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1.Základní identifikační údaje 

Název :           Místní vlastivědné muzeum  

Adresa :          Muzejní náměstí čp. 181, 507 13 Železnice 

Ředitelka :      Mgr. Nataša Kalousková 

Průvodkyně:   Aranka Novotná 

Zřizovatel :     Městský úřad v Železnici 

Telefon :         732 836 309 

www :             muzeumzeleznice.webk.cz 

e-mail :           muzeum@zeleznice.net 

Nemovitosti :  dům čp. 181 – empírová budova z roku 1827, jejíž součástí je kupecký krám 

                        roubená chalupa čp. 94 z roku 1789 s přilehlým stavením 



 

2. Časová dostupnost 

Otevírací doba muzea je rozdělena na dvě období : 

květen – září               ST – NE – 9 – 11.30 

                                                  13 -  16.30 

říjen – duben               ST – PÁ – 9 – 11.30 

                                                  13 – 16.30 

Poslední návštěvu je možno uskutečnit v 16 hodin, prohlídka trvá přibližně 70 minut. Skupiny 

nad 20 lidí si mohou domluvit i individuální návštěvu mimo otvírací dobu. 

 

3. Vstupné 

Výše vstupného do muzea umožňuje návštěvu jak pro rodiny s dětmi, tak pro seniory. V roce 

2014 platily pro návštěvníky tyto ceny vstupného : 

dospělí : 40 Kč 

důchodci a studenti : 25 Kč 

děti /ZŠ/ a ZTP : 20 Kč 

pouze nová výstava : 10 Kč 

děti do šesti let vstupné neplatí. 

 

4. Prezentační činnost 

Jedná se o výstavní činnost, která přivádí do muzea nejvíc návštěvníků.  

A/ STÁLÉ EXPOZICE MUZEA 

Kupecký krám – je součástí hlavní budovy muzea, v místnosti jsou zachovány původní     

                           kupecké regály a pult. Vystaveny jsou předměty denní potřeby a řemeslné  

                           nástroje z minulého a předminulého století. 

František Zikmund – akademický malíř, rodák ze Železnice /1893 / . V expozici je nábytek  

                                  z malířova atelieru, malířův stojan a kufřík s barvami, osobní předměty, 



                                  olejomalby a akvarely. 

T.F. Šimon – akademický malíř, grafik, rodák ze Železnice / 1877/. Expozice obsahuje  

                     olejomalby  a grafické práce z cest po světe, korespondenci. Místnost je  

                     vybavena nábytkem a porcelánem z depozitáře muzea. 

Antonín Chmelík – rodák ze Žďáru pod Kumburkem, v místnosti jsou jeho perokresby,  

                              olejomalby a osobní věci, které darovala jeho manželka Marie. 

Válka 1866 – vystaveny jsou trojrozměrné předměty obou válčících stran, čáky rakouských 

                     důstojníků, pruské přilby a četné nálezy z bojiště v Železnici a okolí. Součástí 

                      je mapa bojiště a fotografie pomníků války ze Železnice a okolí. 

Lidové bydlení – malované skříně, truhlice, kolébka, předměty denní potřeby našich předků, 

                           lomenicová prkna z chalup ze Železnice a jejího okolí. 

Cechy v Železnici – vystaveny jsou praporce cechů, cechovní pokladnice, oltářní figury cechu 

                                tkalcovského, ferule, listiny. 

Paleontologie – nejnovější expozice obsahuje zkameněliny rostlin i mořských živočichů  

                            našeho regionu z doby až před 340 miliony let. Součástí je výstava 

polodrahokamů nalezených v okolí Železnice. 

                            

 

Stálou expozicí je také vybavená roubená chalupa / v sousedství muzea / čp.94 z roku 1789. 

Osvětlení těchto prostor není vyhovující. 

 

V roce 2014 bylo uspořádáno 9 výstav : 

do 31.1.                 Janka Schmidtová – podmalby na skle a Poezie zimní krajiny v obrazech 

                              Jarmily a Jana Smetanových 

10.2. – 28.2.           MPČR – Obojživelníci krásní ve vodě i na souši /výstava fotografií / 

13.3. – 18.4.           Pojizerská skupina výtvarníků – obrazy 



26.4. – 15.6.           Patchwork 

19.6. – 27.7.           S radostí a spolu – obrazy a dřevořezby Nataši a Jaroslava Kalouskových 

30.7. – 7.9.             Hledání půvabu – obrazy Hany Koblížkové 

11.9. – 24.10.         Obrazy vesmíru – Dana Stolinová 

3.11. – 28.11.         Výstava k výročí – 100 let od vypuknutí 1.sv.války 

4.12. – konec ledna 2015 – Jan Hrubý – grafika 

                               Výstava betlémů pana Václava Zahrádky 

 

 

5. Ostatní činnosti muzea 

Mezi časově i organizačně nejnáročnější akce muzea patří kromě instalací výstav a vernisáží 

bezesporu Muzejní den / vždy druhou sobotu v červenci / a Zahájení Adventu. Ani jedna 

z těchto dvou akcí by nešla uskutečnit bez pomoci členů Muzejního spolku pro Železnici a 

okolí a četných dobrovolníků. 

MUZEJNÍ DEN vyžaduje kromě zajištění dvou kapel také zajištění občerstvení a  řemeslníků, 

které každoročně obměňujeme. Muzeum i roubenka jsou v tento den přístupné veřejnosti, je 

zajištěno i hlídání všech zmíněných prostor. Stejně jako v loňském roce byla i letos součástí 

Muzejního dne výstava amatérských fotografií, kterou v přízemí muzea uspořádal pan Josef 

Čermák a instalovala paní Aranka Novotná. 

ZAHÁJENÍ ADVENTU se uskutečnilo na krásném muzejním dvoře, kde díky krásným 

prostorám s dobrou akustikou a díky osvětlení / poděkování patří panu Maťátkovi /  vznikla 

pravá vánoční atmosféra. Ačkoli samotná akce trvala necelé tři hodiny, výrobě drobných 

dárků a věnců se věnovaly členky muzejního spolku několik měsíců předtím. 

TVOŘIVÉ KURZY PRO DĚTI A JEJICH RODIČE – v roce 2014 se uskutečnilo v jarním a 

podzimním období 7 výtvarných kurzů. Námětově byly většinou zaměřeny v souvislosti 

s probíhající výstavou nebo ročním obdobím. Cílem byly různé techniky a společná práce 

rodičů s dětmi. Proběhly tyto kurzy: 

15.1.    Namaluj si obrázek na sklo /malba akrylem a temperou / 

19.2.    Prstové loutky / šití z filcu / 

19.3.    Modelování ze slaného těsta 

22.10.  Podzimní tvoření / ptáčci – práce s vlnitým papírem a přírodninami / 



19.11.  Čertovské lampičky /výroba svítidel – sklo, papír / 

10.12.  Vyrábíme andílka / práce se sklem, textilem, korálky / 

Kurzy realizovala A. Novotná a N. Kalousková. 

Tvoření s dětmi uskutečňujeme v jarním, podzimním a zimním období. Za plné sezóny to 

bohužel možné není, návštěvy probíhají i pozdě odpoledne. 

 

14.11. uskutečnila paní A. Novotná kurz pro dospělé – výroba šperku s použitím inkoustů 

 

V jarním období jsme uspořádali dopoledne pro děti z MŠ Valdice. 

 

1.8. se uskutečnil na muzejním dvoře již 3. Koncert folkové skupiny Adamant. 

24.12. proběhlo u muzejní roubenky předávání betlémského světla. Muzeum akci 

neorganizovalo, spolupodílelo se na ni. 

 

6. Propagace muzea v tisku 

Všechny akce a výstavy jsou prezentovány v tisku / Nové noviny, Jičínský deník / , na 

stránkách muzea, na www.zpravyceskyraj.cz, vývěsem plakátů v Železnici a přilehlých obcích 

a roznáškou pozvánek do schránek obyvatel. 

 

7. Návštěvnost 

Návštěvnost muzea se  nepatrně zvýšila. Muzeum navštívilo 811 platících návštěvníků, což je 

o 142 více než v roce 2013, a 720 platících dobrovolné vstupné / vernisáže, Muzejní den, 

Advent, Folkování /. 

Nejnavštěvovanějšími měsíci jsou červen, červenec a srpen, kdy je turistický ruch. Celkově je 

muzeum v letních měsících i o Vánocích navštěvováno více cizími návštěvníky než místními 

obyvateli. 

 

8. Zápůjčky sbírkových předmětů 



V letošním roce byly zapůjčeny obrazy a osobní věci Antonína Chmelíka do muzea v Lomnici 

nad Popelkou. Vráceny byly po skončení výstavy. 

 

 

9. Jednání s okresním archivem v Jičíně 

V dubnu proběhlo jednání s Mgr. Chutným o ošetření a převzetí vzácných rukopisů a knih 

uložených v archivu muzea. Podmínky pro dlouhodobé uskladnění v muzeu jsou 

nevyhovující, rozdílná teplota rukopisům a knihám neprospívá. Všechny materiály zůstanou i 

nadále v majetku muzea, ale budou v roce 2015 odborně uloženy a ošetřeny. 

 

10. Ochrana sbírek 

Objekt muzea – 1. patro, kupecký krám, archiv a roubená chalupa jsou chráněny 

elektronickým zabezpečovacím systémem firmy Vidocque. Zaměstanci firmy mají zapůjčeny 

jedny klíče od muzea, při alarmu mají vstup do přízemí a na nádvoří muzea. O prohlídce 

objektu zanechávají zprávu ve schránce muzea. V naléhavém případě volají ředitelce muzea. 

 

11. Výhled na rok 2015 

O výstavy v muzeu je z řad vystavovatelů zájem. Rok 2015 je plně obsazen 9 novými 

výstavami, o kterých budeme včas informovat ve Zpravodaji, tisku, plakáty a pozvánkami. 

Objeví se obrazy z depozitáře muzea, vzpomeneme výročí úmrtí Antonína Chmelíka i 70. 

výročí konce 2. Světové války, malé i velké potěší výstava hraček, kočárků a panenek ze 

soukromé sbírky. Závěr roku ukončí tradičně Vánoce, tentokrát staročeské s výstavou 

betlémů ze sbírek pana Tišnovského z Vysokého nad Jizerou, u kterého jsme provedli 

v prosinci návštěvu. 

 

 

V Železnici dne 13.1. 2015                                               Nataša Kalousková 

 

 

      

 



 

                         


