VÍTÁME VÁS
Městské muzeum Brumov-Bylnice se snaží o přiblížení dějin našich předků a historie kraje pod
brumovským hradem. Sídlí v bývalé panské vile na Podzámčí, kde jsou ve stálé expozici k vidění
zemědělské nástroje a nářadí, pomůcky typických řemesel - bednářů, stolařů, lesníků, obuvníků,
vybavení domácnosti i staré školy.
Nachází se tu výstava předmětů z doby posledních vlastníků brumovského panství.
Ve II. poschodí vily je umístěna výstava o životě a práci spisovatele Ludvíka Vaculíka –
brumovského rodáka.
Muzeum pořádá výstavy k významným výročím, besedy s rodáky a řadu dalších folklórních akcí.
V rámci společného projektu s Obcí Horné Srnie „Spojme prírodné a kultúrne dedičstvo“ vznikla
v muzeu nová expozice historických žehliček a dalších sběratelsko-historických zajímavostí, které
se žehlením úzce souvisí. Vystavené exponáty jsou ze zapůjčené sbírky soukromého sběratele –
pana Lea Bednáře.

Srdečně Vás zveme k prohlídce.
V muzeu je i Městské informační centrum, jehož úkolem je poskytnout návštěvníkům informace
o kraji, který je proslulý krásnou přírodou, zajímavými památkami i folklorními tradicemi.
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Dobrý den, vážení přátelé historie a starých věcí,
v Městském muzeu v Brumově-Bylnici je prezentována moje 15letá sbírka žehliček. Jako sběratel
a restaurátor Vám zde nabízím ukázku vývoje a typů žehliček nejen v Evropě, ale i ve světě.
Vystaveny jsou nejen plechové, železné, litinové a mosazné, ale i kamenné, keramické
a porcelánové.
Dle historického vývoje uvidíte modely od 12. století – „pánvičkové“ – přes nahřívací na plotně,
na uhlí, na vložené horké želízko, přes lihové, plynové až po první elektrické.
Většina exemplářů je zrestaurována a jen menší část je v původním „nálezovém“ stavu. Součástí
výstavy jsou i další věci, které úzce souvisí se žehlením.
Expozice bude doplňována – tak neváhejte a přijďte se podívat na kus historické součásti našich
domácností.
Leo Bednář
Brumov, srpen 2019
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