Městské muzeum v Železném Brodě v roce 2009
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 historickém domě v Křížové ulici, druhý ve víceúčelovém
domě Na Poříči a třetí v budově spořitelny. V důsledku nevyhovujícího stavu depozitáře v Křížové ulici
probíhal již třetím rokem přesun sbírkových předmětů do nových depozitářů ve spořitelně, stěhování
bylo v tomto roce dokončeno a depozitář byl zrušen.
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. V muzeu na Bělišti byl, kvůli krádežím v roce 2008, stále v platnosti režim časových prohlídek s
průvodcem. Během října byl na Bělišti nainstalován bezpečnostní kamerový systém a od následujícího
měsíce byly časové prohlídky zrušeny.
Návštěvnost obou muzejních expozic v roce 2009 činila 4930 osob. Na další kulturní akce (Velikonoční
jarmark, Vánoční trhy a další) přišlo 2308 osob.
Hospodaření
Městské muzeum je příspěvkovou organizací Města Železný Brod. Dotace na provoz od zřizovatele
činily 1 600 000 Kč. Dále jsme získali dotaci Ministerstva kultury na restaurování cechovní korouhve
ve výši 67 tis. Kč a úspěšní jsme byli i v žádosti o dotaci na kamerový systém na Bělišti (98 tis. Kč).
Příjmy ze vstupného činily v roce 2009 74.250 Kč, z hospodářské činnosti jsme vykázali zisk ve výši
52.483 Kč.
Práce se sbírkami a činnost v depozitářích
Od začátku roku 2009 se pokračovalo v očistě a konzervaci přestěhovaných sbírkových předmětů, které
byly následně ukládány do stacionárních regálů (téměř celá etnografická sbírka a sbírka plastik, která
čítá několik tisíc položek). Od prachu byly kompletně očištěny návrhy figurek a mozaiky ze ŽBS (cca
35 šanonů) a několik desítek bižuterních vzorníků.
V průběhu měsíce března byly přestěhovány zbylé sbírky z depozitáře v Křížové ulici. Depozitář byl
následně kompletně vyklizen, většina mobiliáře (skříně, dřevěné regály) byla pro svůj špatný stav
rozebrána a zlikvidována.
Mimo výše uvedených činností proběhly i povinné úkony vyplývající ze zákona č.122/2000 Sb. V
rámci pravidelné revize sbírkového fondu bylo zrevidováno 917 předmětů. 235 předmětů bylo
zpracováno ve II. stupni evidence. Do sbírky přibylo 12 nových předmětů.
Během roku se na nás obrátili 4 badatelé s žádostí o studium a řešili jsme 16 rešeršních dotazů.
Spolupracovali jsme na natáčení pořadu České televize - Toulavá kamera.
I v tomto roce pokračovala spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci, když během roku v našem
muzeu vykonávaly svou praxi dvě vysokoškolské studentky.

Akce a výstavy
Masopustní úterý
24. 2. 2009
Účast na masopustní veselici.
Výstava přírůstků do sbírky skla v roce 2008
7. 2. - 31. 12. 2009
Výstava představila část z kolekce hutního skla ŽBS, kterou muzeu věnovala společnost Jablonex
Group.
Nepálem po horách i dolinách
7. 2. - 29. 3. 2009
Výstava fotografií Jana Tomeška z jeho cest po Nepálu.
Velikonoční jarmark na Bělišti
3. - 5. 4. 2009
Tradiční jarní trhy s obvyklým sortimentem výrobků byly doplněny předváděním zdobení perníčků,
pletení z pedigu a výroby paličkovaných krajek.
Zpracování ovčího rouna - řemeslnické dílny pro veřejnost
27. 6. 2009
Účastníci dílny se seznámili s celým postupem zpracování ovčího rouna od vyprání, přes barvení
přírodními barvivy a vyčesání. Vyzkoušeli si i předení na kolovratu a plstění plstící jehlou.
Riegrova stezka na dobových pohlednicích
1. 7. - 30. 9. 2009
Sté výročí od otevření Riegrovy turistické stezky připomněla výstava z dobových materiálů především pohlednic a fotografií.
Pavel Ježek - Sklo
25. 6. - 20. 9. 2009
Prvnímu polistopadovému řediteli sklářské školy a především osobitému výtvarníku Pavlu Ježkovi
jsme připravili vzpomínkovou výstavu. Výstava zahájila provoz nově zrekonstruované Městské galerie
Vlastimila Rady.

Vánoční trhy na Bělišti
1. - 6. 12. 2009
Již tradičně proběhly v adventním čase Vánoční trhy na Bělišti. Kromě prodeje zboží a občerstvení
byla pro malé i velké návštěvníky připravena výtvarná dílna (ve spolupráci s DDM Mozaika) a také
předvádění tradičních výtvarných technik a řemesel (paličkování, podmalba na skle, pletení z pedigu)
Od sv. Martina po Tři krále
1. 12. - 31. 12. 2009
Výstava přiblížila tradiční lidové i církevní zvyky, které byly spjaty s tímto ročním obdobím.

