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ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ 
ZA ROK  2009 
 
Současný stav 
Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře  jsou stále umístěny 
v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu. K výstavním účelům využívá muzeum výstavní 
síň Kulturního centra Česká Třebová. Muzeum dosud nedisponuje prostory pro stálé 
expozice. 
 
Zaměstnanci muzea: 
Počet zaměstnanců  v roce 2009 zůstal na  4,5 (přepočtený stav), fyzických osob 6. 
Mgr. Jana Voleská – ředitelka, správce části historické podsbírky 
Hana Jendeková – správce části historické podsbírky 
Dana Balcarová – účetní 
Sylva Šrajerová -   dokumentátorka, zástup za mateřskou dovolenou 
PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová – správce sbírky výtvarného umění 
Mgr. Lucie Dušková – správce části historické podsbírky 
 
 
 
Správa a evidence sbírek: 
V 1. stupni evidence bylo v roce 2009 zpracováno celkem 728 přírůstkových čísel, tj. 1108 
kusů sbírkových předmětů. Z toho: v historické podsbírce 677 přírůstkových čísel, tj. 1057 
kusů. V podsbírce knihy 51 přírůstkových čísel, tj. 51 kusů. 
 
Ve 2. stupni evidence byla dodavatelsky zpracována sbírka lidových beltémů malovaných na 
papíře. Akci finančně podpořil Pardubický kraj částkou 30.000 Kč. Celkem bylo 
katalogizováno 3881 betlémových figur. Dále byl katalogizován archiv notového materiálu  
v rozsahu 499 položek. 
 
 
Ze sbírky byly vyřazeny 3 sbírkové předměty. 
 
Inventarizace sbírek 
V roce 2009 probíhala inventarizace ve fondu  fotografií, hudebnin a betlémů. Celkem bylo 
inventarizováno  5019 inventárních čísel. 
 
Konzervování a restaurování sbírkových předmětů 
Vzhledem k omezeným finančním prostředkům provádí drobné preventivní konzervátorské 
zásahy pracovnice muzea samy.  
Externě bylo v roce 2009 restaurováno 5 kusů nábytku, dále 2 panny z 19. století a 1 železná 
sekera. 
 
Depozitáře 
Depozitáře nebyly ve sledovaném roce dovybavovány, došlo však k jejich značnému 
rozšíření. Smlouvou o výpůjčce uzavřenou s Městem Česká Třebová byly muzeu poskytnuty 
další prostory v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu o  celkové výměře 294 m2. 
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Výpůjčky sbírkových předmětů 
V roce 2009 uzavřelo muzeum celkem 20 smluv o výpůjčce sbírkových předmětů, kterými 
bylo jiným institucím půjčeno 1807 evidenčních čísel sbírkových předmětů, muzeum si 
vypůjčilo 125 evidenčních čísel sbírkových předmětů. 
 
Odborná knihovna muzea 
V roce 2009 do knihovny přibylo 119 nových titulů. 
 
Prezentace sbírek 
Muzeum uspořádalo tyto výstavy: 

- 160 let trati Česká Třebová – Brno (15.2 -28.2.2009) 
- Z kuchyně našich babiček (9.3.-29.3.2009) 
- Balada o vášni. Podoby barokního sochařství východních Čech (21.4.-10.5.2009) 
- Kluci, holky a jejich svět (9.9. – 25.9. 2009) 
- Půjdem spolu do Betléma (13.12 - 30.12.2009) 

 
Uvedené výstavy si prohlédlo 3538  návštěvníků. 
 
 
Přednášková činnost 

- Doprovodná přednáška PhDr. Ludmily Marešové Kesselgruberové k výstavě Balada o 
vášni (1.5.2009) 

- Doprovodná přednáška k výstavě Kluci, holky a jejich svět, přednesla prof. Mileny 
Lenderové  s názvem Od porodní báby k paní asistentce (22.10. 2009) 

- Mgr. Lucie Dušková: sochař František Formánek (27.11.2009) 
 
 
Další 3 přednášky byly speciálně určené seniorům a zdravotně handicapovaným. 
 
Další kulturně vzdělávací  akce  
Muzeum uspořádalo další 4 doprovodné akce k výstavám (tvůrčí dílny, galerijní animace) a 
jednu akci zvlášť určenou etnickým menšinám. Muzeum spolupracovalo při natáčení 
dokumentu o 100. výročí založení gymnázia. 
 
Celkový počet návštěvníků přednášek a dalších kulturně vzdělávacích programů dosáhl počtu 
700. 
 
Publikační činnost 
V roce 2009 vyšla doprovodná publikace k výstavě Balada o vášni. Podoby barokního 
sochařství východních Čech autorky Ludmily Kesselgruberové. 
 
 
Chaloupka Maxe Švabinského v Kozlově 
V rámci Festivalu muzejních nocí byla 30. května zahájena turistická sezóna 2009.  
V uvedeném roce si chaloupku prohlédlo 1556 návštěvníků. 
 
Rotunda sv. Kateřiny 
Po dohodě s Římskokatolickou farností – děkanstvím v České Třebové byla veřejnosti v době 
letních prázdnin opět zpřístupněna rotunda sv. Kateřiny. Návštěvnost činila 343 osob. 
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Služby badatelům 
V roce 2009 byly badatelské služby či konzultace poskytnuty 77 badatelům.  
 
Propagace 
V roce 2009 prezentovalo muzeum svou činnost na vlastních webových stránkách  Kromě 
webové prezentace informuje muzeum o svých akcích  formou pozvánek, plakátů, článků 
v místním tisku, příležitostně též formou rozhlasových rozhovorů (výstava 160 let trati Česká 
Třebová – Brno, muzejní noc).  O Chaloupce Maxe Švabinského byl natočen příspěvek České 
televize do pořadu Toulavá kamera.  
 
 
 
Hospodaření muzea 
Rok   
Příspěvek na provoz od 
zřizovatele 

 2,850.000 

Jiné příjmy Prodej publikací 47.381 
 Vstupné 55.896 
 Úroky 1.376 
 Dotace Pardubického kraje 30.000 
Příjmy celkem  2,984.653 
Výdaje Nákup odborné literatury 15.189 
 Nákup sbírkových předmětů 19.770 
 Restaurování sbírkových předmětů 50.700 
 Nákup materiálu 122.878 
 Spotřeba energií 232.373 
 Odpisy prodaných publikací 41.764 
 Cestovné, školení, reprezentace 20.599 
 Služby  519.293 
 Smluvní mzdy 1,166.687 
 Ostatní osobní náklady 227.558 
 Ostatní náklady (sociální a zdravotní 

pojištění, odvod 2% z mezd do FKSP) 
443.947 

 Poplatky za vedení účtu, pojištění 55.757 
 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 68.138 
Výdaje celkem  2,984.653 
Rozdíl mezi příjmy a vydáním   0 
 
 
 
Přehled investičních akcí 
 Akce: 

Pořízení výstavní vitríny 
Vlastní zdroje 
(FRIM) 

57.715 
 
Stav a čerpání fondů 
 Stav k 1.1.2009 Stav k 31.12.2009 
FRIM 34.755 45.177 
FKSP 1.531 2.043 
Fond odměn 1.903 1.903 
Rezervní fond 13.954 13.954 
 
FRIM byl zapojen do investiční akce na pořízení výstavní vitríny. Prostředky z FKSP byly 
čerpány na stravování zaměstnanců, nákup vitaminových preparátů a zakoupení daru při 
prvním odchodu do důchodu.  Fond odměn  nebyl zapojen. Rezervní  fond zůstal bez pohybu. 


