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Personální obsazení:
Muzeum má 2 stálé zaměstnance, v době hl. návštěvní sezóny průvodce – brigádníka, další
pracovníci pracují příležitostně na základě dohod o provedení práce.
Úpravy muzejních prostor
Počátek roku 2006 znamenal řešení problému s vytápěním kanceláře. Byla zrušena stará
rozbitá akumulační kamna a nainstalovány 2 přímotopy. Tomu předcházela nová
elektroinstalace ve dvou místnostech. Následovala oprava stropu v kanceláři (po zatékání),
poté vymalování kanceláře a 2 výstavních místností. V těchto prostorách byly také
nainstalovány dřevěné latě, na něž jsou připevňovány vystavované exponáty, aby se zamezilo
poškozování zdí. Problémem zůstává zatékání do některých místností expozic v době jarního
tání sněhu.
Stálé expozice
Od 1. 4. do 31. 10. byly zpřístupněny stálé expozice v dosavadní podobě, tj. lékárna,
archeologie, modely Drábských světniček, národopis, galerie obrazů. K menším úpravám
došlo pouze na vstupní chodbě, kde byla zde vystavená historická kola doplněna fotografiemi
a kopiemi dokumentů z činnosti Klubu velocipedistů v Mnichově Hradišti.
Výstavy
14. dubna byla otevřena výstava loutek Františka Pešána a koláží Jiřího Pešána. Na
vernisáži promluvil místostarosta města p. Jaroslav Koloc a vystoupily děti z MŠ v Mírové
ulici. V době konání výstavy byla uskutečněna divadelní představení loutkového Divadla
z půdy Fr.Pešána. Jednalo se celkem o 16 představení, kterých se zúčastnilo kolem 400 dětí ze
základních i mateřských škol z města a okolí. Výstava trvala do 18. července. Zhlédlo ji více
než 1 000 návštěvníků.
21. července se konala vernisáž výstavy obrazů p. Josefa Marka, dlouholetého
mnichovohradišťského učitele, při příležitosti jeho významného životního jubilea. Výstavu
zahájil profesor zdejšího gymnázia pan Eduard Havránek, na kytaru zahrál pan Jiří Predka,
učitel ZUŠ. Výstava trvala do konce října, přišlo si ji prohlédnout přes 700 návštěvníků,
z velké části bývalých žáků pana učitele Marka.
V době od května do října byla ve vstupním prostoru instalována z dokumentů a materiálů
muzea výstavka k 140. výročí prusko-rakouské války a bojů v okolí města.

Od 4. do 16. prosince byla připravena adventní výstava. K vidění bylo několik desítek
betlémů zapůjčených p. Václavem Průškem, ukázky adventních zvyků a typických postav
adventního času na českém venkově. I tato výstava byla pro mateřské a základní školy
spojena s loutkovým představením Divadla z půdy. Výstavu navštívilo téměř 1 000 lidí.
V průběhu celé sezóny městské muzeum navštívilo kolem 3 000 návštěvníků. Téměř polovinu
z nich tvořily školní výpravy.
Další akce
7. června se uskutečnily dva pořady autorského čtení p. Josefa Brože pro děti z 1. ZŠ.
Básník Josef Brož ve spolupráci s Karolínou Jedličkovou, žákyní 4. třídy, četli básnickou
skladbu O pejskovi Šmudlíkovi, poté se konal křest nové sbírky poezie pro děti s názvem
Sedmikrásky naší lásky.
V neděli 11. června se uskutečnila vzpomínková akce k 140. výročí prusko-rakouské
války. V zámecké zahradě byla připravena výstavka zbraní, které zapůjčilo Muzeum
Mladoboleslavska. Od zámku se potom vydal průvod vojáků – členů Komitétu pro udržování
památek z války roku 1866, který za doprovodu vojenské hudby a desítek občanů došel
k pomníku padlým v této válce na místní hřbitov. Zde po projevu starosty města p. Jaroslava
Myšky a studenta Martina Baruse, který účastníky seznámil s průběhem bojů ve městě a
okolí, došlo k položení věnců a posvěcení pomníku P. Radkem Jurnečkou.
16. prosince při příležitosti konání Valdštejnských Vánoc v zámeckém areálu si návštěvníci
muzea v doprovodu krojovaných průvodců mohli prohlédnout kromě adventní výstavy
ukázky typické selské štědrovečerní tabule a vánočních zvyků. V tomto dni muzeum
navštívilo téměř 200 lidí.
Sbírky
V průběhu roku 2006 byly muzejní sbírky rozšířeny o 49 nových exponátů, buď koupí, nebo
darem. Odborná knihovna byla rozšířena o 30 titulů. Restaurováno bylo 13 obrazů.
Pokračovalo se také v pořizování fotodokumentace z akcí ve městě.
Z podnětu Okresní archivu v Mladé Boleslavi bylo započato s evidencí a tříděním archiválií,
k tomuto účelu byla uzavřena dohoda o provedení práce se zkušenou archivářkou.
Pořizuje se také soupis rukopisů, který provádí FF UK.
Muzeum zakoupilo počítačový program Bach a započalo s evidencí sbírek v elektronické
podobě.
Další činnost
Muzeum vydalo informační a propagační letáčky, nechalo vyrobit
ražené turistické štítky na hole, pokračovalo v prodeji i volném výdeji propagačních materiálů
města.
V zimních a jarních měsících probíhala konzervace a údržba sbírkových předmětů.
Muzeum v průběhu roku navštívilo několik studentů a badatelů (cca10 ), kteří zde hledali
materiály a informace pro své práce.

