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ZPRÁVA O INNOSTI MSTSKÉHO MUZEA ESKÁ TEBOVÁ 
ZA ROK  2010 
 
Souasný stav 
Od roku 2006 sídlí muzeum v dom p. 80 v Klácelov ulici. Depozitáe  jsou stále umístny 
v objektu p. 2055 na námstí 17. listopadu. K výstavním úelm jsou i nadále využívány 
prostory výstavní sín Kulturního centra eská Tebová. Vzhledem k tomu, že došlo 
k uprázdnní galerie JeštR na Tyršov námstí,  využilo muzeum této píležitosti a po 
omezenou dobu (únor-srpen) si pro výstavní úely pronajímalo i tyto prostory. 
Muzeum dosud nedisponuje prostory pro stálé expozice. Zizovatel muzea - Msto eská 
Tebová - požádal v lednu roku 2010 o  dotaci z fond EU na projekt s názvem Rekonstrukce 
a pístavba Mstského muzea eská Tebová. Projekt byl zaazen do 14. kola výzvy 
programu ROP NUTS II. Severovýchod, prioritní osy 3 - cestovní ruch, oblast podpory 3.1 
Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu.  
V listopadu 2010 obdrželo Msto eská Tebová vyrozumní o schválení dotace. Celkové 
náklady na projekt byly rozpoteny na 48,198 mil. K. Piznaná dotace iní 29,378 mil. K, 
samotné msto se na projektu bude podílet ástkou  18, 820 mil. K. Cílem projektu je 
rekonstruovat  objekt p. 11 v Klácelov ulici a v sousední proluce postavit pro úely muzea 
nový objekt. Úprav se doká také dvorní trakt zmínných dom. 
 
Zamstnanci muzea: 
Poet zamstnanc  v roce 2010 zstal na  4,5 (pepotený stav), fyzických osob je 6: 
Mgr. Jana Voleská - editelka, správce ásti historické podsbírky 
Hana Harapat - správce ásti historické podsbírky 
Sylva Šrajerová - úetní 
PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová - správce sbírky výtvarného umní 
Mgr. Lucie Dušková - správce ásti historické podsbírky 
Mgr. Jitka Peková - správce knihovny (do íjna 2010 na rodiovské dovolené) 
   
Správa a evidence sbírek: 
V 1. stupni evidence bylo v roce 2010 zpracováno celkem 613 pírstkových ísel, tj. 1851 
kus sbírkových pedmt. Z toho v historické podsbírce 537 pírstkových ísel, tj. 1774 
kus, v podsbírce knihy 76 pírstkových ísel, tj. 77 kus. 
 
Ve 2. stupni evidence byly zpracovávány sbírkové pedmty z rzných fond, zejména pak 
sbírka plakát a sbírka paleontologická. Celkem bylo katalogizováno 8408 ks sbírkových 
pedmt. 
 
Ve sledovaném roce byl ze sbírky vyazen 1 sbírkový pedmt pro neupotebitelnost a  13 pro 
pebytenost.  
 
Inventarizace sbírek 
V roce 2010 probíhala inventarizace napí sbírkovými fondy. Celkem bylo inventarizováno  
8408  evidenních ísel sbírkových pedmt. 
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Konzervování a restaurování sbírkových pedmt 
Vzhledem k omezeným finanním prostedkm provádí drobné preventivní konzervátorské 
zásahy pracovnice muzea samy.  
Extern bylo v roce 2010 restaurováno 31 kus uniforem a souástí uniforem píslušník sl. 
legií. Práce provedla restaurátorka textilu Zuzana ervenková. Na restaurování pispl 
Pardubický kraj z programu Preventivní pée o sbírky muzeí Pardubického kraje ástkou     
30 000 K a Ministerstvo kultury R z programu ISO ástkou 29 000 K. Zbylých  31 600 
K dofinancovalo Mstské muzeum eská Tebová z píspvku na provoz.  
Dále byly restaurovány dv devné hraky restaurátorem Lukášem Pibylem, DiS. 
 
Depozitáe 
Nov získaná ást budovy depozitáe byla dovybavena EZS a EPS. Na akci pisplo 
Ministerstvo kultury R z programu ISO ástkou 89 000 K, která tém  pln pokryla  
náklady na zaízení. 
Dále byly poízeny úložné systémy pro ukládání keramiky. 
 
Výpjky sbírkových pedmt 
V roce 2010 uzavelo muzeum celkem 13 smluv o výpjce sbírkových pedmt, kterými 
bylo jiným institucím pjeno 149 evidenních ísel sbírkových pedmt, muzeum si 
vypjilo 42 evidenních ísel sbírkových pedmt. 
 
Odborná knihovna muzea 
V roce 2010 pibylo do knihovny 40 nových titul. 
 
Prezentace sbírek 
V uvedeném roce uspoádalo muzeum tyto výstavy: 

- Codex gigas. Výstava kopie áblovy Bible (7. - 28. února 2010 v Galerii JeštR) 
- Klenoty sbírky Josefa Gzíla. Výstava obraz ze sbírky Josefa Gzíla (5. - 28. bezna 

2010 ve výstavní síni Kulturního centra eská Tebová) 
- Karel Šiller. Jinak. Výstava mapující výtvarnou a galerijní innost Karla Šillera (11.4.-

31.5. 2010 v Galerii JeštR) 
- Hluboko a vysoko. Kresby a malby Martiny Novotné (10.6. - 11.7. 2010 v Galerii 

JeštR) 
- O páté u Šárky aneb 125 let trvání parku Javorka (30.6. - 31.8.2010 v Galerii JeštR) 
- Promny eskotebovského nádraží a okolí v toku asu (14. - 30. 9. 2010 ve výstavní 

síni Kulturního centra eská Tebová) 
- Hlas zvon táhne nad závjí... Tradiní vánoní výstava betlém (12. - 30.12.2010 ve 

výstavní síni  Kulturního centra eská Tebová) 
 

Uvedené výstavy si prohlédlo 2867  návštvník. 
 
Pednášková innost a další kulturn vzdlávací  akce  
 
V roce 2010 uspoádalo muzeum celkem 9 pednášek. Tematicky byly zamené pevážn na 
regionální historii a urené seniorm a zdravotn handicapovaným.  
 
Dále byly pipraveny následující doprovodné programy k výstavám: 
Codex gigas – beseda s Jaroslavem Foglem, autorem umlecké knižní vazby kopie Codexu 
gigantu  
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Hluboko a vysoko – setkání s Martinou Novotnou spojené s malým kursem automatické 
kresby  
Klenoty sbírky Josefa Gzíla – komentovaná prohlídka výstavy 
O páté u Šárky aneb 125 let trvání parku Javorka – komentovaná prohlídka parku Javorka 
 
Jedna akce byla uspoádána speciáln pro menšiny. 
 
17. 9. 2010 uspoádalo muzeum ve spolupráci s místním esperantským kroužkem Amikeco 
seminá Úloha esperanta v moderním svt s mezinárodní úastí. Akce se konala pod záštitou 
hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka. 
 
Celkový poet návštvník pednášek a dalších kulturn vzdlávacích program dosáhl potu 
665. 
 
Publikaní innost 
V roce 2010 vyšla doprovodná publikace k výstav Klenoty sbírky Josefa Gzíla s názvem 
Cestou necestou. Po stopách obrazové sbírky Josefa Gzíla autorky Ludmily Kesselgruberové.  
Na sklonku roku byl k tisku pipraven sborník píspvk ze semináe Úloha esperanta 
v moderním svt.  
 
Chaloupka Maxe Švabinského v Kozlov 
V rámci Festivalu muzejních nocí byla 29. kvtna zahájena turistická sezóna 2010. Muzejní 
noc navštívilo na 200 návštvník. V letní sezón si chaloupku prohlédlo dalších 1269 
návštvník. 
 
Rotunda sv. Kateiny 
Po dohod s ímskokatolickou farností – dkanstvím v eské Tebové byla veejnosti v dob 
letních prázdnin opt zpístupnna rotunda sv. Kateiny. Návštvnost inila 385 osob. 
 
Služby badatelm 
V roce 2010 bylo zaznamenáno 71 badatelských návštv. Pracovnice muzea dále vyídily 85 
badatelských dotaz a požadavk na zpracování rešerší.  
 
Propagace 
V roce 2010 prezentovalo muzeum svou innost na vlastních webových stránkách.  Krom 
webové prezentace informuje muzeum o svých akcích  formou pozvánek, plakát, lánk 
v místním tisku, píležitostn též formou rozhlasových rozhovor. Rotunda sv. Kateiny byla 
propagována v poadu  eské televize Toulavá kamera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hospodaení muzea v roce 2010 
 
Píspvek na provoz od 
zizovatele* 

 3 042 000 

Jiné píjmy Prodej publikací 22 496 
 Vstupné 52 700 
 Úroky 1 657 
 Ostatní píjmy (poplatky) 58 
 Dotace Ministerstva kultury R 29 000 
Píjmy celkem  3 147 911 
Výdaje Nákup odborné literatury 7 215 
 Nákup sbírkových pedmt 53 569 
 Vydávání publikací 127 380 
 Nákup materiálu 175 458 
 Spoteba energií 219 110 
 Odpisy prodaných publikací 30 097 
 Cestovné, školení, reprezentace 26 489 
 Služby  484 346 
 Smluvní mzdy 1 167 000 
 Ostatní osobní náklady 281 813 
 Ostatní náklady (sociální a zdravotní 

pojištní, odvod 2% z mezd do FKSP) 
458 471 

 Poplatky za vedení útu, pojištní 43 508 
 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 73 455 
Výdaje celkem  3 147 911 
Rozdíl mezi píjmy a vydáním   0 

*V píspvku na provoz od zizovatele je zapoítána též dotace Pardubického kraje ve výši 
30.000 K. 
 
 
Pehled investiních akcí 
 Akce: 

Rozšíení EZS a EPS v depozitái 
Vlastní zdroje 
(FRIM) 

8.804  
Dotace MKR 
 

82.000 
Celkem 90.804 
 
Stav a erpání fond 
 Stav k 1.1.2010 Stav k 31.12.2010 
FRIM 45 178 109 829 
FKSP 2 043 259 
Fond odmn 1 903 1.903 
Rezervní fond 13.954 13.954 
 
FRIM byl zapojen do investiní akce na rozšíení EZS a EPS v depozitái.  Prostedky FKSP 
byly erpány na stravování zamstnanc a na nákup vitaminových preparát.  Fond odmn a 
rezervní fond nebyly zapojeny.  
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