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Personální obsazení
Muzeum má nadále pouze 2 stálé zaměstnance. Ke konci roku odešla do starobního důchodu
paní Milena Kunová, která pracovala ve zdejším muzeu více než 30let. Na její místo nastoupil
od 1. prosince na základě výběrového řízení Václav Holas, absolvent oboru historie na FF UK
Praha. Na základě dohod o provedení práce pracovalo v roce 2012 celkem 13 lidí, převážně
studentů. Pracovali jako průvodci a pomáhali s dokumentací sbírkových předmětů, 4
pedagožky se podíleli na akci Všední den naší prababičky.

Stálé expozice
Stálé expozice byly po loňských úpravách zpřístupněny v nezměněné podobě, pouze
s nepatrnými úpravami.

Výstavy
V roce 2012 uspořádalo muzeum celkem 3 výstavy. Na období květen až srpen byla
připravena výstava s názvem Historické kolébky a kočárky. Byla nainstalována ze
soukromé sbírky paní Miloslavy Šormové. Jedna část její sbírky byla v muzeu vystavena už
v roce 2009, nyní se jednalo o dosud nevystavené exponáty, především kolébky, doplněné
opět dobovým dětským oblečením, hračkami a fotografiemi.
V průběhu září a října bylo možné navštívit Kaleidoskop, výstavu výtvarných prací Evy
Ševců, ředitelky zdejší ZUŠ. Vernisáž proběhla dne 6. září za účasti více než stovky
návštěvníků. Výstavu zahájila Mgr. Jana Andrejsková, profesorka gymnázia v Čáslavi,
přítelkyně paní Ševců, promluvil také starosta našeho města Arnošt Vajzr a vystoupila kapela
pedagogů ZUŠ pod vedením Marka Bubleho. Na instalaci výstavy se podílel také Vít Weber,
výkonný místopředseda Unie výtvarných umělců ČR.
Na adventní období jsme připravili výstavu s názvem Třpyt vánočních ozdob ze soukromé
sbírky Věry Dvořáčkové ze Smiřic. Výstava byla otevřena první adventní neděli 2. prosince
po rozsvícení vánočního stromu. Návštěvníci ji mohli vidět denně do 21. prosince a poté ještě
od 2. do 6. ledna roku 2013.

6. ledna v podvečer, na svátek sv. Tří králů, byla ukončena tříkrálovým průvodem,
pořádaným místním děkanstvím. V den Valdštejnských Vánoc 15. prosince probíhaly
vánoční prohlídky expozic i výstavy s kostýmovanými průvodci zaměřené na tradiční vánoční
a adventní zvyky českého venkova.

Další akce
Muzeum uspořádalo přednášku RNDr. Zdeňka Mrkáčka, zoologa CHKO Český ráj, s názvem
Zázraky přírody Českého ráje. Uskutečnila se 8. listopadu v budově Volnočasového centra.
Navštívilo ji více než 60 posluchačů, kteří ji hodnotili velmi kladně.
V měsících červenci a srpnu probíhaly opět po dvouleté přestávce nedělní dětské prohlídky
spojené s vyprávěním pověsti o obrovi z Drábských světniček. V letošním roce se jich
zúčastnilo cca 300 návštěvníků.
V měsících květnu a červnu jsme uspořádali program pro děti s názvem Všední den naší
prababičky. Cílem projektu bylo přiblížit dětem život na přelomu 19. a 20. století, názorně
jim ukázat některé z činností, které patřily k běžným povinnostem žen té doby. V průběhu
února a března byla nabídka rozeslána školám v Mnichově Hradišti a blízkém okolí. Přihlásilo
se 25 tříd, každé z nich bylo věnováno jedno dopoledne. Většímu počtu zájemců již nemohlo
být vyhověno. Akce probíhala v prostorách bývalého kapucínského kláštera, dnes
využívaného sdružením Fokus. I toto zajímavé prostředí pomohlo navodit atmosféru
minulých dob. Děti vařily bramboračku, pekly hanušky, praly na valše, draly peří, vyráběly
svíčky a psaly perem s násadkou. Akce se zúčastnilo více než 500 dětí, převážně mladšího
školního věku. Naprostá většina dětí i je doprovázejících paní učitelek byla programem
nadšena.

Sbírky
Muzejní sbírky byly obohaceny o 63 nových exponátů získaných koupí nebo darem. Jedná se
především o předměty denní potřeby a oblečení z 19. a počátku 20. století. Cenné jsou také
nově nabyté archiválie vztahující se k našemu městu – historické tiskopisy místních podniků.
Výtvarná sbírka byla rozšířena koupí obrazu Bedřicha Ženíška představujícího portrét
autorovy sestry, obrazu Evy Ševců s hlavním motivem její výstavy Kaleidoskop a obrazem
Václava Starého s názvem Pod zámkem, který muzeu věnoval malířův syn Pavel Starý.
Zajímavé exponáty získalo muzeum od místního děkanství. V kostele sv. Jakuba byla
otevřena krypta a předměty zde nalezené byly převedeny do muzejních sbírek. Jedná se
především o zbytky rakví, textilií a mosazných křížků. Všechny předměty jsou v současné

době odborně konzervovány. Lidské ostatky byly na náklady muzea podrobeny
antropologickému průzkumu a poté uloženy zpět do krypty.
Do knihovny přibylo 32 nových knih, mezi nimi jsou i staré školní učebnice.
Fotografická sbírka se rozrostla o 48 přírůstkových čísel. Jedná se především o historické
pohlednice okolních vsí a tabla fotografií mnichovohradišťských spolků a institucí. Cenné
jsou také soubory rodinných fotografií rodiny Glancovy a rodiny Bobkovy.
Restaurovány byly 2 cechovní prapory, nejstarší kniha městské kroniky a dalších cca 30
převážně menších modlitebních knih. Konzervováno bylo 12 zbraní.
Archeologický nález gotických reliéfních kachlů z Valečova, zařazený do muzejních sbírek
v loňském roce, byl odborně zpracován archeologem Muzea Mladoboleslavska Filipem
Krásným.

Další činnost
Zaznamenali jsme celkem 39 badatelských návštěv či dotazů, poskytli jsme materiály ke
dvěma bakalářským pracím, 1 diplomové práci a několika odborným studiím a článkům.
Zapůjčili jsme více než 50 předmětů z našich sbírek jiným institucím, převážně Muzeu
Mladoboleslavska.
Podíleli jsme se na zpracování nálezů z krypty kostela sv. Jakuba.
Opět jsme se účastnili přípravy pietního shromáždění konaného 21. 6. v Praze na
Staroměstském náměstí při příležitosti výročí popravy představitelů české stavovské opozice.
Vedoucí muzea pracovala v redakčních radách sborníku Od Ještěda k Troskám
a vlastivědného sborníku Boleslavica. Podílela se také na přípravě brožury Město Mnichovo
Hradiště.
Probíhal prodej i volný výdej propagačních materiálů města a Sdružení Český ráj a také
materiálů vztahujících se k prusko-rakouské válce v roce 1866.
Muzeum i v tomto roce zajišťovalo vedení kroniky města i místní části Dneboh.

Materiální vybavení
V roce 2012 byl koupen nový pracovní stůl do kanceláře, po selhání starého instalován nový
počítač a zakoupen nový fotoaparát. Byl pořízen nový podstavec pro vystavený betlém a
zakoupeny archivní krabice pro přehlednější uložení archiválií. V průběhu roku probíhala
běžná údržba muzejních prostor i muzejních exponátů.

Návštěvnost.
V roce 2012 bylo muzeum pro veřejnost otevřeno celkem 173 dní. Expozice muzea i akce jím
pořádané navštívilo celkem 3 065 návštěvníků. Největší návštěvnost byla tradičně v době
letních prázdnin, ale i podzimní výstava obrazů a adventní výstava přilákaly poměrně vysoký
počet návštěvníků.

Přestože byl rok 2012, co se návštěvnosti i obohacení sbírek týče, poměrně úspěšný, přetrvává
řada problémů. V podstatě všechny souvisejí s umístěním muzea v pronajatých prostorách ve
druhém patře zámku. O špatné přístupnosti pro návštěvníky i o nedostatečné informovanosti (i
když máme v zámeckém parku vitríny, cedule i informace na webových stránkách města,
většině návštěvníků muzeum splývá se zámeckými expozicemi) se přesvědčujeme téměř
denně. Velmi závažným problémem, který je potřeba co možná nejdříve vyřešit, je naprostý
nedostatek prostor pro depozitáře. Získané předměty už téměř není kam ukládat, přeplněná je
knihovna, exponáty jsou uloženy nevhodně, čímž trpí a ničí se. Nemáme k dispozici prostor
pro uskladnění předmětů používaných při instalacích výstav, není prostor pro badatelnu ani
pro pořádání přednášek či besed. Chybí to, co je naprosto běžné v každém muzeu. Situace už
začíná být kritická. Protože členové městské rady byli s problémy seznámeni, nezbývá než
věřit, že se podaří alespoň částečně postavení muzea zlepšit.

Zpracovala:

Jana Dumková, vedoucí muzea

