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Leden 2016
Bilance 2015

1. ledna 2016 v 0:01 | muzejnik3
Během půlnoci z posledního dne roku 2015 na 1.1 2016 ukončilo muzeum v Jiříkově již 3,5 roku své existence a přiblížilo se svému 4. jubileu. V uplynulém roce 2015 uspořádalo jiříkovské muzeum
jednu muzejní noc, a to v pátek 13. března. Jiříkovské muzeum v nevšední dobu muzejní noci navštívilo asi 30 osob. Celkem přitom prostory muzea v roce 2015 navštívilo 132 osob (v roce 2014 to bylo

119, v roce 2013 to bylo 103, v roce 2012 60 osob) - obyvatelé města Jiříkova se na tomto množství podíleli asi jednou třetinou. V měsících listopad a prosinec 2015 bylo
muzeum pro veřejnost z provozních důvodů uzavřeno. Také v roce 2015 získalo muzeum zajímavé exponáty; hlavní zajímavostí se stal kufřík z pozůstalosti rodiny
Marschnerových, zmíněný zde na muzejním BLOGU v německé verzi jako tajemství rodiny Marschnerových. Dále patří mezi nově získané exponány dřevěný pluh, sada
fotografií divadelního představení Čarovný závoj, čtyřkolový ruční vozík, psací stroj NAUMANN, šicí stroj SINGER, nebo společenská hra HANS IM GLÜCK. Posledním
získaným exponátem roku 2015 byla sifonová lahev zdejší sodovkárny Erwin Richter. Počet návštěvníků navýšilo již jako obvykle setkání starousedlíků v polovině května
2015. Významným z důvodu návštěvnosti se stalo např. třídní setkání 23. května, rodinné setkání rodiny Oppeltových, návštěva Přátel muzea Varnsdorf v polovině června
2015, nebo říjnová návštěva přátel textilní historie spolků z německého Seifhennersdorfu. Ani v roce 2015, stejně jako v letech minulých se nepodařilo navázat užší
spolupráci s městem Jiříkovem, ani získat reprezentativnější prostory pro umístění muzejních expozic. Přesto - i v roce 2016 plánujeme vstup dobrovolný, nicméně opět dojde
k omezení otvírací doby. Od 1.ledna bude muzeum až do poloviny března 2016 uzavřeno. V pátek 11.3.2016 bude provoz muzea zahájen Muzejní nocí - již čtvrtou v
historii obce Jiříkova. Po tomto datu dojde k otevření muzea, nicméně dojde k úpravě otvírací doby z každé neděle na každou 4. neděli v měsíci, a to v tradiční době od 14:00 do
16:00 hod; a to až do neděle 23.října 2016. Symbolicky muzeum pro rok 2016 uzavře další muzejní noc, a to Muzejní noc v pátek 28.října 2016. Od 29.října až do konce
kalendářního roku bude muzeum uzavřeno. Návštěva prostor muzea bude přitom mimo stanovené doby jako vždy možná po předchozím objednání.
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Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
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