá beletrie.

ČINNOST ODBORNÁ, vědecko-výzkumná
Příprava scénářů výstav včetně doprovodných textů a popisek, úvodních slov
k autorským výstavám, výstavám z vlastních sbírek, výtvarného umění, řemesel,
fotografií, starých pohlednic i víceoborových
Chronologická, systematická evidence sbírek (II. stupeň), uložení sbírek, zajištění
restaurování sbírek
Články do Orlického deníku a dalších naučně populárních časopisů a sborníků –
Články do městských novin k uspořádání nových výstav, akcí a restaurátorské činnosti
muzea
Odborný dohled nad seminárními, bakalářskými a pracemi
Vyplnění grantů na MK ČR a Pk
Průvodcovské činnosti s odborným výkladem po expozicích
Psaní odborných posudků
Realizace výstav – práce aranžérské a výtvarné
Vyplnění výkazu o muzeu – KULT (MK) 14-01 za rok 2019
Kalendárium výstav

VÝZNAČNÉ OSOBNOSTI V MUZEU
Josef, Martin a Viktor Ladovi, potomci malíře Josefa Lady; Jindřich Ulrich, grafik a
ilustrátor; MgA. David Exner, sochař a designér; Milan Exner, keramik; Ing. Roman
Línek, náměstek hejtmana Pardubického kraje; Ing. Jiří Kasina, šéfredaktor časopisu
Myslivost, Ing. Petr Šilar, senátor

KULTURNĚ - VÝCHOVNÉ AKCE
Průvodcovství po stálých expozicích a sezónních výstavách v muzeu pro školní
výpravy a zájezdy, exkurze po památkách města
Obnovování tradic ve městě:
Tříkrálový průvod 11. 1.
12

V sobotu 11. ledna navštívili Lanškroun Kašpar, Melichar a Baltazar. Na velbloudech
přijeli k radnici, kde se přivítali s návštěvníky. Z náměstí J. M. Marků vyšel průvod v
čele v bubeníky a zbrojnoši a směřoval ulicí 28. října ke kostelu sv. Václava. Hlavním
dějištěm a symbolickou třetí zastávkou průvodu se stalo nádvoří zámku. Zde Tři
králové obdarovali Ježíška, ležícího v kolébce ve Svaté rodině z dílny řezbáře Bedřicha
Šilara - kadidlem, zlatem a myrhou. Dárky mu také přinesli členové folklórního souboru
Jitřenka, kteří doprovázeli svými vystoupeními jednotlivá zastavení. Koledy zazpíval
Lanškrounský smíšený sbor. Na organizaci této akce se ve spolupráci se spolkem
Honorata podílelo městské muzeum.
Masopustní průvod a veselice 2. 3.
Uspořádání celodenního programu: zabijačkový gulášek pana starosty a sladké
mámení pana místostarosty – ochutnávka tradičních produktů místních řeznictví ze
zabijačky – účinkování středověké hudby Krless, masopustní průvod a jízda Bacchusa
v kočáře, vystoupení Dechového orchestru Lanškroun,
Uspořádání průvodu masek, předání klíče od města starostou, vystoupení
Lanškrounského smíšeného sboru a Komo/K/ráku ZUŠ J. Pravečka Lanškroun,
folklorního souboru Trnka Vyškov, vystoupení skupiny historického šermu Tartas a
zábavného klauna, masopustní jarmark

Dny evropského dědictví 7. 9.
Oživlá historie aneb lanškrounské památky, jak je neznáme
Pro letošní rok připadly Dny evropského dědictví v Lanškrouně na neděli 6. září.
Prohlídkový okruh nás vrátil do 17. a 18 století. Morový sloup na náměstí J. M. Marků,
mariánský sloup na náměstí A. Jiráska, socha sv. Jana Nepomuckého na nádvoří
zámku a sloup Nejsvětější trojice u Dělnického domu byly jednotlivé zastávky pojící se
s morovou epidemií a válkami. Průvodní slovo ředitelky městského muzea Marie
Borkovcové bylo doplněno scénkami herců Divadla Ve středu, vystoupením skupiny
historického šermu Corporal. Dobovou atmosféru dotvořila barokní a klasicistní hudba
v podání Andělského tria. Pozvání přijal i samotný generál Laudon s hejtmanem
Dařílkem a dělostřelcem Bärnkoppem. Návštěvníky zaujaly také ukázky výcviku vojska
z dob panování císařovny Marie Terezie, vystavené zbraně, dobový tábor a palba
z děla a salvy z pušek. Historickou akci zaměřenou na drobnou plastiku ve veřejném
prostoru a sedmiletou válku zhlédly stovky návštěvníků. Jejím pořadatelem byly město
Lanškroun, Městské muzeum Lanškroun a Divadlo Ve středu.

Adventní tvůrčí dílny - zajištění tvůrčích dílen v muzeu po čtyři adventní neděle:
výroba vánočních přáníček, hvězdiček z pedigu, rytí skla, pletení vánoček
Nekonaly se z důvodu uzavření muzea nařízením vlády v době panedemie.
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ODBORNÉ ČASOPISY A NOVINY (archivace)
Věstník českých a moravských muzeí, Orlický deník, městské noviny Lanškroun,
Schönhengster Jahrbuch, Schönhengster Heimat, časopis Betlémy a betlémáři

ÚDRŽBA OBJEKTU – památkového objektu – zámku, galerie (bývalé konírny)
Pravidelné revize elektrických přístrojů a elektroinstalace, zabezpečovacího a
kamerového systému, hasicích přístrojů, požární signalizace, objektů muzea. údržba
stálých expozic muzea včetně Pamětní síně Jindřicha Pravečka a Kabinet mincí,
medailí a sochařských prací akad. sochaře Zdeňka Kolářského
Oprava osvětlení, EZS – výměn pojistky, výměna bojleru v přízemí muzea, oprava
WC, tiskárny
Nákup počítače a monitoru, nabíjecí svítilny, kovových regálů do nového depozitáře
muzea v objektu bývalé konírny (12 765 Kč)

Otevírací doba: celoročně
ÚT- PÁ
9.00 – 11.30 13.00 – 16.00
SO – NE
13.00 – 17.00

Vstupné:
dospělí
děti, důchodci
školní výpravy

60 Kč
30 Kč
20 Kč

Městské muzeum Lanškroun
W: muzeumlanskroun.cz
FB: muzeumlanskroun

Připravované výstavy, přednášky a akce na rok 2021
do března

Pohádkové Vánoce Veroniky Balcarové (prodloužena)

10. 4. – 6. 6.

Muzejní nej
Historie města ve fotoarchivu muzea
13. 5.
Přednáška a promítání filmu Můj život s Guggenheimem
(režisérka Jana Chytilová), v upomínku na proslulého ředitele, který 27 let (1961–
1988) řídil věhlasné muzeum v New Yorku, ve spolupráci s Galerií Zdeněk Sklenář

13. 6. – 22. 8.

Skřítci a trpaslíci, ve spolupráci s Letohrádkem Mitrovských Brno
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2. 9. – 14. 11.

Knižní vazba, 30. výročí založení oboru knihař v Lanškrouně
ve spolupráci se SOŠ a SOU Lanškroun
18. 9.
Dny evropského dědictví – 500 let renesance ve východních
Čechách
27. 11. – leden 2022 Řemeslné Vánoce
Adventní tvůrčí dílny
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