Výroční zpráva

2018
Regionální muzeum Horního Pooslaví, z.s.

Něco málo o nás...
Regionální muzeum Horního
Pooslaví je spolek ve smyslu
občanského zákoníku, IČ:
04776836, Je zapsáno ve
spolkovém rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Brně, pod
spisovou značkou L 21300

Regionální muzeum Horního
Pooslaví se zabývá sbírkotvornou
činností, poznáváním,
dokumentací a prezentací dějin a
přírodního bohatství Horního
Pooslaví, především pak na území
Radostínska, Měřínska,
Křižanovska a Brtnicka. Muzeum
se dále specializuje na
problematiku panství rodu
Collalto et San Salvatore.
Muzeum se aktivně podílí na
ochraně tradičních křesťanských
hodnot a tradic, kulturní krajiny,
památek a přírodního bohatství.
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Spolek byl oficiálně založen v únoru
2016. Nejvyšším orgánem je sněm
všech řádných členů, který volí
radu. Rada dohlíží na běžný chod
organizace a jmenuje ředitele
odpovědného za odbornou
činnost, zaměstnance a realizaci
projektů. V roce 2017 měl spolek 4
členy.

Účelem muzea je získávat,
shromažďovat, trvale uchovávat,
evidovat, odborně zpracovávat a
zpřístupňovat veřejnosti sbírky
muzejní povahy z území Kraje
Vysočina, zejména však z území
okresů Žďár nad Sázavou, Třebíč a
Jihlava. Účelem muzea je dále
provádění odborné dokumentace,
průzkumů a datování historických
konstrukcí, objektů i sídelních
celků a ochrana, záchrana,
dokumentace a výzkum
archeologických památek, pořádání
výstav, kulturních a vzdělávacích
programů vyplývající z předmětu
činnosti, popularizace muzeologie,
archeologie a památkové péče a
spolupráce na obnově a využití
nemovité kulturní památky v obci
Kněževes.

Jak běžel rok 2018...
Společně s ŘK farností Luka nad
Jihlavou jsme se začali podílet na
záchraně a využití kostela sv. Petra a
Pavla v Petrovicích.
V roce 2018 došlo ke kompletní obnově
střechy věže kostela, neboť původní
krov i krytina byly v havarijním stavu.
Došlo též k opravě dřevěné zvonové
stolice. Za tuto obnovu získala farnost
Zlatou jeřabinu.

V květnu se uskutečnil koncert pro
Petrovický kostel

Po dlouhých jednáních a přípravách
konečně započala obnova renezančního
špýcharu v Prostředkovivívh, který
získala do vlastnictví obec Suchá - té
pomáháme s jeho záchranou.
Došlo k obnově silně narušené stěny,
která hrozila zřícením. Téměř celá
byla od základu vystavěna znovu.

Navázali jsme spolupráci s Muzeem
Vysočiny Jihlava a účastníme se
archeologických výzkumů. Letos to byl
například výzkum v klášteře v Nové
Říší nebo v Beranovci

Začali jsme s rekonstrukcí středovéké
keramiky

V květnu se uskutečnila přednáška v
kapli sv. Floriána v Brtnici o její
historii. Pro kapli se nám také
podařilo získat rokokový oltář z
brněnského kostela sv. Máří
Magdaleny.

V říjnu se uskutečnila vernisáž
historických fotografií s
doprovodným textem a přednáška ke
100. výročí vzniku republiky ve
Stonařově
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