VÝROČNÍ ZPRÁVA
vlastivědného muzea v Dobrušce

2020

Úvod
V roce 2020 si Dobruška připomínala výročí 700 let od první písemné zprávy. Je to jedno
z nejvýznamnějších výročí města upomínající na listinu, kterou v roce 1320 vydal dobrušský pán
Mutina na pergamenu a její zkrácený překlad zní:
Poněvadž všechny věci, které na světě jsou nebo se
dějí, jsou pominutelné a z pamětí lidských vycházejí, jedině
když svědectvím budou zaznamenány a potvrzeny, pročež
my Mutina z Dobrušky (…) majíce plnější důvěru, dali jsme
vůbec všem bez rozdílu plnou a svobodnou moc působiti,
říditi a spravovati budoucně o všech věcech, které mezi
mnou na jedné a spoluměšťany našimi dobrušskými,
obracejíce se na straně druhé, co se týče o robotách a
pracech našich dobrušských měšťanů, poručili jsme
společně a nerozdílně: Ti spoluměšťané k nám dle obyčeje
přistoupili, pilně a statečně prosíce a žádajíce, co se týče
těch prací a robot, aby nyní a navždy s nich složeny byly a
aby byl placen robotní šos neboli úrok. (…). Ale jiné nárožní
domy po osmi groších budoucně mají platiti. Neboť před
uděláním zdi městské osada Leštná se Dobruška nazývala
a hospodáři domů i pivovarů na svých gruntech dobrovolně
pivo vařili a mají vařiti bez překážky. A jestliže by kdo toto
naše zřízení a smlouvu v lehkost našeho povýšení a
smlouvu v lehkost našeho povýšení a v posměch učinil, buď
od Pána Ježíše Krista, Petra a Pavla apoštolů, proklet a plod
nebo rod bude zbaven víry a cti.
K svědectví toho svoji pečeť jsem připevniti kázal. Stalo
se léta Páně tisícího třístého dvacátého.

Na počátku února 2020 došlo v muzeu ke změně personálního obsazení, Václava Vernera, který
na konci ledna odešel do penze, vystřídala ve funkci vedoucí muzea Mgr. Pavla Skalická. Bohužel
v souvislosti s nařízením vlády /z důvodu ohrožení zdraví prokázáním výskytu koronaviru SARS
CoV-2/ bylo vlastivědné muzeum nuceno již v březnu uzavřít veškerý provoz. Vzhledem k tomu,
že mimosezonně je muzeum otevřeno pouze na objednání, nejednalo se o rozsáhlá omezení.
Naplánované akce, výstavy a přednášky byly odloženy. Muzeum se v omezeném režimu
a za dodržování opatření znovu otevřelo 12. května 2020. Návštěvnost ve všech expozičních
objektech byla v období rozvolnění i v průběhu celé letní sezony vyšší než v předchozích letech,
bylo patrné, že lidem kultura chybí.
Co se týká provozních záležitostí muzea, pozornost jsme zaměřili hlavně na zklidnění situace
kolem nešťastného stavu depozitáře v Domašíně. Byl nastaven režim sbírky, nakoupeno
potřebné vybavení, pracovalo se na úklidu a čištění sbírkových předmětů. Po celý rok probíhala
jednání související s opravou nefunkčního kotle, aby se příští zimní sezonu zamezilo dalším
procesům degradace jak objektu, tak sbírky. Objekt je nutno temperovat na 10–13°C, dosavadní
režim byl zcela nevyhovující.
Podařilo se nám navázat spolupráci s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a zahájili jsme
restaurování obrazové sbírky. Každý rok bychom takto chtěli restaurovat podle finančních
možností alespoň 10 ks obrazů. Dále byly realizovány dvě etapy likvidace náletových dřevin
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na židovském hřbitově, a to formou dobrovolné činnosti zaměstnanců města Dobruška a jejich
přátel. Všem patří velký dík za odvedenou práci.
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Před a po – nálety na dobrušském židovském hřbitově

I přes jistá omezení se akce pořádané v hlavní sezoně těšily zájmu návštěvníků. V srpnu jsme
po několika letech vyzkoušeli opět využít dvorek rodného domku F. L. Věka pro hraní loutkového
divadélka a akce se těšila velkému zájmu malých i velkých diváků. Stav dláždění dvorku není
ideální a podařilo ze zahájit kroky k jeho brzké rekonstrukci. V září se uskutečnilo slavnostní
otevření jedné z největších výstav posledních let, Sedm zastavení sedmi staletí. Výstava byla
jednou z hlavních součástí oslav 700 let od doby, kdy Dobruška vstoupila do písemných pramenů.
I přes komplikace dané uzavíráním muzeí se podařilo téměř nemožné – výstavu v rámci prohlídek
s komentářem vedoucí muzea navštívily všechny školní třídy obou dobrušských základních škol
od 3. ročníku výše a dále 1. ročník průmyslové školy.
Velkou radost nám udělala možnost podílet se na přípravě nástěnného kalendáře města
Dobrušky pro rok 2021. Obsahuje 13 reprodukcí obrazů malířky Věry Jičínské. Ve stejném motivu
byly vytištěny také plánovací kalendáře, PF karty a malé kapesní kalendáře.
Výše uvedené by nebylo možné uskutečnit bez vstřícného přístupu představitelů města
Dobruška. Nejen jim, ale především všem kolegyním z muzea, kolegům z Městského úřadu
v Dobrušce a bývalému řediteli Jiřímu Machovi, který nám vždycky se vším pomohl, patří velké
poděkování.
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Do dalšího roku si všichni přejme, aby se epidemiologická situace uklidnila a muzeum mohlo
pokračovat v započaté práci. Rok 2021 se ponese ve znamení významných výročí jako například
150 let od narození světoznámého malíře Františka Kupky a architekta Jana Kotěry, 60 let
od úmrtí malířky Věry Jičínské, 80 let od zesílení perzekucí Židů a v neposlední řadě 90 let
od založení dobrušského muzea.
Mgr. Pavla Skalická
vedoucí muzea
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1
Identifikační údaje
Kulturní zařízení města Dobrušky – vlastivědné muzeum
Šubertovo nám. 45
518 01 Dobruška
telefon:

603 737 752

e–mail:

muzeum@mestodobruska.cz

www:

http://www.kulturadobruska.cz/vlastivedne-muzeum/

Personální obsazení
V roce 2020 došlo ke změnám v personálním obsazení muzea. V lednu odešel do penze stávající
vedoucí muzea pan Václav Verner a 1. února na jeho místo nastoupila Mgr. Pavla Skalická. Vize
nové vedoucí se shoduje se zájmem zřizovatele v postupném vybudování moderní instituce,
která bude jednak chránit sbírkové předměty v ní uložené, ale bude také sloužit k edukaci a
zábavě širokému spektru návštěvníků. V tomto duchu byly zahájeny jisté změny.
V současnosti má muzeum tři stálé zaměstnance:
Skalická Pavla, Mgr., odborný pracovník muzea, vedoucí muzea
Dušánková Gabriela, správce sbírky a muzejní knihovny
Vlková Jiřina, průvodce a dokumentátor
Další pracovníci (průvodkyně) pracují na dohody o provedení práce.

Výroční zpráva za rok 2020
Kulturní zařízení města Dobrušky - vlastivědné muzeum
Tel.: 603 373 752, e-mail: muzeum@mestodobruska.cz

6

2
Prezentační činnost
Prezentační činnost muzea byla v roce 2020 značně ovlivněna vládními opatřeními z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2. Ve dnech 13. března
2020 – 11. května 2020 bylo muzeum zcela uzavřeno, zrušeny veškeré akce a možnost objednat
si prohlídku u všech expozic. Hlavní sezona proběhla bez větších komplikací. V září se
epidemiologická situace začala zhoršovat, postupně byla omezována návštěvnost a zaváděno
nošení roušek. Po nadšení spojeném s otevřením výstavy Sedm zastavení sedmi staletí, která
byla jednou z hlavních součástí oslav 700 let od první písemné zprávy o Dobrušce, byla veškerá
kultura opět regulována a muzea 12. října uzavřena, a to až do čtvrtka 3. prosince. Po dvou
týdnech otevření se situace opakovala, od pátku 18. prosince se muzea zcela uzavřela a tento
stav přetrval až do roku 2021.

Stálé expozice
Rodný domek Františka Vladislava Heka (F. L. Věka)
Nachází se v Novoměstské ulici, asi 50 m od náměstí F. L. Věka. Už z dálky ho poznáte podle
bílé omítky a šindelové střechy s ozdobným štítem, půvabná je i dřevěná pavlač. Expozice má tři
části. Obytná světnička připomíná bydlení lidí na počátku 19. století. Uvidíte v ní dobový ručně
malovaný nábytek, obrázky malované na skle, kolovrátek, loučník a spoustu dalších dnes již
nepoužívaných předmětů. Hekovu osobnost zde připomínají hudební nástroje a dobové knihy.
Na světničku navazuje kupecký krám, ve kterém se seznámíte se sortimentem tehdy
prodávaného zboží. Většinou to jsou potřeby pro domácnost a hospodářství, takže se dozvíte, co
to je drclák, šráček či trdlo, uvidíte různé nádoby, formy i zemědělské nástroje. Dominantou
krámku však jsou dřevěné držáky na váhy v podobě dvou mořských panen, které skutečně
pocházejí z Hekova majetku a byly použity i při natáčení televizního seriálu F. L. Věk. Další část
expozice je situována do bývalé černé kuchyně, kterou prozrazuje kotel na ohřívání vody a různé
nádoby. Zde stojí za pozornost včelí úl, tzv. klát, vyřezaný z jednoho kusu dřeva, který byl použit
v televizním seriálu v zahradě souseda Žalmana. Závěr expozice, zrekonstruovaný v roce 2010,
vám připomene život a dílo nejpopulárnější dobrušské osobnosti a oživí i vaše vzpomínky
na úspěšný televizní seriál.
Provozní doba:
Hlavní sezona – květen až září: denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin
Vedlejší sezona – duben a říjen: soboty a neděle od 9 do 17 hodin, listopad – březen: zavřeno
Polední přestávka 30 minut je pohyblivá podle aktuálního provozu.
Výroční zpráva za rok 2020
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Radniční věž s expozicí prvotin Františka Kupky
Je dominantou náměstí F. L. Věka a symbolem celého města. K její návštěvě vybízí venkovní
schodiště, jež je pro milovníky dalekých rozhledů lákadlem pro stoupání po celkem 124 schodech
až na ochoz. Za vstupním prostorem je instalována stálá expozice Mládí Františka Kupky. Tento
světoznámý malíř se sice narodil v sousedním Opočně, ale své dětství a mládí strávil v našem
městě a vytvořil zde svá nejranější díla. A tak zde můžeme spatřit originál vývěsního štítu
s motivem koníčka, portrét Kupkova otce, panoramatický obraz Dobrušky, vývěsní štít pro firmu
Kupkova mecenáše a další vzácná díla. Výstavka v mezipatře Vám připomene středověkou
výsadu Dobrušky – hrdelní právo. Uvidíte zde kopie popravčích a mučicích nástrojů, dozvíte se,
jak vypadá palečnice a španělská bota či kde byla v Dobrušce popraviště, a uvidíte zde
i dobrušského kata. Tuto éru připomíná i popravčí zvonek na vnější straně severní stěny věže.
Na schodišti si při odpočinkových zastávkách můžete prohlédnout expozici dobrušského
kronikáře a naivního malíře 19. století Aloise Beera či hodinový stroj. Ze 45 m vysokého ochozu
je pěkná vyhlídka na Orlické hory a Podorlicko, při zvláště jasném počasí i na Krkonoše.
Provozní doba:
Hlavní sezona – květen až září: denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin
Vedlejší sezona – říjen až duben: prohlídku je možné objednat v informačním centru na tel. 494
629 581 nebo v muzeu na tel. 725 048 991
Polední přestávka 30 minut je pohyblivá podle aktuálního provozu.
Radnice nemá bezbariérový přístup.

Hlavní budova muzea
Po rekonstrukci budovy čp. 45 na Šubertově náměstí vznikly v roce 2013 nové muzejní expozice,
které vám přiblíží minulost našeho města a regionu. Prohlídková trasa se skládá ze tří částí. Vstup
je věnován několika významným osobnostem dobrušské historie. Stěžejní část expozice tvoří
expozice s názvem Příběh města Dobrušky, vyprávějící o minulosti našeho města i regionu od
nejstarších dob pravěku až po současnost. Poslední, třetí částí je Příběh dobrušské obce
židovské. Její součástí je i unikátní památka – mikve – židovská rituální očistná lázeň. Prohlídka
pokračuje v interiéru synagogy, kde několik panelů seznámí návštěvníka s historií dobrušských
Židů.
Provozní doba:
Hlavní sezona – květen až září: denně mimo pondělí od 9 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin
Vedlejší sezona – říjen až duben: prohlídku je možné předem telefonicky objednat na pracovní
dny, tel. 725 048 991

Expozice „Vojenská geografie“ v Rýdlově vile
V Rýdlově vile (Novoměstská ul. 187, za domkem F. L. Věka) byla v roce 2018 pro veřejnost
otevřena nová stálá expozice věnovaná vojenské geografii, a to při příležitosti 100. výročí jejího
založení.
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Tato unikátní expozice dává návštěvníkům možnost nahlédnout nejen do vývoje vojenskou
geografií využívaných přístrojů, pomůcek, tvoření map, zabezpečení vojsk, ale také je seznamuje
s několika významnými osobnostmi této vědy. Provází v ní bývalí pracovníci Vojenského
geografického a hydrometeorologického úřadu generála Josefa Churavého v Dobrušce, kteří
velmi kvalifikovaně odpoví na každou tematickou otázku.
Otevřeno:
Hlavní sezona – květen až září: denně mimo pondělí od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin
Vedlejší sezona – říjen až duben: zavřeno
Rýdlova vila nemá bezbariérový přístup.
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Rýdlova vila – jeden z expozičních objektů
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Akce muzea
Dny evropského dědictví – European Heritage Days (EHD)
Vstup zdarma do všech expozic
Dobrušské muzeum se připojilo k EHD – s ohledem na vývoj situace a končící sezonu muzea se
město Dobruška a vlastivědné muzeum rozhodlo otevřít ve dnech 26. a 27. 9. 2020 všechny
expozice muzea a všechny aktuálně probíhající výstavy zdarma. Expozice v radniční věži a v
domku
F. L. Věka byly otevřeny i v pondělí 28. 9., také zdarma.
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Cestovatelské přednášky
Zanzibar a Tanzánské safari
Úterý 3. března 2020 od 18:00, malý sál Společenského centra – kina 70

Cestovatelé Pavel Chlum a Petr Kvarda v první části provedli posluchače po pevninské Tanzanii.
Ve druhé části se pak přesunuli na rajský ostrov Zanzibar (Unguja). Ostrov projeli od delfíních
hejn v Kizimkazi na jihu ostrova přes nekonečné pláže v okolí Paje. Neopomenuli ani otrokářské
město Stone Town, plné křivolakých uliček a také rodiště Freddieho Mercuryho. Přednášku
uspořádalo vlastivědné muzeum ve spolupráci s městskou knihovnou.
Návštěvnost: 53 osob
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Odborné přednášky
Martina Beková: Dobruška před Dobruškou
Čtvrtek 10. září od 18:00, Hotel Dobruška
V povídání archeoložky PhDr. Martiny Bekové jsme na chvíli zapomněli, že si Dobruška
připomíná 700 let od své první písemné zmínky, a ponořili jsme se do minulosti ještě hlubší.
Návštěvnost: 37 osob
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BOHUMÍR DRAGOUN: ŽIVOT NA HRADĚ (na příkladu Potštejna)
Středa 16. září 2020 v 18.00, synagoga
V přednášce Mgr. Bohumíra Dragouna se přeneseme na středověký hrad. Sousloví vzbuzuje
romantické představy. Hrady jsou symboly síly a hrdosti středověkého světa. Ovšem jak vypadal
každodenní život na těchto hrdých sídlech, to by nás určitě překvapilo. Jistě, kromě té pevnostní
měly hrady i další funkce a jejich provoz musel zajišťovat početný tým lidí. Díky zachovanému
nařízení pro hrad Potštejn si můžeme udělat alespoň rámcovou představu o životě na hradě
na konci středověku.
Návštěvnost: 36 osob
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Jiří Mach: Dobruška a její privilegia
čtvrtek 24. září od 18:00, Hotel Dobruška
Přednáška autora výstavy Sedm zastavení sedmi staletí, historika, písmáka a dlouholetého
ředitele dobrušského muzea Mgr. Jiřího Macha přiblížila městská práva a představila dokument,
v němž je poprvé zmíněna Dobruška – tzv. Mutinovo narovnání z roku 1320.
Návštěvnost: 18 osob
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Odložené přednášky
J. Šindelář a B. Dragoun: Aplikace moderních metod v archeologii na příkladu kostela
sv. Václava v Dobrušce, čtvrtek 15. října od 18:00, Hotel Dobruška
Jiří Mach: Jak se poznávala dobrušská minulost, čtvrtek 29. října od 18:00, Hotel Dobruška
Tomáš Zelenka: Černobyl, úterý, 20. října 18.00, malý sál Kina 70
Další přednášky nebyly kvůli epidemii naplánovány s termínem, proto je zde neuvádíme.

Výstavy
Sedm zastavení sedmi staletí
1. září – 30. října 2020, denně od 9 do 17:00, prodlouženo do 31. 1. 2021. Dle vládních nařízení
uzavřena od 12. 10. do 2. 12., znovu uzavřena 18. 12. 2020, Hotel Dobruška (bývalé školicí
středisko Univerzity Karlovy, Solnická ul. 777). Vstup zdarma.
Autoři: Zdeněk Zahradník, Josef Frýda a Jiří Mach. Realizátor výtvarné stránky: Petr Vlček.
Výstava k 700. výročí první písemné zprávy o městě Dobrušce byla cílena jednak na širokou
veřejnost, ale zejména na žáky a studenty dobrušských škol. Panelová výstava instalovaná
v nosných konstrukcích zapůjčených z Vojenského geografického a hydrometeorologického
úřadu generála Josefa Churavého byla pojata inovativně – nahlédla do některých oblastí života
našich předků, které autoři pokládali za klíčové.
Výroční zpráva za rok 2020
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V úterý 1. září v 18.00 se konalo slavnostní otevření výstavy k 700. výročí první písemné zprávy
o městě Dobrušce. Přivítali jsme autory a hudební doprovod v podobě Dobrušského žesťového
sdružení. Vernisáže se zúčastnilo přibližně 80 osob z řad veřejnosti i zástupců města.
Komentované prohlídky pro veřejnost se konaly ve dnech 10. září a 24. září vždy od 17.00.
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K výstavě byla vytvořena série pracovních listů pro různé věkové kategorie žáků a studentů.
Komentované prohlídky pro školní třídy probíhaly po celou dobu výstavy a navštívilo je 428 dětí.

Návštěvnost: nejméně 759 osob
Celková návštěvnost výstavy, odhadnutá podle počtu rozdaných záložek (papírové knižní záložky
s historickými daty dostala každá osoba u vstupu), byla 759 osob. Další lidé si výstavu prohlédli
při návštěvě městského úřadu, který v budově taktéž sídlí. Dále byla k dispozici hostům Hotelu
Dobruška.
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Mutinovo narovnání
26. – 28. září od 9 do 17 hodin, obřadní síň historické radnice. Vstup zdarma.
Městu Dobruška a vlastivědnému muzeu se podařilo se Státním oblastním archivem v Zámrsku
sjednat zapůjčení originálu dobrušského privilegia, v němž lze číst první písemnou zmínku
o Dobrušce: narovnání mezi Mutinou z Dobrušky a dobrušskými měšťany o roboty a právo
várečné, tedy tzv. Mutinovo narovnání z roku 1320. Originál listiny bylo možné spatřit po celý
prodloužený víkend (včetně pondělí). Během prohlídky bylo možné zhlédnout krátký informační
film.
Návštěvnost: přibližně 430 osob
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Hrátky z látky
26. září – 4. října denně 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 v synagoze na Šubertově náměstí.
Během svatováclavského prodlouženého víkendu a po celý následující týden proběhla
v dobrušské synagoze tradiční výstava Hrátky z látky. A důvod k oslavám byl hned dvojí:
krom městského výročí letos oslavilo občanské sdružení Dobrušský patchwork 10 let od svého
založení.
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Výstava, konaná již podesáté v prostoru zrekonstruované synagogy, přilákala přes 400
návštěvníků, a to i přesto, že hlavní program Svatováclavských slavností musel být kvůli
epidemiologické situaci zrušen.
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Patchworkářky vyrobily krom jiného dva metry vysoký závěsný quilt inspirovaný dobrušským
městským znakem. Štít se dvěma kosmými bílými břevny na červeném pozadí zdobily dobrušské
památky sešité z drobných kousků černé látky.
Návštěvnost: 412 osob

Spolupráce na výstavách jiných subjektů
Ženská krása v tvorbě Věry Jičínské
26. 5. – 13. 9. 2020, Orlická galerie Rychnov nad Kněžnou
Vlastivědné muzeum v Dobrušce zapůjčilo na výstavu Ženská krása v díle Věry Jičínské v Orlické
galerii (zámek Rychnov n. Kn.) nejen několik obrazů, ale také desítky originálních předmětů
(keramika, plastiky, hračky). Některé Věra Jičínská sama vyrobila, jiné s manželem Prokopem
Laichterem sbírali a přiváželi si je z cest.

Výstava historických a vojenských map
1. září – 30. října 2020, denně od 9 do 17:00, prodlouženo do 31. 1. 2021. Dle vládních nařízení
uzavřena od 12. 10. do 2. 12., znovu uzavřena 18. 12. 2020, Hotel Dobruška (bývalé školicí
středisko Univerzity Karlovy, Solnická ul. 777). Vstup zdarma.
Panelová výstava zapůjčená z Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu
generála Josefa Churavého byla instalována spolu s výstavou Sedm zastavení Sedmi staletí.
Výroční zpráva za rok 2020
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„Finis Terrae / Finistère Jana Zrzavého – česká Bretaň“
25. 9. 2020 – 29. 11. 2020, výstavní prostory Severočeské galerie výtvarného umění
v Litoměřicích.
Zapůjčeny byly dva obrazy malířky Věry Jičínské.

Koncerty
Synagoga
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Muzeum umožnilo konání tří koncertů Základní umělecké školy v Dobrušce
Koncert díků
Pátek 26. 6. 2020 v 18:00, synagoga na Šubertově náměstí
Dobrovolníkům, kteří pomáhali v boji s epidemií nemoci covid-19, přijel do Dobrušky poděkovat
liberecký klavírista Robert Ferenc.
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Divadlo
Dva kluci z pohádek
Středa 26. 8. 2020 od 16:30, dvorek domku F. L. Věka, vstup přes vrata za domkem. Vstupné
dobrovolné.
Dvě známé české pohádky O Budulínkovi a O Smolíčkovi pacholíčkovi byly hrány dřevěnými
marionetami v malém rodinném loutkovém divadle. Představení mělo ukázat, jak se dříve doma
hrávalo dětem divadlo. Zahrál jej Jiří Polehňa, lidový loutkář z Hradce Králové.
Návštěvnost: přibližně 60 dětí, celkem 121 osob
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Komentované prohlídky
Komentovaná prohlídka židovského hřbitova
9. 9. 2020 od 17:00 hodin, židovský hřbitov, Křovická ulice, Dobruška, Mgr. Pavla Skalická
Během komentované prohlídky jsme se ohlédli za historií hřbitova, připomněli si židovské
pohřební zvyklosti a prošli se po jednom z nejhezčích koutů v Dobrušce.
Návštěvnost: 77 osob
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Mimořádné akce
Instalace knihovní skříně z pozůstalosti Františka Vladislava Heka
23. – 26. 6. 2021, rodný domek F. L. Věka
Potomci F. Vl. Heka (předloha Jiráskovy románové postavy F. L. Věk), sourozenci Jan Šebelík
a Jarmila Nikliborcová, městu Dobruška věnovali knihovnu z pozůstalosti svého předka. Hek byl
jejich 4x pradědeček. Empírová skříň se v jejich rodině dědila z generace na generaci, jejich
dědeček i tatínek u ní jídávali a velmi si jí vážili. Nábytek pochází z kyšperské domácnosti
Hekových přibližně z 30. – 40. let 19. století.

Letní dětská hra
Za pokladem sovy Mutiny
1. 7. – 30. 9. 2020, všechny objekty muzea a knihovna
Hrací kartu si mohly děti vyzvednout od 1. 7. 2020 v dobrušském informačním centru, ve všech
expozicích muzea, a pokud měly založený průkaz čtenáře, tak i v dobrušské knihovně. Šifry,
které děti řešily, byly umístěny v tabulích před objekty muzea a před kostelem a vedly děti
po jednotlivých zastaveních. Za vyluštění hrací karty byly v informačním centru všichni hráči
odměněni podle vlastního výběru (cukrovinky, dárkové předměty, omalovánky).
Do hry se v informačním centru nebo na objektech muzea zapojilo 127 dětí, další děti
se přidávaly v dětském oddělení knihovny.
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Spolu po magnetové
Akce T-Mobile "Spolu po magentové" byla určena návštěvníkům vybraných objektů a umožnila
jim si v červenci a v srpnu aktivovat pomocí QR kódu neomezená data na 24 hodin. Kód byl
k dispozici v expozici muzea na Šubertově náměstí 45.
Po stopách T. G. Masaryka
Muzeum se k tomuto projektu připojilo dne 10. prosince 2020, na internetových stránkách
http://tg-masaryk.cz/mapa/ má Dobruška své heslo a popis Masarykových návštěv.

19

Návštěva rodiny Laichterovy
11. 7. 2020, Domašínská ul., Dobruška
O víkendu jsme v rodném domku Jana a Josefa Laichterových přivítali vzácnou návštěvu –
potomky rodiny Laichterovy. Muzeum kontaktoval Lars Štěpán Laichter, prapravnuk nakladatele
PhDr. Jana Laichtera. Šest rodinných příslušníků jsme přivítali v Laichterově domku a provedli je,
dle pokračovali na městský hřbitov a na výstavu Věry Jičínské-Laichterové do Orlické galerie
v Rychnově nad Kněžnou. Rodina bude s Dobruškou ve spojení i v budoucnu.

Zprava na fotografii iniciátor celé návštěvy, Lars Štěpán Laichter, prapravnuk nakladatele PhDr. Jana Laichtera. Vedle něj jeho
prarodiče, Aleš a Jarmila Laichterovi. Dále pak potomci z rodové linie spisovatele Josefa Laichtera, jeho vnuk Vladimír Laichter,
pravnuk Jan a prapravnuk Štěpán (zcela vlevo).
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Návštěvnost
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Návštěvnost je uvedena podle počtu skutečně prodaných vstupenek; mimořádné akce, velmi
malé děti a návštěvy nejsou započítány.
Expozice

Návštěvnost 2020

Návštěvnost 2019

Radniční věž

2 972

3 045

Vojenská geografie

796

724

Historické expozice – hl. budova

989

1 064

Domek F. L. Věka

5 302

5 022

Celkem

10 059 osob

9 855

Příjem ze vstupného

281 890 Kč

274 160 Kč

Stálé expozice muzea navštívilo v roce 2020 celkem 10 059 platících návštěvníků, což je o 204
více než v roce 2019, z toho domek F. L. Věka 5 302 (nárůst o 280), radniční věž 2 972 (pokles
o 73), muzeum 989 (pokles o 75), expozici vojenské geografie 796 (nárůst o 72). Za vstupné
do expozic bylo vybráno 281 890 Kč, tedy o 7 730 Kč více než v roce 2019.
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Akce s dobrovolným vstupným a akce zdarma:
Místo konání

Akce

Návštěvnost
2020

Dobrovolné vstupné

Radniční věž

Mutinovo narovnání

430

zdarma

Židovský hřbitov

Komentovaná prohlídka

77

2 745 Kč

Domek F. L. Věka

Loutkové divadlo

121

2 654 Kč

Malý sál kina

Cestovatelská
Zanzibar

53

1 977 Kč

Synagoga

Život na hradě

36

1 475 Kč

Synagoga

Hrátky z látky

412

Výtěžek ze vstupného
putoval na podporu
patchworku

Hotel Dobruška

Dobruška před Dobruškou

37

825 Kč

Hotel Dobruška

Dobrušská privilegia

18

330 Kč

Hotel Dobruška

Komentované
prohlídky
výstavy (školy, veřejnost)

428

zdarma

Všechny objekty

Letní dětská hra

127

zdarma

Hotel Dobruška

Výstava Sedm zastavení
(mimo
komentované
prohlídky)

331

zdarma

2 070 osob

10 006 Kč

přednáška

Celkem
Příjem z nájemného v roce 2020: 4 300 Kč
Příjem z prodeje suvenýrů a knih: 60 451 Kč
Příjem ze vstupného celkově: 291 896 Kč

Nad rámec běžného vstupného se uskutečnilo 11 akcí s dobrovolným vstupným či vstupem
zdarma, které zhlédlo dalších 2 070 osob. Na dobrovolném vstupném se vybralo 10 006 Kč.
Z uvedených čísel je zřejmé, že i přes omezení způsobená epidemiologickou situací se
v dlouhodobém horizontu jednalo o průměrně úspěšný rok s průměrnou návštěvností a tržbami.
Výtěžek pronájmu kluboven v Rýdlově vile činil 4 300 Kč, za suvenýry a knihy se utržilo celkem
60 451 Kč.
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4
Práce se sbírkou
Největším bohatstvím každého muzea a jeho nejdůležitější součástí jsou jeho sbírky. Sbírkový
fond dobrušského muzea představuje dnes přes 15 000 položek, dokumentujících vývoj města a
spádového regionu. Jde zvláště o sbírky charakteru etnografického, historického a uměleckého.
Je zde například soubor prvotin malíře Františka Kupky, unikátní dílo malíře a kronikáře Aloise
Beera, reprezentativní archeologická sbírka, dokumentující nejstarší osídlení regionu, dřevěné
plastiky, betlémy, řemeslnické nástroje a výrobky apod.
Součástí muzejních sbírek je i bohatý archiv, obsahující především pozůstalosti a odkazy nejen
místních a regionálních osobností, ale i např. Františka Vladislava Heka, ředitele Národního
divadla Františka Adolfa Šuberta, nakladatele Jana Laichtera, spisovatele Karla Michla a dalších.
S rozvojem elektronizace došlo i ke kvalitativním změnám v evidenci sbírek. Dnes jsou veškeré
muzejní sbírky vedle fyzické formy vedeny i ve formě elektronické, v programu DEMUS,
vytvořeném Moravským zemským muzeem v Brně, který používá většina českých a moravských
muzeí. Průběžně jsou tak zapisovány přírůstky nové, a to jak v I., tak i ve II. stupni. Dalším
kvalitativním stupněm zpracování sbírkových fondů je jejich zpracování vědecké, většinou
příslušným odborníkem v dané oblasti.
V roce 2020 byla pozornost průběžně věnována zpracování pozůstalosti Věry Jičínské a Prokopa
Laichtera, přičemž část fondu dokumentovali přímo rodinní příslušníci rodiny Laichterovy.
Dobrušské muzeum má z minulosti také zpracován fond archeologie, fond starých tisků a fond
rukopisů. Při zpracovávání ostatních fondů jsou v první instanci využíváni místní dobrovolní
spolupracovníci, např. kronikáři, kteří v rámci své práce skenují materiály a poskytují je muzeu
k použití. Důkladné vědecké zpracování sbírkových fondů je jedním z nejzákladnějších
předpokladů jejich využití, a to jak pro vědeckou publicistiku a rozvoj historického poznání, tak
i pro jejich popularizaci. Část fondu malířky Věry Jičínské byla zadána ke zpracování v rámci
diplomové práce Bc. Kateřině Zadinové z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, téma její
práce zní Poválečná tvorba malířky Věry Jičínské.

Péče o sbírky
Zvýšená pozornost byla v roce 2020 věnována stabilizaci depozitárního režimu sbírky, zejména
pak v depozitáři v Domašíně, kde je mimo jiné uložena obrazová sbírka. Již v roce 2019 byla
zahájena jednání vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu obrazů Věry Jičínské, které léta trpěly
nevhodným uložením (již z dob majitelů) v tzv. Laichterově domku. V 60. letech minulého století
daroval Prokop Laichter (jehož rodina z Dobrušky pochází a je zde i s manželkou pochován) část
pozůstalosti své zesnulé manželky, malířky Věry Jičínské, Městskému národnímu výboru
v Dobrušce. Jednalo se o přibližně 400 obrazů (akvarelů, grafik, olejů na plátně i pastelů) a přes
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1000 kreseb, které jsou nyní uloženy v depozitářích vlastivědného muzea. Umístění depozitáře
do bývalé školy v Domašíně situaci neprospívalo, jelikož budova byla postavena k jiným účelům
nebyl v ní zaveden odpovídající depozitární režim. Na obrazech se nacházela mastná tmavá
patina, způsobená vytápěním tuhými palivy v Laichterově domě, dále prach a poškození
způsobená hmyzem. V březnu 2020 byly uvolněny prostředky z dotačního programu 20KPG06 –
Podpora činnosti muzeí a galerií Královéhradeckého kraje (KHK) s názvem Záchrana fondu
malířky Věry Jičínské – I. etapa. Pozornost byla zaměřena zejména na ochranu děl v depozitáři
a zlepšení klimatických podmínek snížením vlhkosti. Objekt byl zaplynován desinsekčními
dýmovnicemi, z dotace bylo nakoupeno 6 odvlhčovačů, které automaticky spínají, pokud vlhkost
v místnostech přesáhne 50 %. Celá budova depozitáře byla nově vybavena bezpečnostním
zámkem a byla vystavena objednávka na připojení k pultu centrální ochrany (PCO), které
proběhlo v prvních dnech roku 2021.
V rámci záchrany byla také všechna obrazová díla Věry Jičínské a Prokopa Laichtera
zhodnocena odbornými pracovníky Fakulty restaurování Univerzity Pardubice a základně
očištěna od prachu a dalších částic. Stav mnohých prací po odborném posouzení vyžaduje
náročné restaurování, jehož náklady převyšují finanční možnosti města. Do dalších let bude
restaurování obrazové sbírky jednou z priorit muzea a pro jeho realizaci bude žádáno o
prostředky z dotačních programů jednak KHK, jednak Ministerstva kultury.
V roce 2020 bylo k restaurování převezeno na základě předávacího protokolu celkem 23 obrazů,
přičemž čtyři z nich byly vráceny 11. prosince 2020, další v lednu 2021.
Restaurovány byly i další předměty. V souvislosti s darem potomků F. Vl. Heka, pana Jana
Šebelíka a jeho sestry Jarmily Nikliborcové, byla k restaurování odvezena mince, kterou měl
údajně Hekovi darovat W. A. Mozart. Spolu s mincí jsme k restaurování převezli také šperkovnici
Věry Jičínské z roku 1915. Restaurování těchto dvou předmětů provedla Mgr. Andrea Černá,
konzervátorka Muzea východních Čech v Hradci Králové, Oddělení ochrany a prezentace
sbírkových předmětů, Stěžery.
Celkem bylo restaurováno 25 ks sbírkových předmětů.

Mgr. art. Luboš Machačko, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice při průzkumu obrazu Věry Jičínské
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Akvizice
Sbírkový fond muzea se v roce 2020 rozrostl o 16 nových přírůstkových čísel (22 kusů). Z tohoto
množství 6 př. č. tvořily dary, 8 vlastní sběr, a 2 nákup.
Sbírkový fond muzea tak čítá celkem 7 360 inventárních čísel.
Přírůstky v roce 2020:
Řada

Inv. č.

Počet

Předmět

Popis

12 A

12802

1

váhy

Kuchyňské váhy kovové + 2 umělohmotné misky + závaží.
Uloženo v papírové krabici.

13 G

12803

1

vysavač

Elektrický vysavač z období první republiky, válcovitého
tvaru. Výrobce neuveden (Elektrolux?). Součástí je hadice a
hubice.

09 L

12804

1

čepice
hasičská

Hasičská čepice k uniformě. Tmavě modrá, velikost 54.

09 E

12805

5

ubrus

Ubrusy ručně vyšívané modročerně (ptáci). Výbava paní
Vomáčkové z Domašína.

09 E

12806

1

přehoz

Přehoz přes postel, háčkovaný, po dvou stranách přišitý
saténový růžový volán.

09 L

12807

1

šátek

Černý vlněný šátek, po okrajích červené kytky s lístečky,
zakončený třásněmi.

06 L

12808

1

lahev

Plastová pivní lahev, obsah 1l. Etiketa "Dobrušská klapka"
pivo 13% nefiltrované polotmavé.

09 E

12809

1

ubrus

Ubrus, v rozích vyšité květy technikou Richelieu.

18 A

12810

1

mince

Mince: lícová strana – Joseph II – GERM.HV.BO.REX
IOSEPH.II.D.G.R.I.S.A
rubová strana – znak –
LOTH.M.D.HET.1787.X
ARCH.AVST.D.BVRG
Nominální hodnota 20 KREJCARŮ. Raženo v mincovně ve
Vídni "A".

11 B

12811

1

skříň

Knihovní skříň pozdně klasicistní, empírová. Kování zámku
v podobě vrapové stuhy + původní funkční klíč. Panty
původní, tvarově před pol. 19. stol. Skleněná výplň v
lomených obloucích nahoře i dole, sklo děleno na šest polí,
nástavec profilovaný, černý. Po

10 D

12812

1

sklenice

Pohár na nožce ze silnostěnného skla, vybroušený
monogram VS (Václav Stolovský – zeť F. Vl. Heka)
Dar od p.Šebelíka – rodová linie Ludmily Hekové (nejmladší
dcery F. Vl. Heka)
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10 D

12813

2

skleničky

Sklenice ze silnostěnného skla, vybroušený monogram LH
(Ludmila Heková?) a na druhé straně květinový motiv ve
věnci.
Dar od p. Šebelíka – rodová linie
Ludmily Hekové (nejmladší dcery F. Vl. Heka).

10 D

12814

2

skleničky

Sklenice ze silnostěnného skla, vybroušené písmeno "S"
(Stolovský?).
Dar od p. Šebelíka – rodová linie Ludmily
Hekové (nejmladší dcery F. Vl. Heka)

19 B

12815

1

plastika

Ježíšek a korunka, keramická plastika, glazováno.

20 E

12816

1

loutka

Textilní loutka Márinky (Marie Snížková), postava z románu
F. L. Věk, na dřevěném stojanu.

20 E

12817

1

loutka

Textilní loutka Františka, postava z románu F. L. Věk. Na
dřevěném stojanu.
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Inventarizace
V roce 2020 pokračovala podle plánu inventarizace sbírky. Celkem bylo v roce 2020
inventarizováno 568 ev. čísel, 1 048 ks, (celkově 7 359 evidenčních čísel, 15 360 ks) což
představuje cca 7,7 % z celkového počtu evidenčních čísel v databázi DEMUS. Doporučení pro
provedení inventarizace dle novely vyhlášky Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb. ze dne 1. 7.
2013, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb. ve znění „každá sbírka musí být inventarizovaná
nejpozději v průběhu 10 let, sbírky čítající více než 200 000 sbírkových předmětů nejpozději v
průběhu 15 let a sbírky čítající více než 500 000 sbírkových předmětů nejpozději v průběhu 20
let“, je plněno, jelikož v minulých letech byl inventarizován vyšší počet předmětů.

Zápůjčky sbírkových předmětů
Na základě žádosti Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou muzeum
po schválení radou města zapůjčilo 30 ks sbírkových předmětů na výstavu „Ženská krása v díle
Věry Jičínské“, realizovanou ve výstavních prostorách Orlické galerie, pobočky Muzea a galerie
Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, II. patro Kolowratského zámku, Kolowratská 1, Rychnov
nad Kněžnou, a to v termínu 26. 5. – 13. 9. 2020. Předměty byly vráceny dne 14. 9. 2020.
Na základě žádosti Galerie výtvarného umění v Litoměřicích muzeum po schválení radou města
Dobrušky zapůjčilo ze sbírek vlastivědného muzea v Dobrušce dva obrazy Věry Jičínské
na prestižní výstavu „Finis Terrae / Finistère Jana Zrzavého – česká Bretaň“, realizovanou
ve výstavních prostorách Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Původně byl
termín výstavy plánován na 25. 9. 2020 – 29. 11. 2020, nicméně muzea a galerie byly od 12. 10.
v souvislosti s vládními opatřeními proti covid-19 uzavřeny. Výstava nebyla prodloužena a díla se
vrátila zpět dne 3. 12. 2020.
Muzeum také udělilo souhlas s pořízením obrazového záznamu k nekomerčnímu využití
pro dva ks originálních děl malířky Věry Jičínské, která byla součástí výstavy Finis Terrae
v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích.
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Digitalizace
Digitalizace probíhala v muzeu vždy průběžně. Jak jsme uvedli výše, jsou dnes veškeré muzejní
karty vedle fyzické formy vedeny i ve formě elektronické, v programu DEMUS, a postupně
k nim dokumentátorka přiřazuje fotografie a edituje je.
Probíhá digitalizace fotografií a archivu – 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 a Muzeem a galerií Orlických hor v Rychnově
nad Kněžnou.
Do budoucna je nutno připravit koncepci ke kompletní digitalizaci archivní sbírky, která čítá
přes 480 kartonů. Toto bude vyžadovat změnu organizace práce dokumentátorky tak, aby
zároveň s péčí o sbírky byla schopna skenovat materiály a připravovat je vedoucí muzea ke
zpracování.
V roce 2020 byly digitálně zpracovány kartony č. 70 a 39 s židovskou tematikou, kartony 208,
209, 210, 211, 212 – pozůstalost Věry Jičínské, č. 114, 115, 171 – pozůstalost Jana Laichtera.
Průběžně byly zpracovávány archiválie aktuálně potřebné pro práci v muzeu, připravujeme
seznam, který zefektivní ukládání do archivu a práci s archivním materiálem v digitální podobě.

Archivní sbírka vlastivědného muzea v Dobrušce
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27

Muzejní knihovna
Odborná knihovna muzea slouží všem zájemcům o historii, zvláště pak o historii regionální.
V roce 2020 zde bylo registrováno 201 čtenářů, kteří si vypůjčili 119 knih. Další desítky knih byly
zapůjčeny prezenčně badatelům. Přibyli tři noví čtenáři.
Do knihovny přibylo 20 knih, z toho 5 muzeum koupilo a 15 získalo darem. Celkem je v muzejní
knihovně 7 464 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 univerzitních studentů jsou poskytovány konzultace i všechny potřebné
archivní materiály včetně studijní literatury.
Knihovna nabízí také možnost oskenovat si menší množství materiálu a odnést kopii na flashdisku nebo CD s sebou. Veškeré knihovní služby jsou poskytovány zdarma.

Knihovna vlastivědného muzea v Dobrušce
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Badatelna
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Badatelské zázemí poskytuje muzeum v kanceláři vedoucí v 1. patře, kde je k dispozici pracovní
stůl a zásuvka pro připojení vlastního notebooku, případně fotoaparátu. Badatelům je možno
zapůjčit zdarma stativ a po domluvě s vedoucí mohou také využít skeneru či si archiválie nafotit.
Pro práci s archiváliemi využívají badatelé bavlněné muzeologické rukavice, které jsou pravidelně
udržovány praním.
V roce 2020 vyplnilo v muzeu badatelský list 7 nových badatelů, kteří pracovali přímo s archivním
materiálem. Jelikož poměrně velkou část roku nebylo kvůli protiepidemickým nařízením možné
muzeum badatelsky navštívit, obraceli se na nás badatelé převážně elektronicky. Touto cestou
jsme zodpověděli 21 badatelských dotazů a poskytli co nejúplnější informace on-line cestou.
Nové badatelské listy nevyplňují badatelé, kteří s muzeem spolupracují dlouhodobě a dochází
pravidelně. Celkově muzeum eviduje na 70 badatelských návštěv (ne vždy badatel vyplňuje
badatelský list, mnohdy vyžaduje pouze konzultaci). Badatelům byl poskytnut materiál ze 12
kartonů, někteří pracovali také s elektronickým archivem.

Badatelská práce
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Marketing a propagace muzea
Facebook
V únoru byla získána oprávnění ke správcovství facebookového profilu muzea, který byl založen
v roce 2017, nicméně informace na něm dlouhodobě nebyly aktualizovány. Správcem stránky je
nyní vedoucí muzea Pavla Skalická a pravidelně jsou sem umísťovány informace o dění v muzeu,
fotografie sbírkových předmětů i fotografie z akcí muzea. V březnu bylo muzeum fyzicky
uzavřeno z důvodu nepříznivé epidemiologické situace kvůli výskytu viru covid-19.
Na facebookovém profilu byla v reakci na to umístěna série videí, fotografií i kreativních úkolů,
nazvaná Muzeum z gauče…Aneb my si přece poradíme.
Facebookový profil „Vlastivědné muzeum v Dobrušce“ měl k 31. 12. 2020 230 aktivních
sledujících (nárůst o 217).

Prezentace v médiích a periodikách
Akce muzea i samotné město Dobruška byly propagovány prostřednictvím reportáží
na dobrušské kabelové televizi. Dařila se i spolupráce s Orlickým týdeníkem, kde vyšlo několik
propagačních článků k akcím organizovaným muzeem.
V roce 2020 bylo natočeno 5 reportáží pro Český rozhlas Hradec Králové, na kterých se více či
méně podílelo vlastivědné muzeum.
15. 4. 2020 Pozůstatky 700 let staré pece našli archeologové při přístavbě výtahu u polikliniky
v Dobrušce
30. 6. 2020 Do Dobrušky se vrátila empírová knihovna, která stála v rodině buditele Františka
Vladislava Heka
16. 7. 2020 „Jsem desetkrát mladší než Dobruška. Ta letos slaví 700 let,“ směje se historik
a písmák Jiří Mach
26. 8. 2020 Židovský hřbitov v Dobrušce, kulturní památku ze 17. století, čistí ve svém volném
čase dobrovolníci
13. 9. 2020 Obsáhlá sbírka přes 400 obrazů malířky Věry Jičínské se dočká restaurování. Zabere
to několik let
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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. Byl přestavěn také samotný web muzea v rámci Kulturních
zařízení města Dobrušky, a to zejména co se týká přehlednosti ve vyhledávání otvírací doby
a dále knihovního fondu. Akce muzea byly pravidelně propagovány na tematických webových
stránkách, např. na serveru kudyznudy.cz.

30

Náhled webových stránek vlastivědného muzea

Výroční zpráva za rok 2020
Kulturní zařízení města Dobrušky - vlastivědné muzeum
Tel.: 603 373 752, e-mail: muzeum@mestodobruska.cz

8
Publikační činnost
Dobrušský vlastivědný almanach, ročník IV., 2020
300 kusů
Obsah:
Slovo na úvod
Mgr. Jiří Mach, Mgr. Pavla Skalická
Vážky a jejich výskyt na Dobrušsku
Ing. Libor Laža
Jak velké byly ptačí populace v minulosti a jaké jsou nyní
Vojtěch Volf
Dvacet let A Rocha v České republice
Mgr. Pavel a Radka Světlíkovi
Malá exkurze do mikrosvěta podhorské vsi Hlinného
Mgr. Michal Hofman
Přírodní léčitel Jan Mikolášek a Dobruška
Paed.Dr. Mgr. Josef Ptáček
Dobrušská Zastavilka
Stanislav Kupka
Historie a současnost českých bratří v Dobrušce, 15 let samostatného sboru
Mgr. Václav Mach
Historie DS Čáp Dobruška
Mgr. Václav Hlavsa
Dobrušsko v literatuře
Mgr. Josef Frýda, Mgr. Jiří Mach
Jan Laichter: Počátky v Ottově nakladatelství
Mgr. Michal Štefanides
Obnova památkového fondu na Dobrušsku
Petr Slavík
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Jak vznikala expozice vojenské geografie Vlastivědného muzea v Dobrušce
Ing. Luděk Břoušek, Ing. Libor Laža
Archeologie, muzeum a já
Josef Flégl
Zpráva o činnosti vlastivědného muzea v Dobrušce za rok 2019
Václav Verner
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orl. h. v roce 2019
Mgr. Bohumír Dragoun
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Doprovodná publikace k výstavě Sedm zastavení sedmi staletí
150 kusů
Doprovodná publikace obsahuje historický úvod k výročí 700 let od první písemné zprávy o městě
Dobrušce a dále veškeré texty, obrazový materiál a mapy, které jsou součástí výstavy. Autoři: Jiří
Mach, Josef Frýda, Zdeněk Zahradník. Publikace byla ke dni 17. 12. vyprodána.
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Dotace
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Podpora činnosti muzeí a galerií: 20KPG06
Město Dobruška realizovalo za podpory Královéhradeckého kraje v roce 2020 projekt „Záchrana
fondu malířky Věry Jičínské – I. etapa“. Předmětem projektu je vytvoření vhodných podmínek pro
uchování uměleckých děl (zejména obrazů) malířky Věry Jičínské pro budoucnost. V první etapě
záchrany byla provedena desinsekce depozitářů vlastivědného muzea plynováním a pořízeny
odvlhčovače. Výše poskytnuté dotace byla 71 000,- Kč, dofinancování městem činilo 25 %
z celkové částky.

Desinsekční plynování v depozitáři
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