Zpráva o činnosti vlastivědného muzea v Dobrušce za rok 2019
1. Sbírky
Trvalá pozornost je v muzeu věnována práci se sbírkami. V roce 2019 byl prohlédnut sbírkový
fond obrazů a mobiliáře v depozitu v Domašíně. Zvláštní zřetel jsme věnovali tvorbě Věry
Jičínské. Řada jejích obrazů by si v dohledné budoucnosti zasloužila restaurátorský zásah, který
by umožnil prezentování těchto mistrovských děl v nejlepších galeriích České republiky a otevřel
by další prostor pro propagaci Dobrušky jako města s hlubokou kulturní tradicí, která si váží
odkazu svých osobností.
V rámci spolupráce s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě jsme po schválení radou
města Dobrušky zapůjčili z našich sbírek dvanáct děl od Věry Jičínské na prestižní výstavu
Femme fatale. České umělkyně s pařížskou zkušeností, realizovanou ve výstavních prostorách
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě v termínu od 8. 2. do 31. 3 2019.
Dále byly zapůjčeny dvě uhlokresby na výstavu Krajina skrytá uvnitř světa – Obrazy
Orlických hor, konanou v prostorách Galerie moderního umění v Hradci Králové v termínu 14.
11. – 2019 až 16. 2. 2020 a třináct betlémů na výstavu Betlémy a Vánoce v muzeu, realizovanou
v termínu 30. 11. 2019 – 1. 2. 2020 v Městském muzeu v Novém Městě nad Metují.
V roce 2019 byla také archivně zpracována pozůstalost po Josefu Kopeckém z Hlinného,
skladateli a dirigentovi Doberské kapely. Písemná pozůstalost nám byla věnována Milošem
Kolovratníkem z České Třebové ve dvou velkých banánových krabicích, obsahujících téměř 3000
položek. Šlo především o hudebniny, fotografie, dokumenty související s pohřbem, účetní knihy
záznamů hraní a zkoušek, korespondence týkající se rozesílání hudebnin, honorářů a doučování
mladých hudebníků, zápisky, deníky a nějaké publikace.
Sbírkový fond muzea se v roce 2019 rozrostl o 12 nových přírůstkových čísel (16 kusů) získaných
vlastním sběrem. Sbírkový fond muzea tak čítá celkem 7387 přírůstkových čísel.
Digitalizované fotografie, filmové záznamy i písemnosti jsou kromě CD ROM a DVD ukládány i
na externí disky, čímž je zabezpečeno jejich dlouhodobé uchování. Při digitalizaci historických
dokumentů velmi úspěšně spolupracujeme se Státním okresním archivem v Rychnově nad
Kněžnou.

2. Muzejní knihovna
Odborná knihovna muzea slouží všem zájemcům o historii, zvláště pak o historii regionální.
V roce 2019 zde bylo registrováno 198 čtenářů, kteří si vypůjčili 73 knih. Další desítky knih byly
zapůjčeny prezenčně badatelům. Do knihovny přibylo 23 knih, z toho 10 muzeum koupilo a 13
získalo darem. Celkem je v muzejní knihovně 7444 knih. Podstatnou část výpůjček tvoří
regionální kroniky a odborná regionální historická literatura, která slouží hlavně zájemcům z řad
studentů středních a vysokých škol.
Badatelům zejména z řad universitních studentů jsou poskytovány konzultace i všechny potřebné
archivní materiály včetně studijní literatury.

3. Prezentace

Výstavy
Malý sál Společenského centra – Kina 70:
 Národní obrození v Podorlicku (2.-30. duben) – výstava k 250. výročí narození
F. V. Heka

Synagoga:



Lidové stavby Královéhradeckého kraje (červenec-srpen)
Hrátky z látky (28. září – 6. října) – tradiční výstava patchworku

Rýdlova vila:
Šikovné ruce (29. – 30. září) – výstava ručních prací
V měsíci červnu zapůjčilo naše muzeum vlastní výstavu Národní obrození v Podorlicku do
prostor Městského muzea v Letohradě.

Přednášky
Synagoga:
 O čižbě s Pavlem Světlíkem (22. ledna)
 Blázni a géniové (12. března) – přednáška Vladimíra Sochy
 Šifra mistra Dientzenhofera aneb Barokní kostely na Broumovsku (7. listopadu) přednáška Zdeňka Zahradníka se světelnými obrazy, divadelními prvky a závěrečnou
hypotézou
Rýdlova vila – Klub seniorů (leden – duben)















Jak se slaví Vánoce v Mexiku (Vladimír Svatoň) - 7. ledna
Setkání se starostou Ing. Petrem Lžíčařem - 14. ledna
Skrytá nebezpečí jedlých hub (Pavel Světlík) - 21. ledna
Autem napříč Svatou zemí (Vladimír Svatoň) - 28. ledna
Tasmánie (Milič Světlík) - 4. února
Kolik je Dobrušce let? (Jiří Mach) - 11. února
Mayské památky (Vladimír Svatoň) - 18. února
Co nového v sociální péči (Simona Dolková) - 4. března
Řím (Josef Frýda) - 11. března
Dobrušské okamžiky 20. století ve filmu (Jiří Mach) - 18. března
50 let dobrušského kina (Pavel Štěpán) - 25. března
Smích našich předků (Jiří Mach) - 1. dubna
Ekvádor (Milič Světlík) - 8. dubna
Závěrečné setkání - velikonoční (Tomáš Cvejn) - 15. dubna

Kostel Sv. Ducha:


Komentovaná prohlídka výstavy, zvonice a interiéru kostela Sv. Ducha Stanislavem
Kupkou

Cestopisné přednášky osobností o exotických zemích
Malý sál Společenského centra-Kina 70 (pořádáno ve spolupráci s městskou knihovnou):
 Aljaška a západní Kanada (26. února) – přednáška Jiřího Jůzla
 Safari (2.dubna) – přednáška RNDr. Petra Rybáře
 Altaj (12. listopadu) - přednáška Vladimíra Lemberka

Koncerty
Synagoga:
 Koncert mezinárodní skupiny Yale Strom Trio (12. června)
 Muzeum umožnilo konání 11 koncertů Základní umělecké školy v Dobrušce
 Již tradiční a mimořádně úspěšný Vánoční koncert amatérského zpěváka a muzikanta
Zdeňka Svědíka s Petrou Markovou a Eliškou Lelkovou (27. prosince)
Mimořádné a tradiční akce
U příležitosti 250. výročí narození Františka Vladislava Heka 11.dubna byl uspořádán Den
Františka Vladislava Heka, kdy byl veřejnosti a školám umožněn bezplatný vstup do domku
F. L. Věka, do historické radnice a sklepa měšťanského domu čp. 14.
Podobná akce proběhla 18. května, kdy u příležitosti Mezinárodního dne muzeí byly
bezplatně otevřeny všechny expozice Vlastivědného muzea v Dobrušce.
Ve školní jídelně SODEXHO ZŠ Františka Kupky se 9. prosince uskutečnil místními obyvateli
již řadu let oblíbený vánoční jarmark s prezentací lidových a uměleckých řemesel.

Prezentace v médiích a periodicích
Akce muzea i samotné město Dobruška byly propagovány prostřednictvím dobrušského
televizního vysílání. Dařila se i spolupráce s Orlickým týdeníkem, kde vyšlo několik
propagačních článků k akcím organizovaným muzeem.
Prezentace na internetu
V průběhu celého roku byla věnována zvýšená pozornost vyhledávání zastaralých, neúplných
či matoucích informací o muzejních expozicích na propagačních webech a následně jsme
vyžadovali jejich aktualizace a opravy. Podařila se nám také řada aktualizací a oprav na webu
města Dobrušky. Akce muzea byly pravidelně propagovány na tematických webových
stránkách.
4. Publikační činnost
Bylo vydáno třetí číslo Dobrušského vlastivědného almanachu v počtu 300 kusů.
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Stálé expozice muzea navštívilo v roce 2019 celkem 9855 platících návštěvníků, což je o 1467
méně než v roce 2018, z toho domek F. L. Věka 5022 (pokles o 756), radniční věž 3045 (pokles o
344), muzeum 1064 (pokles o 439), expozici vojenské geografie 724 (nárůst o 72). Za vstupné do
expozic bylo vybráno 274 160 Kč, tedy o 81 513 Kč méně než v roce 2018.
V synagoze se uskutečnilo osm kulturních pořadů pořádaných muzeem. Shlédlo je 243 platících
zájemců, kteří zaplatili za vstupné 7 738 Kč. Při třech cestovatelských přednáškách ve
Společenském centru Kina 70 bylo od 143 návštěvníků vybráno dobrovolné vstupné ve výši 3 516
Kč. Z uvedených čísel je zřejmé, že se jednalo o průměrně úspěšný rok s průměrnou návštěvností
a tržbami.
Výtěžek pronájmu kluboven v Rýdlově vile činil 13 600 Kč, za suvenýry se utržilo celkem 66 274
Kč.

