LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

Muzeum města Dobrovice
Dobrovice town museum

Pavel Sosnovec – Muzeum Mladoboleslavska

Součástí projektu dobrovických muzeí a společenského
centra je také expozice Muzea města Dobrovice, zaměřená na
dějiny lokality a přilehlého okolí. Spolu s Muzeem cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství je expozice umístěna v areálu
nově zrekonstruovaného hospodářského dvora, který se nalézá
vedle dobrovického zámku.
Muzeum města Dobrovice nabídne návštěvníkům seznámení s dobrovickými dějinami v několika celcích, které přiblíží

Obr. 1. Soubor pravěké keramiky z Dobrovicka

Obr. 2. Zámek v Dobrovici na počátku 19. století
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všechny důležité historické etapy. Po úplném dokončení celé
muzejní expozice za rok či dva nebude Muzeum města Dobrovice suchopárným sledem vitrín s vystavenými předměty, ale
představí se v moderní soudobé podobě.
Každý z celků – od pravěku přes středověk po nedávnou
minulost – bude doplněn stylizovanými prostory, které dokreslí
dané období. Tyto náznaky dobových interiérů mají být jako
plnohodnotná součást muzejní expozice návštěvníkům volně
přístupné. Ti tak postupně navštíví pravěké
obydlí, středověkou tvrz, zámeckou tiskárnu
z počátku 17. století nebo kancelář starosty
Dobrovice v 19. století. A ve všech „dobových“
interiérech“ si budou moci něco vyzkoušet – ve
středověké tvrzi třeba zahrát si kostky podle
dobových pravidel nebo si obléci středověkou
suknici a na nohy si připnout rytířské ostruhy,
ve starostenské kanceláři zkusit psát brkem či
v tiskárně si z jednotlivých liter sestavit krátký
text a vytisknout si jej na maketě dobového
tiskařského lisu.
První část expozice je věnována pravěkému období – vrch Chlum a jeho svahy
přitahovaly prakticky všechny pravěké kultury,
od lidu kultur pozdní doby kamenné přes
kultury doby bronzové, Kelty, Germány až
po slovanské osídlení, které má svůj počátek
v 6. či 7. století našeho letopočtu. Bohatství
archeologických nálezů z Dobrovicka je
mimořádné, a tak vystavena bude jen malá
část nalezených pravěkých předmětů. Hlavní
součástí „pravěké“ části expozice je naznačené
obydlí, které ukáže, jak bydleli a jaké věci
používali obyvatelé Dobrovice před třemi tisíci
lety. A „pravěké“ bude i stylizované „obětiště“,
protože z okolí Dobrovice je archeologům
známo několik lokalit s doloženou kultovní
činností. Část věnovaná středověku Dobrovice nabídne návštěvníkům především vstup
do obytné místnosti dobrovické tvrze, která
patřila rytířskému rodu Chlumských z Chlumu. Ti vlastnili Dobrovici a některé okolní vsi
po tři staletí. Doba přelomu 16. a 17. století
je z pohledu historika snad nejzajímavějším
obdobím starších dějin Dobrovice. Tehdy byl
dobrovickou vrchností Henyk z Valdštejna,
rozporuplný člen rozvětveného valdštejnského
rodu. Za něj se Dobrovice – již povýšená na
městečko – všestranně rozvíjela. A právě Henykova tiskárna bude hlavním bodem této části
expozice. Další expoziční celek bude věnován
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životu v „Dobrawici“ v 18. a 19. století. Vystaveny budou mimo jiné staré
grafiky a fotografie Dobrovice, kopie
nejstaršího plánu města z roku 1842.
„Interiérem“, který přiblíží tuto dobu,
bude kancelář starosty města. Posledním celkem expozice Muzea města
Dobrovice bude kancelář výpravčího
železniční stanice Dobrovice. Ta totiž vstoupila do dějin české literatury
i českého filmu. Své zážitky ze služby
na dobrovickém nádraží v době Protektorátu využil spisovatel Bohumil Hrabal, tehdy elév u železnice, k napsání
novely Ostře sledované vlaky.
Součástí dobrovického muzea
bude i promítací prostor, kde budou
promítány filmy a obrazové soubory
mající vztah k Dobrovici, její historii
i třeba současnosti.
Realizace moderně pojaté expozice je náročná – jak na finanční
prostředky, tak i proto, že vyrobit
třeba funkční repliku raně novověkého tiskařského lisu je velmi náročné
na řemeslnou zdatnost. Na realizaci
expozice Muzea města Dobrovice se
podílí řada odborníků a firem. Především to je Muzeum Mladoboleslavska,
jehož pracovníci expozici připravili,
architektonické řešení je dílem ateliéru
SGL Projekt, řadu fotografií důležitých
písemností z dějin Dobrovice poskytl
Státní oblastní archiv v Praze – Státní
okresní archiv Mladá Boleslav. Je třeba
vyzdvihnout přístup Městského úřadu
v Dobrovici, který přistoupil na takovýto ambiciózní projekt.

Obr. 3. Stylizované obydlí z doby bronzové

Obr. 4. Pohled do části interiéru pavilonu M3 s expozicí Muzea města Dobrovice

Kontaktní adresa – Contact address:
Mgr. Pavel Sosnovec, Muzeum Mladobo‑
leslavska, Hrad 1 – Staroměstské náměstí,
293 01 Mladá Boleslav, Česká republika,
e‑mail: pavel.sosnovec@muzeum-mb.cz

LCaŘ 126, 5-6, květen-červen 2010

183

