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Městské muzeum v Železném Brodě
Městské muzeum v Železném Brodě má dvě stálé expozice, ve kterých prezentuje své
sbírkové fondy. Sklářskou expozici v budově někdejší městské spořitelny na náměstí
3. května a národopisnou v roubeném domě Na Bělišti. Dále spravuje dva depozitáře se
sbírkovými předměty, jeden ve víceúčelovém domě Na Poříči a druhý v budově spořitelny.
Provoz muzea a personální obsazení
Chod Městského muzea probíhal v roce 2015 s drobnými obtížemi z hlediska personálního
obsazení, které ale neměly vliv na fungování organizace. Ředitelkou muzea je Mgr. Petra
Hejralová, dalšími zaměstnankyněmi jsou Bc. Jana Stěhulková, DiS. a průvodkyně
Stanislava Mlejnková. Jana Stěhulková ukončila svůj pracovní poměr k 31. 8. a do konce
roku se nám ani po třech proběhlých výběrových řízeních nepodařilo uvolněné místo
obsadit. Se zajištěním provozu obou expozic o víkendech a během návštěvní sezóny
vypomáhali stálí spolupracovníci.
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.
Návštěvnost obou muzejních expozic v roce 2015 činila 3323 osob. Na další kulturní akce
(Velikonoční jarmark, Vánoční trhy, Muzejní noc, komentované prohlídky) přišlo 1855 osob.
Hospodaření
Městské muzeum je příspěvkovou organizací Města Železný Brod. Dotace na provoz od
zřizovatele v roce 2015 činily 1800 tis. Kč. Další finanční prostředky do rozpočtu muzea
přibyly z Ministerstva kultury z programu ISO. Neinvestiční prostředky ve výši 19tis. na
restaurování a investiční ve výši 70tis. na pojezdový regálový systém do depozitáře. Obdrželi
jsme též finanční dar na nákup sbírek ve výši 2 tis. Kč. Příjmy ze vstupného v roce 2015
činily 38,7 tis. Kč, z hospodářské činnosti jsme vykázali zisk ve výši více než 52 tis. Kč.
Další činnost
Podstatná část pracovní náplně se během jarního, podzimního a zimního období
soustředila především na práci se sbírkami a v čase návštěvnické sezóny jsme se věnovali
turistům a návštěvníkům.
Během roku jsme uspořádali několik větších a menších výstavních projektů a dalších
pravidelných akcí. Počtvrté jsme se zapojili do celostátního festivalu Muzejních nocí. V roce
2015 proběhl v rámci festivalu skla Skleněné městečko čtvrtý ročník sklářského symposia
Letní sklářská dílna, jejímž tématem byl opět „Prostřený stůl”. I v tomto roce bylo symposium
s mezinárodní účastí zástupců z Polska a Německa a výběr výsledných prací opět rozšířil
sbírkový fond muzea. Pro Skleněné městečko jsme ve spolupráci s Antonínem
Langhamerem připravili rozsáhlou výstavu o prvním řediteli železnobrodské sklářské školy
Aloisi Metelákovi. K výstavě byl vydán katalog.
Nejvýznamnějším počinem byla příprava a vydání katalogu sbírky skla a bižuterie Městského
muzea. Katalog v rozsahu 128 stran s téměř třemi stovkami fotografií představuje výběr
nejvýznamnějších částí a předmětů obou sbírek s ohledem na specifika železnobrodského
sklářství. V katalogu se tak představují mimo jiné skleněné figurky a tavená plastika. Vydání
katalogu finančně zaštítil zřizovatel muzea – Město Železný Brod a Ministerstvo kultury.
Dalším významným počinem bylo zahájení rekonstrukce části muzejní expozice na sklonku
roku 2015.

Práce se sbírkami a činnosti v depozitářích
V roce 2015 muzeum získalo do svých sbírek celkem 151 předmětů.
V průběhu celého roku probíhala povinná revize části sbírkového fondu. Bylo zrevidováno
celkem 2054 předmětů (část podsbírky skla S2301–S4354). Pokračovalo se i ve
zpracovávání sbírkových předmětů ve II. stupni evidence. Tato činnost zahrnovala jak
zpracování nových přírůstků, tak i předmětů získaných v minulých letech.
Pokračovala také fotodokumentace sbírkových předmětů, celkem bylo v roce 2015
zdokumentováno 593 inventárních čísel.
I v letošním roce došlo na restaurování a konzervování sbírkových předmětů. S přispěním
Ministerstva kultury z programu ISO jsme v roce 2015 restaurovali další dvě podmalby na
skle z cyklu křížové cesty, jejíž první etapa restaurování proběhla v roce 2014. A další
předměty ze sbírky skla. Vlastními silami bylo konzervováno 11 sbírkových předmětů.
Sbírky městského muzea se snažíme zpřístupňovat co nejvíce. Mimo předmětů vystavených
ve stálých expozicích se také objevují při dalších příležitostech, zejména na výstavách, a to
jak našich, tak pořádaných dalšími institucemi. V roce 2015 jsme zapůjčili sbírkové
předměty do pěti tuzemských institucí a jedné soukromé osobě na krátkodobé i dlouhodobé
výstavy (celkem 60 předmětů). Pro výstavní projekty jsme si vypůjčili 55 předmětů od tří
institucí. Během roku se na nás obrátilo 17 badatelů se žádostí o studium sbírek nebo o
rešerši.
Spolupráce s institucemi a profesními organizacemi
Městské muzeum je členem Asociace muzeí a galerií České republiky, Mgr. Petra Hejralová
je předsedkyní liberecké krajské sekce AMG.
I v roce 2015 Městské muzeum spolufinancovalo vydávání recenzovaného periodika Fontes
Nissae, které se zaměřuje na publikování odborných textů z oblastí historie, umění
a památkové péče.
Městské muzeum spolupracovalo i s dalšími muzejními institucemi, především formou
zápůjček a výpůjček sbírkových předmětů.
Vzdělávání a účast na konferencích a seminářích
Na kolech do světa (Po silnicích nejen Českého ráje a Pojizeří), konference, Mladá Boleslav,
17. – 18. dubna 2015
Výzdobné techniky kovů II., workshop, Brno, 27.– 28. 5. 2015
XI. Sněm Asociace muzeí a galerií, Plzeň 4.– 5. 11. 2015

Přehled uspořádaných výstav a dalších kulturních akcí v roce 2015
Výstava novoročenek ze sbírky Jaroslava Šulce
3. prosince 2014 – 8. února 2015
Běliště
Z rozsáhlé sbírky železnobrodského sběratele Jaroslava Šulce jsme vybrali novoroční přání
od výtvarníků, kteří jsou, nebo byli spjati s Železnobrodskem.
Zdeněk Juna
17. ledna – 26. března 2015
Sklářská expozice
V květnu roku 2015 si připomínáme 40. výročí úmrtí malíře a grafika Zdeňka Juny, který v
letech 1925–1938 vedl v železnobrodské sklářské škole oddělení pro umělecké zdobení
dutého i plochého skla malbou a leptáním. Z jeho působení na sklářské škole je muzejních
sbírkách několik pozoruhodných prací, které se na výstavě představí.
Kresby J. V. Scheybala
14. února 2015 – 22. března 2015
Běliště
Výstava dokumentárních národopisných kreseb Josefa Václava Scheybala ze sbírek
Městského muzea.
Velikonoční jarmark na Bělišti 27. – 29. března 2015
Běliště
V tradičním předvelikonočním termínu se v národopisné expozici na Bělišti konal tradiční
Velikonoční jarmark s obvyklým sortimentem řemeslných výrobků a dekorací. Nakoupit
budete moci i výrobky z dílny Sdružení zdravotně postižených. Po čas konání jarmarku byl
připraven tradiční doprovodný program. Předvádění rukodělných technik (paličkovaná
krajka, zdobení kraslic), výtvarná dílna Domu dětí a mládeže Mozaika ze Železného Brodu a
kulturní program. V sobotu zahráli žáci ZUŠ pod vedením Rudy Müllera a v neděli v soubor
Matičky ze Semil předvedl pohádku O kohoutkovi a slepičce.
Obrazy Železného Brodu
27. března 2015 – 17. května 2015
Běliště
Z bohatého muzejního fondu obrazů jsme připravili výstavu obrazů a kreseb, které se svým
námětem váží k Železném Brodu. Z různých časových období i od různých autorů jsme
vybrali práce, které zachycují podobu města, tak jak ho můžeme vidět i dnes, ale i podobu
dávno zmizelou. Na výstavě byla představena díla Karla Liebschera, Vlastimila Rady,
Jaroslava Hudského, Františka Kavána, Jindřicha Tocksteina, Aloise Meteláka, Jana Šilhána,
Františka Fotra, Jana Rezlera, Jáchyma Žídka a dalších.
Antonín Drobník
1. května – 30. srpna 2015
Sklářská expozice
Osobnost a dílo sklářského výtvarníka Antonína Drobníka, od jehož narození uplynulo v roce
2015 devadesát let, jsme si připomněli komorní výstavou se sklářské expozici Městského
muzea.

Muzejní noc na Bělišti
22. května od 18.00 do 23.00
Běliště
Muzejní noc se opět odehrávala v prostorách národopisné expozice na Bělišti. Jako téma
letošní muzejní noci jsme zvolili oheň a světlo. K tématické výstavě byly připraveny ukázky
různých druhů a typů svítidel s ukázkami svícení a doprovodný kulturní program.
Zdeněk Macháček Makulatury
19. května 2015 – 28. června 2015
Běliště
Zlínský malíř a grafik Zdeněk Macháček se na Bělišti představil výtvarnými díly z cyklu
Makulatury, ve kterém různými technikami svébytně využívá a přetváří vyřazené potištěné
archy papíru.
Ladislav Přenosil
1. září 2015 – 31. ledna 2016
Sklářská expozice
V září jsme si připomněli padesát let od úmrtí sochaře a rytce Ladislava Přenosila. V
Železném Brodě působil přes třicet let na sklářské škole, z toho téměř dvacet let vedl
oddělení rytého skla. Výstavou exponátů z našeho muzejního depozitáře si představíme
Přenosilovy autorské rytiny i práce žáků, které vznikly pod jeho výtvarným vedením.
Lidová architektura v Železném Brodě a okolí
3. července – 30. června 2015
Běliště
Výstava fotografií lidové architektury Petra Luniaczka přiblížila zejména roubené lidové
stavby z vesnické památkové rezervace Trávníky v Železném Brodě a z dalších vesnic z okolí
Železného Brodu.Výstvu doprovodily komentované prohlídky autora výstavy a křest
publikace Petra Luniaczka Putování za lidovou architekturou Semilska.
Dny Lidové architektury Libereckého kraje
18. – 19. července 2015
Běliště
V rámci Dnů lidové architektury Libereckého kraje bude vstup do národopisné expozice
zdarma.
Tomáš Plesl
10. října – 8. listopadu 2015
Běliště
Výtvarník Tomáš Plesl, který žije a tvoří na Chlístově u Železného Brodu, představil na Bělišti
část své malířské tvorby.
Výstava o historii svítidel a svícení
2. prosince 2015 – 6. března 2016
Běliště
Výstava představila historii používání nejrůznějších typů osvětlovadel a jejich technický
vývoj.

Vánoční trhy na Bělišti
2. – 6. prosince 2015
Běliště
Od středy do neděle proběhly tradiční Vánoční trhy. V prostorách národopisné expozice na
Bělišti byla připravena bohatá nabídka vánočního a dárkového zboží a výrobky Sdružení
zdravotně postižených. Lektorky Domu dětí a mládeže Mozaika připravily pro mladší
návštěvníky tvůrčí dílnu. V sobotu vystoupili žáci Základní umělecké školy pod vedením
Rudy Müllera, kteří zahráli vánoční písně ve swingové úpravě. Předvádění řemesel a
rukodělných technik obstarali pan Zdeněk Horna s vyřezáváním dřevěných betlémových
figurek, paní Zdena Štrohalmová (skleněné figurky), paní Alena Matějková (dekorace z
pedigu a papíru) a tradičně paní Věra Poláková s paličkovanou krajkou. Nechybělo ani
občerstvení s oblíbeným Bělišťákem.

