Nálezy
Práce muzejníka mimo jiné spočívá i k získávání nových historických předmětů, které
dokazují činnost našich předků. Některé předměty dostane darem (v dnešní době již pomalu
vyhynulá činnost), některá musí najít sám. Což znamená, prozkoumávat krajinu, chodit a
hledat po starých a někdy i nových odpadních místech ( přičemž u těch nových se tato činnost
nenachází s pochopením od životních partnerů), hledat v tzv. novém vědním oboru ,,půdní
archeologie“ a v neposlední řadě, většinou po nocích, sledovat domácí i zahraniční
internetové portály, kde sem tam se na aukcích objeví něco z regionu. To je příklad i
posledního objevu na německé internetové aukci kde se objevila nám zcela neznámá litografie
zámku jánský Vrch z topografické publikace (měsíčníku) z roku 1797

Na snímku vpravo si můžeme všimnout vyobrazení zámku rozhodně převzaté z již známé
Wernerovy litografie (obr.3), novým tématem je zde vyobrazení Diogenese vystupujícího
ze sudu.

Postava vlevo má pod sebou své jméno Alexander, a v levém dolním rohu je erbovní
vyobrazení. Bohužel význam proč jsou pod zámkem vyobrazeny tyto postavy Nám zatím
uniká a je to malá výzva pro badatele historie.

Jsou však i nálezy, které sice jsou nádherné a jistě potěší každého pracovníka muzea, ale na
druhou stranu jsou úplně k ničemu. To je i případ nálezu krásné eneolitické pazourkové šipky
s rozměry v =3,9cm a s =2, která se našla v Javorníku. Kdyby se našla v zemi při jakémkoliv
archeologickém výzkumu, byla by to pro tento kraj velká událost (do dnešního dne nebyl
učiněn takovýto nález na Javornicku), bohužel tato šipka byla vyzdvihnuta z odpadní jámy
parc.č.949 v Javorníku, která je přesně datována na konec 19.století a ukončena na závěr
II.světové války. To znamená, že ji tam vyhodily někdy v rozmezí této doby a nemůžeme tedy
určit odkud původně pochází. Může se jednat o školní pomůcku či o předmět nějakého
sběratele, který ji mohl přivézt odkudkoliv. Tím ztrácí tato šipka vypovídací hodnotu a lze ji
jen praktikovat jako školní pomůcku.

