Knihovna a Muzeum Aš
Zastupitelstvo města Aše schválilo usnesením č. 564 ze dne 24.2.2010 změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace Městská knihovna Aš tak, že změnilo název organizace na Knihovna
a Muzeum Aš a přidalo další předmět činnosti organizace. Důvodem této změny byl zánik
příspěvkové organizace Muzeum Aš k 31.3.2010 a převod činností, které Muzeum Aš
vykonávalo, na Městskou knihovnu Aš. Od 1.4.2010 tedy fungovala nově pojmenovaná
organizace Knihovna a Muzeum Aš, ve které pracovala dvě oddělení – oddělení Knihovna a
oddělení Muzeum.
Oddělení Knihovna
Rok 2010 byl rokem doslova převratných změn. Kromě změny názvu a organizačních změn,
souvisejících s převodem činností muzea, se dočkala knihovna i opravy budovy knihovny na
Hlavní ulici. Zřizovatel – Město Aš – obdržel dotaci z Regionálního operačního programu
region soudržnosti NUTS II Severozápad ve výši 19,7 mil. Kč. Celkové náklady na opravu
budovy dosáhly cca 23,5 mil. Kč. Byla částečně opravena střecha, vyměněna okna, nové je
i topení včetně rozvodů, nová elektroinstalace, úpravy interiérů, nová sociální zařízení ve
čtyřech podlažích, vytvoření bezbariérových přístupů do všech čtyř nadzemních podlaží a na
první pohled je nejzřetelnější nová fasáda. U budovy bylo vybudováno parkoviště se 30 místy
k stání.
Přestavba budovy byla pro knihovníky důvodem k radosti, ale zároveň příčinou mnoha
starostí. Na konci měsíce března jsme uzavřeli stará oddělení, budovu jsme vystěhovali a
v průběhu května jsme otevřeli v prozatímním prostoru v ulici Resslově. Nově otevřená
knihovna byla opravdu jen prozatímní. Čtenářům jsme zpřístupnili pouze část fondu (nejvíce
žádané svazky cca 15 000) a zbytek knih spolu s většinou nábytku byl uskladněn v zadní části
vypůjčeného prostoru a oddělen od prostor pro veřejnost nábytkovou stěnou. I takto nouzové
prostory však mohou být praktické a vkusné, jak dokládá fotografie.

Knihovna v provizorních prostorách

V těchto prostorech jsme půjčovali do konce měsíce listopadu 2010. Od 1.12.2010 jsme se
opět začali přesunovat do již opravené budovy na Hlavní ulici. Jak je vidět, z pohledu
pracovníků knihovny, by se rok 2010 mohl nazvat rokem STĚHOVÁNÍ. Přesto ale knihovna
svou hlavní činnost vykonávala, což dokládají čísla.
Do knihovny se zaregistrovalo 1352 čtenářů, z toho 470 dětí do 15 let. Tito čtenáři si odnesli
53 982 knihovních dokumentů. Knih bylo 46 681, periodik 6 059 a ostatních knihovních
dokumentů 1 242 (mapy, noty, CD). Z toho bylo 37 325 kusů půjčeno dospělým a 9 356 kusů
půjčeno dětem.
Přestože prostory byly nouzové, čtenáři si i nadále mohli nechat vybrané knihy rezervovat,
což využilo 56 uživatelů. Knihy, které knihovna nevlastní, jsme objednávali z jiných
knihoven (MVS) 5 x a sami jsme naše knihy půjčovali jiným knihovnám 14 x. I nadále
fungoval náš on-line katalog jak v půjčovně, tak na našich webových stránkách. Návštěvníci
měli k dispozici 2 počítače připojené na internet. Celkem si během roku 2010 našlo cestu do
knihovny 11 781 návštěvníků.
Jako ostatní roky, i v roce 2010 jsme pořádali akce pro veřejnost. Celkem jsme uspořádali 17
akcí, kterých se zúčastnilo 526 účastníků. Do knihovny přišli děti z MŠ i ZŠ a gymnázia.
V prostorách muzejních zahrad proběhla hra inspirovaná Ašskými pověstmi O pokladech,
čertech a jiných věcech – čtení, vyprávění a závěrem hledání pokladu určené malým i hravým
dospělým. Výstavu Dějiny udatného českého národa, která probíhala v prostorách muzea,
využila knihovnice k uspořádání workshopu a besedy s autorkou obřího leporela paní Lucií
Seifertovou. Tato velmi zajímavá akce byla určena pro děti 4. tříd. Největší akcí pro děti ZŠ
byla série besed Týden čtení. Studenti gymnázia četli úryvky z knih na téma Škola dětem 6.
tříd a nižších ročníků gymnázia.

Týden čtení

Dějiny udatného českého národa - workshop
Oddělení Muzeum
Ani pro pracovníky Muzea Aš nebyl rok 2010 jednoduchý. Začátek roku strávili stěhováním
sbírek do nově opravené budovy muzea a vzhledem k rozhodnutí o zrušení samostatné
příspěvkové organizace Muzeum Aš, v měsíci únoru začala mimořádná předávací
inventarizace spojená s mimořádnou inventarizací sbírek. Práce všech odborných pracovníků
pokračovala v neztenčené míře i po 31.3.2010, kdy se stali zaměstnanci Knihovny a Muzea
Aš.
Problémem muzea je především fakt, že vzhledem k rekonstrukci budovy, která byla
prováděna během roku 2009, došlo k zrušení dvou stálých expozic – textilní a národopisné.
Bylo rozhodnuto, že do budovy muzea se vrátí pouze textilní expozice, národopisná bude
umístěna do budovy bývalé hasičské zbrojnice, která se během roku 2009 stala kulturní
památkou. Z tohoto důvodu zadalo město vypracování dvou studií – Studii Expozice textilu a
studii Národopisná expozice. Úspěšné vypracování obou studií bylo možné pouze díky úzké
spolupráci autora Ing. arch. Radka Lizny a obou kurátorek muzea. Zároveň začala velmi
intenzivní jednání o získání peněz na vytvoření expozic z dotací EU – Cíl 3. Velmi nadějně
vypadala spolupráce na projektu s muzeem v německém městě Olešnice, po ročním jednání
však nakonec ke spolupráci nedošlo. Nezbývá, než v hledání partnera pro realizaci obou
projektů, ve spolupráci se zřizovatelem, pokračovat i v roce 2011.

Vzhledem k neexistenci stálé expozice se muzeum soustředilo především na krátkodobé
výstavy. K nim využívalo nejen prostor výstavní síně, ale i, pokud to velikost výstavy
vyžadovala, prázdné prostory expozice.
V květnu proběhla výstava fotografií ašských autorů – Soudkovitost, v červnu si mohli
návštěvníci prohlédnout Netkaný textil + Tapiserie, o prázdninách jsme pro domácí i
přespolní připravili výstavu Obce Ašska v proměnách času a zároveň byly ve vestibulu
budovy muzea umístěny výstavní panely k akci Schumann 2010 – mládí, láska & hudba bez
hranic, v září jsme výstavou Dějiny českého národa – Leporelo potěšili milovníky historie,
humoru a komiksu, v říjnu mohl milovník umělecké fotografie pohladit duši pohledem na
krásu přírodních scenérií na fotografiích Stanislava Wiesnera – Hledání v krajinách, listopad
proběhl v duchu výstavy připravené z vlastních sbírek muzea - Aš v obrazech a koncem roku
2010 a začátkem roku 2011 naplnil výstavní síň muzea duch studentský při výstavě
výtvarných prací studentů Gymnázia a SOŠ Aš.

Netkané textílie
Protože kromě rekonstruované budovy muzea byly nově upraveny i muzejní zahrady,
organizace se podílela i na velkých akcích pořádaných jinými subjekty.
Největší akcí, která v prostorách muzea proběhla byl Den pro město – odpoledne plné
divadla, kulturních vystoupení, hudby, jídla a pití. Tato akce se konala převážně v muzejních
zahradách a je zřejmě málo obyvatel našeho města, kteří se, alespoň na chvíli, nepřišli do
zahrad podívat.
Naopak převážně v budově proběhlo slavnostní zahájení přeshraniční akce Schumann 2010 –
Mládí, láska & hudba bez hranic. Tato akce byla pořádána ve spolupráci s německým městem
Bad Ester.

A do třetice Knihovna a Muzeum Aš získalo grant na pořádání kulturní akce Advent
v Muzeu. 12.12.2010 jsme tedy v budově muzea uspořádali správnou předvánoční oslavu. Od
odpoledne probíhala řada kulturních programů – divadlo, módní přehlídka, hudební
vystoupení dětí ZUŠ Aš, slavnostně jsme rozsvítili vánoční stromek a kdo chtěl či mohl si u
něj za doprovodu hudebníků zazpíval. Jídla, pití a stánků, ve kterých se nabízelo vánočně
laděné zboží, byl dostatek. Děti si mohly zdarma ozdobit perníček, vyrobit adventní věnec
nebo rozkrojit jablíčko či pustit ořechovou loďku po vodě. Když se odpoledne překulilo do
času večerního, mohli zájemci v klidu a pohodě poslouchat lidové vánoční písně z Moravy
v podání pana Jaroslava Hutky.

Advent

Při vypočítávání akcí, které se v nových prostorách konaly, nesmíme zapomenout na svatby.
V překrásné scenérii zahradního amfiteátru, případně v eleganci muzejní auly si své ano řeklo
7 párů.
Slavnostní okamžiky v aule prožili i všichni ašští maturanti, neboť jim v tomto nádherném
prostředí byla předávána maturitní vysvědčení.
V aule se také odehrávalo 5 besed s dětmi ZŠ na téma Historie mého města, případně Historie
vážně nevážně.
Stejně jako v letech předchozích byla i v roce 2010 Knihovna a Muzeum pořadatelem
konference Společnosti pro výzkum kamenných křížů. O konferenci i činnosti “křižáků„ se
více dočtete v samostatné zprávě Společnosti. K této konferenci vydala Knihovna a Muzeum
publikaci Sborník Společnosti pro výzkum kamenných křížů 2010 v nákladu 200 kusů.
Odborná činnost kurátorek muzea pokračovala digitalizací sbírek, “sběrem„ a archivací
regionálního tisku, přednáškovou činností – některé přednášky, např. Nachtbarschaftliche
Beziehungen zwischen Deutschen und Tschechen nebo Geschichte der Stadt Asch im 20. Jh
přednesla kurátorka v němčině. Samozřejmostí byla služba badatelům, vzhledem k historii
našeho města velká část dotazů byla v němčině.
A ještě pár čísel statistiky. V roce 2010 muzeum navštívilo 1437 návštěvníků – dětí i
dospělých, 30 badatelům byla při jejich práci nabídnuta odborná pomoc a pomocí
elektronické pošty bylo zodpovězeno přes 45 dotazů.
A na úplný závěr několik údajů o hospodaření organizace. Knihovna a Muzeum hospodařila
s rozpočtem 3 849 554,- Kč, z toho bylo 111 354,- Kč vlastních příjmů a zaměstnávala 7,9
přepočtených zaměstnanců.

