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Muzejní prostory
Vzhledem k naprosto nevyhovujícímu stavu elektroinstalace a opakovanému upozorňování na
tuto situaci při revizích vyvolalo vedení města jednání s kastelánem zámku a s Národním
památkovým ústavem. Byla uzavřena dohoda, na základě které město na své náklady
vybuduje v prostorách muzea novou elektroinstalaci, vynaložená finanční částka pak bude
kompenzována neplacením nájemného v následujících několika letech. V průběhu roku byl
připraven projekt, který akceptuje připomínky a podmínky NPÚ, a zahájeny přípravné práce.
Vlastní rekonstrukce proběhne na počátku roku 2011.
Přetrvávají problémy s opakovaným zatékáním na různých místech v expozicích.
V prvních měsících roku byla převezena část sbírkových předmětů z nevyhovujícího
depozitáře v tzv. úřednickém domě do haly u pavilonu Chanos. Zde jsou podmínky
nesrovnatelně lepší (sucho, elektronické zabezpečení), přesto to pro exponáty není příliš
vhodné umístění, především pro vzdálenost, a tím ztíženou dostupnost pro pracovníky muzea.
Otázkou zůstává i jistá „důstojnost“ umístění předmětů historické hodnoty ve skladu.

Personální obsazení:
V personálním obsazení nedošlo k žádným změnám. Muzeum má nadále 2 stálé zaměstnance,
v době hlavní návštěvní sezóny brigádníky, kteří pracují na základě dohod o provedení práce
či dohod o pracovní činnosti. Tak jako v předešlých letech i v roce 2010 pomáhali především
se soupisem a tříděním archiválií, převáděním záznamů sbírkových předmětů do elektronické
podoby a vykonávali průvodcovskou činnost.

Stálé expozice
Stálé expozice, tj. archeologie, lékárna, modely Drábských světniček, národopis i obrazárna
byly přístupny v nezměněné podobě. V létě byla z prostorových důvodů zrušena expozice
věnovaná loutkovému divadlu.

Výstavy a další akce
Na počátku roku se muzeum účastnilo výstavy Poklady muzeí Pojizeří, která byla
uspořádána ve výstavních prostorech Senátu z iniciativy senátora PhDr. Jaromíra Jermáře.
Společně s muzei v Turnově a Mladé Boleslavi jsme měli možnost předvést zde naše
nejzajímavější exponáty.
Vybrali jsme ukázky z vybavení místní lékárny botanika a přírodovědce Václava Sekery,
včetně vzácného Mathioliho herbáře, dále pak ručně psané a malované modlitební knihy,
model dřevěné chalupy rodiny Brožových ze Lhotic, který představuje typické venkovské
stavení zdejšího kraje v 19. století. Naši část expozice doplňoval originál plakátu zachycující
přírodní zajímavosti a historické památky Mnichova Hradiště a jeho okolí, jejž zhotovil místní
malíř Bedřich Ženíšek v roce 1907. Nejvzácnějšími exponáty byly však 3 vyřezávané včelí
úly, které vytvořil kolem poloviny 19. století klášterský řezbář Trnka.
Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží, na níž promluvil kromě představitelů Senátu i
starosta našeho města Jaroslav Myška. Trvala 2 měsíce a o její úspěšnosti svědčí množství
pochvalných zápisů v návštěvní knize.
V měsících dubnu a květnu muzeum nabízelo návštěvníkům výstavu dřevořezeb
mnichovohradišťského občana Vratislava Kolinského. K vidění byly práce s motivy leckdy
již neexistujících staveb a míst z našeho města i z Českého ráje. Výstavu zahájil zastupitel
města a přítel vystavujícího Jaroslav Koloc, vystoupilo i saxofonové kvarteto zdejší ZUŠ
vedené Markem Bublem. Vernisáže se zúčastnilo cca 60 lidí, výstavu zhlédlo 170
návštěvníků.
V době hlavní návštěvní sezóny, od června do začátku října, proběhla výstava Stavebnice
Merkur. Byla uspořádána ze soukromé sbírky pana Jiřího Mládka. Vystaveny byly
nejrůznější stavebnice od nejstarších typů až po ty vyráběné v současnosti. Pozornost
návštěvníků přitahovaly zejména modely ze stavebnic postavené. Jednalo se např. o kostel
v Boněnově, Eiffelovu věž, modely tanků, vlaků a jiných vozidel. Děti byly nadšeny
pohyblivými modely Továrna na čokoládu a Polepšovna čertů a samozřejmě i modelem
železnice s vláčky. V době trvání výstavy byla v chodbě zřízena malá herna, kde bylo možné
si postavit vlastní modely. Byla využívána velmi hojně, jak dětmi, tak i dospělými. Při
vernisáži výstavu zahájil starosta Jaroslav Myška, promluvil Jiří Mládek a vystoupil opět
saxofonový kvartet ZUŠ. Výstavu navštívilo cca 4 200 lidí, byla tedy velmi úspěšná. Zájemci
měli také možnost si v muzeu stavebnice zakoupit.
Plánovaná už tradičně pořádaná adventní výstava se v letošním roce neuskutečnila z důvodu
připravované rekonstrukce elektroinstalace.
V červenci a srpnu připravilo muzeum opět společně se správou státního zámku a
s loutkovým Divadlem z půdy nedělní pohádková dopoledne pro děti a jejich rodiče. Tak
jako každý rok čekala na děti prohlídka s průvodkyní, která vyprávěla pověst o obrovi
z Drábských světniček. Poté si děti prohlédly i výstavu Stavebnice Merkur. Stejně jako
v loňském roce se celkem devíti dopolední zúčastnilo cca 250 rodičů s dětmi.

Sbírky
Muzejní sbírky byly v roce 2010 rozšířeny o 53 exponátů získaných koupí nebo darem.
K nejcennějším přírůstkům patří lékárenský stůl, ševcovský šicí stroj či ozdobné sáně.

Restaurovány byly 2 cechovní prapory, 2 vyřezávané stolky, lékárnický pult i ševcovský stroj,
dřevěná díž a sádrový model městské spořitelny. Odborně zakonzervováno 19 ks palných i
chladných zbraní.
Knihovna byla obohacena o 113 titulů. Zaevidovány byly především staré noviny a časopisy,
které byly roztříděny a uloženy do archivních krabic. Koupí získalo muzeum 13 ks
historických pohlednic a fotografií Mnichova Hradiště,
byla sepsána smlouva o darování kroniky obce Sychrov s jejím autorem Oldřichem
Sedláčkem. K samotnému předání kroniky však do konce roku ještě nedošlo.
Do muzea byl převeden archiv místního spolku divadelních ochotníků Tyl, který obsahuje
řadu vzácných materiálů vztahujících se k historii zdejšího ochotnického divadla.
Muzeum dostalo také jako sponzorský dar finanční částku 3 000 Kč od pana Karla Havelky
z Jičína, pravnuka legionáře ze Lhotic, jehož pomník stojí na zdejším hřbitově. Za tuto částku
jsme zakoupili sako ruského legionáře a noviny Čechoslovák vydávané legionáři v Rusku.
Pokračoval podrobný soupis jednotlivých archivních fondů i převádění evidence sbírkových
předmětů do elektronické podoby.
Trvá archivování místního tisku i fotografií z akcí pořádaných ve městě.

Další činnost
Muzeum uspořádalo dva poetické podvečery s básníkem Josefem Brožem. Jednalo se o
autorské čtení a besedu při příležitosti 3. vydání autorovy sbírky Krajina básníkova zpěvu,
inspirované cestami K. H. Máchy po našem kraji.
Zorganizovali jsme také besedu s Ing. Petrem Polakovičem a PhDr. Jaromírem Jermářem o
vystěhovalectví do Brazílie. Při této příležitosti byla veřejnosti také představena publikace
Dopis z Jaguari v Brazílii do Kněžmostu v Čechách.
Všechna tato tři setkání se uskutečnila v Domě s pečovatelskou službou, protože muzeum
bohužel nemá prostory na pořádání podobných akcí. Zúčastnilo se přes 100 posluchačů.
I v roce 2010 jsme se zapojili do přípravy pietního shromáždění konaného 21. 6. v Praze na
Staroměstském náměstí při příležitosti výročí popravy představitelů české stavovské
opozice.
V průběhu roku jsme zaznamenali cca 20 badatelských návštěv, na obdobný počet dotazů
jsme odpovídali telefonicky nebo elektronickou poštou. Jedna studentka oboru český jazyk dějepis na FF UK zde zpracovává materiál ke své diplomové práci věnované Mnichovu
Hradišti v 2. pol. 19.století.
Archeologovi PhDr. Petru Šídovi bylo prodlouženo zapůjčení 127 ks archeologických nálezů
z hradiště Klamorna.
Pracovník NPÚ Miroslav Kovář provedl podrobnou dokumentaci gotických
architektonických prvků z cisterciáckého kláštera Hradiště.
Městským kulturním zařízením v Bělé pod Bezdězem bylo podle rozhodnutí Rady města
povoleno zhotovení kopií rytiny J.Hislera Valdštejnsko, které jsou nyní umístěny v tamní
zámecké expozici i na panelu v lokalitě Valdštýnsko.
Muzeu Českého ráje v Turnově byl zapůjčen na výstavu Biblický příběh narození Páně
betlém sestavený z figurek mnichovohradišťského malíře Ningera.
Dvě studentky VŠ vykonávaly v muzeu odbornou praxi. Jednalo se o studentku historie na FF
UK a studentku oboru cestovní ruch na univerzitě v Hradci Králové.
Muzeum pokračovalo v prodeji i volném výdeji propagačních materiálů města, stejně tak
materiálů vztahujících se k prusko-rakouské válce v roce 1866 a bojů v našem okolí.
Z fotografií muzejních expozic vytvořených Slávkem Růtou byly vydány 2 druhy nových
pohlednic, s jejichž prodejem se počítá v příštím roce.

Vedoucí muzea pracovala i letos v redakční radě sborníku Od Ještěda k Troskám, podílela se i
na přípravě publikace o Mnichově Hradišti.
Muzeum zajišťuje také vedení kroniky města a místní části Dneboh.

Materiální vybavení
Byl pořízen 1 dřevěný regál pro vhodné uložení zbraní a kovové regály do prostor v skladové
hale. Bylo zakoupeno také větší množství krabic na uchovávání archiválií.
Byly vytištěny nové vstupenky a další propagační brožurky o muzeu.

Návštěvnost
Celková návštěvnost muzea byla kolem 4 500 návštěvníků. Je to nejvyšší číslo od roku 1989.
Za připomenutí stojí, že letos nebyla pořádána adventní výstava a muzeum se nezúčastnilo ani
Valdštejnských Vánoc. Tyto akce v minulosti návštěvnost zvedaly o cca 600 osob. Můžeme
tedy tento rok považovat za velmi úspěšný. Jsme si vědomi toho, že návštěvníky přilákala
především stavebnice Merkur.
Přes optimisticky vyznívající poslední odstavec však situace v muzeu optimistická není, ba
přímo naopak. Naprosto nevhodné umístění v 2. patře zámku činnost muzea omezuje ve všech
směrech a přináší celou řadu problémů.

Zpracovala:

Mgr. Jana Dumková,vedoucí muzea

