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Město Aš poskytuje národopisnému a textilnímu muzeu výstavní a depozitní prostory ve

vícero budovách. Hlavní budova muzea se nachází v Mikulášské ulici (čp. 3), kde se kromě prostor
pro textilní expozici a krátkodobé výstavy nalézá i většina depozitářů. K budově náleží i rozsáhlé
zahrady. Historii města Aše prezentuje muzeum v prostorách 1. patra budovy čp. 635 na Poštovním
náměstí (bývalá městská knihovna a hasičská zbrojnice). Obě muzea lze (mimo pondělí a vánočních
svátků) navštívit každý den v týdnu.
Muzeum v průběhu roku
2016 připravilo/pomáhalo
připravit sedm krátkodobých
výstav, které byly k vidění jak
ve výstavním prostoru v
Mikulášské ulici, tak ve
vitrážovém sále v „hasičárně“.
Dvě výstavy připravily
kurátorky muzea – Monika
Hlaváčková zpracovala
tematickou výstavu o Geipelech
a jejich působení v Aši,
Mgr. Jana Kočišová připravila výstavu a přednášku o historii ašských cechů. Dalším pěti propůjčilo
muzeum výstavní prostory: Jan Klíma představil svou malířskou tvorbu výstavou s názvem „Když
láska chytne vlak směřující na jih“, přední čeští surrealisté vystavovali svá díla na výstavě „Já je
někdo jiný“, Slavomír Michalčík a Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau připravili výstavu o historii
obcí Štítary a Újezd, Bohuslav Karban výstavou „Jak se cestovalo za císaře pána aneb kouzlo
starých dokladů“ představil svou sbírku cestovních dokumentů a Josef Chrástka „Šumavskou
odyseou“ ukázal návštěvníkům krásy Šumavy.

V průběhu roku uspořádalo muzeum i několik dalších akcí. Mezi nejúspěšnější dozajista
patřily již tradiční workshopy pletení pomlázek a „Ašská čajová pohoda“, která se v tomto roce
konala 8x. Velký zájem byl i o workshop výroby modrotisku, který se konal ve firmě ZDM.
Muzeum se také podílelo na akci „Ašské sklepy“, v jejímž rámci si mohli návštěvníci prohlédnout
tři sklepy ašských historických budov (muzeum/čp. 3, radnice/čp. 1, vila G. Geipela/čp. 378 –
Policie ČR). V polovině června navštívily muzeum v Mikulášské ulici děti z mokřinské mateřské
školky a vyzkoušely si, jak se láme a česá len. Došlo i na pár přednášek kurátorek a pracovníků
muzea. Monika Hlaváčková seznámila posluchače s ašskými velikonočními tradicemi, Jiří Poor s
drobnými kulturními památkami, které lze najít na česko-bavorské a česko-saské hranici a Mgr.
Kočišová přednesla již zmíněnou
přednášku o historii ašských cechů.
Na začátku října proběhla již tradiční
konference Společnosti pro výzkum
kamenných křížů (vydán i Sborník
SPVKK 2016). Rok 2016 zakončilo
muzeum vydáním publikace Povídky
a pověsti Ašska.
V číslech o výše zmíněných
akcích můžeme hovořit takto:
„hasičárnu“, kde je vstup zdarma,
navštívilo v roce 2016 3.922 návštěvníků a návštěvnic. Textilní expozici a krátkodobé výstavy v
Mikulášské ulici, kde se platí vstupné 16,-, resp. 32,- Kč, navštívilo celkem 1027 platících
návštěvníků (490 snížené vstupné, 298 plné vstupné, 52 dětí předškolního věku, 167 dětí školního
věku a 5 rodin). Dalších 1113 lidí přišlo na vernisáže krátkodobých výstav, nejrůznější workshopy a
přednášky, tedy na akce, které nejsou zpoplatněné. Návštěvnost muzejního webu čítala 5.013
přístupů. Muzeum neustále investuje do své prezentace v rámci informačních systémů měst Cheb a
Františkovy Lázně (komentované spoty na informačních tabulích). Samozřejmostí zůstává
distribuce informačních letáků do informačních center okolních měst v regionu (Cheb, Františkovy
Lázně, Bad Elster a Bad Brambach).
ODBORNÁ ČINNOST:
V roce 2016 navrhly kurátorky muzea k zapsání do sbírkového fondu 36 předmětů. V rámci
periodické inventarizace sbírek prošlo rukama inventarizační komise 652 sbírkových evidenčních
čísel, což činilo 3312 kusů sbírkových předmětů. Zodpovězeno bylo 133 badatelských dotazů.
Digitalizováno bylo 703 sbírkových předmětů a 165 karet kamenných křížů.

