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Městské muzeum v Železném Brodě
Městské muzeum prezentuje své stálé expozice ve dvou budovách. Sklářskou expozici v budově
spořitelny na náměstí 3. května a národopisnou v roubeném domě zvaném Běliště. Dále spravuje tři
depozitáře se sbírkovými předměty, jeden v v historickém domě v Kříţové ulici, druhý ve víceúčelovém
domě Na Poříči a třetí v budově spořitelny. V důsledku nevyhovujícího stavu depozitáře v Kříţové ulici
probíhala jiţ druhým rokem postupná úprava prostor v budově spořitelny pro nové depozitáře. Tento
proces byl spolu se stěhováním sbírek hlavní prioritou činnosti v roce 2008.

Provoz muzea
Chod muzea zajišťovali tři stálí zaměstnanci, o víkendech a během návštěvní sezóny vypomáhali,
vzhledem k nutnosti zajistit dva prohlídkové objekty, brigádníci a praktikanti. Hlavní návštěvní sezóna
probíhala od května do září a otevírací doba zůstala stejná jako v minulém roce, tj. 9-12 13-16 (resp.17)
hodin. K změně provozu došlo v národopisné expozici na Bělišti. Vzhledem k opakovaným krádeţím byl
zaveden reţim časových prohlídek s průvodcem.
Návštěvnost obou muzejních expozic činila 5673 osob. Na další kulturní akce (Velikonoční jarmark,
Řemesla na Bělišti, Vánoční trhy a další) přišlo 2385 osob.
Hospodaření
Městské muzeum je příspěvkovou organizací Města Ţelezný Brod. Dotace na provoz od zřizovatele činily
1.419.220,-Kč, dále zřizovatel poskytl investiční příspěvek 169. 780,-Kč na vybavení depozitářů, tato
akce byla také podpořena dotací od Ministerstva kultury v částce 98.000,-Kč. Mimořádný příjem do
rozpočtu muzea ve výši 40.000,-Kč přinesl prodej reprodukčních práv. Podrobný přehled o hospodaření
Městského muzea je podán v účetní závěrce.
Práce se sbírkami a činnost v depozitářích
Od začátku roku 2008 se pracovalo v budově spořitelny na úpravě dalších prostor na depozitáře. Proběhla
výmalba, nátěr oken, instalace osvětlení, bezpečnostních folií do oken a instalace EZS, poté byly do třech
místností namontovány stacionární regály a kovová síť na zavěšování předmětů. Od těchto kroků se
odvinulo následné stěhování sbírek z depozitáře v Kříţové ulici (říjen-listopad). Předměty byly zabaleny
do krabic a transportovány do karanténního prostoru, odkud byly postupně odebírány k očistě a
konzervaci a následně ukládány do nových regálů. Tato činnost je časově velmi náročná, a proto nebylo v
našich silách (i s ohledem na klimatické podmínky) přestěhovat z depozitáře v Kříţové ulici všechny
sbírkové předměty. V jejich stěhování se bude pokračovat i v roce 2009. Souběţně s výše uvedenými
pracemi byla od začátku roku očišťována a revidována sbírka skla a biţuterie. Při této příleţitosti proběhl
její restaurátorský průzkum, byl zmapován fyzický stav sbírky a vytipovány konkrétní předměty k
restaurování. Nejvíce poškozeny dlouhodobě nevhodným uloţením jsou zejména hutní, foukané a
modelované figurky. S ohledem na finanční prostředky bylo vybráno a zrestaurováno 9 ks modelovaných
a 16 ks hutnických figurek.
Pracovalo se i v depozitáři na Poříči, kde byl proveden generální úklid depozitáře, včetně očisty a
konzervace nábytku.
Mimo výše uvedených činností proběhly i povinné úkony vyplývající ze zákona č.122/2000 Sb., a sice
zpracování 269 nových přírůstků (kompletní evidence včetně fotodokumentace), evidence II. stupně
probíhala také u řady nezpracovaných předmětů z minulých let. Dále jsme provedli revizi části
sbírkového fondu (834 předmětů).
Přírůstky do sbírky
Nejvýznamnějším přírůstkem v roce 2008 byl dar společnosti Jablonex Group - kolekce skla ze
vzorkovny ŢBS čítající bezmála 260 poloţek. Soubor byl ještě doplněn materiálem z podnikového
archivu ŢBS (fotografie, katalogy, návrhy). Tento dar významně obohatil sbírkový fond muzea o

charakteristické výrobky hutního skla firmy Ţeleznobrodské sklo, jehoţ výroba byla ukončena. Z dalších
přírůstků jen namátkou, ruční tkalcovský stav, mandl, skokanské lyţe, fragment roztaveného zvonu a jeho
srdce po poţáru zvonice a pamětní plakety.

Akce a výstavy
Poznej svoje okolí
leden - únor
Výstava, kterou připravili ţáci 6. třídy ZŠ v Pěnčíně. Námětem jim byla prohlídka Běliště a dalších
architektonických památek Ţelezného Brodu, kterou převedli do výtvarné podoby a doplnili texty o jejich
historii.
Masopustní úterý
5. 2. 2008
Účast na masopustní veselici.
Výstava přírůstků do sbírky skla v roce 2007
1. 3. - 31. 12. 2008
Výběr z kolekce skla ze ţeleznobrodské sklářské školy z období 50. a 60. let 20. století.
Velikonoční jarmark na Bělišti
14. - 16. 3. 2008
Tradiční jarní trhy s obvyklým sortimentem výrobků byly letos doplněny předváděním výroby
paličkovaných krajek, zdobením kraslic voskovou technikou a ukázkami zpracování ovčího rouna.
Řemesla na Bělišti
21. 6. 2008
Ve spolupráci s DDM jsme připravili předvádění řemesel pod širým nebem a moţností jejich vyzkoušení
pro návštěvníky. Program doplňovala ţivá jarmareční hudba a vystoupení břišních tanečnic.
Vodní díla a technické stavby na potoce Ţernovníku
1. 7. - 28. 9. 2008
Výstava mapovala výskyt technických zařízení s vodním pohonem na potoce Ţernovníku na jeho toku z
Louţnice do Ţelezného Brodu. Výstavu doprovodila komentovaná exkurze po těchto stavbách a vodních
dílech, která konfrontovala jejich současný stav s historickými dokumenty.
Výstava o výstavě v roce 1930
20. 9. - 31. 10. 2008
Výstava o Jubilejní výstavě čsl. skla a bijouterie a Pojizerské krajinské a průmyslové výstavě přinesla
připomenutí jedné z nejvýznamnějších kulturně společenských událostí v historii Ţelezného Brodu.
Výstava proběhla v rámci festivalu Skleněné městečko.
Šumná Jizera
11. 11. 2008
Městské muzeum pozvalo autory dokumentárního cyklu Šumná města, aby osobně představili další díl

tohoto pořadu, který se na jaře 2008 natáčel v Ţelezném Brodě. Městské muzeum bylo odborným
konzultantem dílu Šumná Jizera, který mapoval oblast Semilska, Ţeleznobrodska a Turnovska.
Václav Kupský - Fotografie
4. 10. - 30. 11. 2008
Výstava černobílých stereofotografií a jejich zvětšenin.
Vánoční trhy na Bělišti
2. - 7. 12. 2008
Prodej dárkového a vánočního zboţí byl doplněn výstavou betlémů ţáků ţeleznobrodských základních
škol, výstavou paličkovaných krajek Dámského klubu ze Zásady a předváděním jejich výroby.

