ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO
MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ
ZA ROK  2018
1/ POPIS STAVU
Městské muzeum Česká Třebová je příspěvkovou organizací Města Česká Třebová. Svou činnost vykonává
v souladu se Zřizovací listinou Městského muzea Česká Třebová ze dne 14. 11. 2001 ve znění pozdějších změn.
Městské muzeum Česká Třebová je muzeem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 122/2000 Sb.
o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Sídlo organizace setrvává na původní adrese, tedy v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Muzeum od roku 2012
užívá výstavní objekt v Klácelově ulici čp. 11, depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí
17. listopadu.
Rok 2018 se nesl v duchu oslav 130. výročí založení muzea.

ZAMĚSTNANCI MUZEA
Počet zaměstnanců v roce 2018 činil 8,75 pracovníka (přepočtený stav).
Mgr. Jana Voleská - ředitelka, kurátorka
Mgr. Jitka Peková - zástupkyně ředitelky, kurátorka
Mgr. Lucie Frémundová - kurátorka (od 23. 5. 2016 na mateřské dovolené)
Mgr. Veronika Němcová - evidence 1. stupně, kurátorka (zástup za mateřskou dovolenou)
Hana Harapat - kurátorka
Mgr. Eva Votroubková - kurátorka (od 1. 3. 2016 na mateřské dovolené)
Mgr. Veronika Fadrná - kurátorka (zástup za mateřskou dovolenou)
Mgr. Vojtěch John - kronikář, kurátor
Jana Duchoňová - účetní
Mgr. Radka Urbánková - produkční
Bc. Pavla Vaňousová - recepční (od 21. 6. 2016 na mateřské dovolené)
Michaela Kubošiová - recepční (zástup za mateřskou dovolenou)
Andrea Mrkosová - recepční
Petra Zbránková - uklízečka
PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová, Ph.D. - kurátor sbírky výtvarného umění, kurátor výtvarných
výstav, zaměstnaná na dohodu o činnosti.

2/ TVORBA A SPRÁVA SBÍREK
Muzeum spravuje sbírku, která čítá 42.411 evidenčních čísel rozdělených do dvou podsbírek. Podsbírka
historická obsahuje 32.897 evidenčních čísel, podsbírka knihy 9.514 evidenčních čísel.
V 1. stupni evidence bylo v roce 2018 zpracováno celkem 139 nových přírůstkových čísel, tj. 183 kusů
sbírkových předmětů. Z toho v historické podsbírce 74 přírůstkových čísel, tj. 118 kusů, v podsbírce knihy
65 přírůstkových čísel, tj. 65 kusů.
Ve 2. stupni bylo zpracováno 674 kusů sbírkových předmětů z podsbírky historické, 64 z podsbírky knihy.
Ve sledovaném roce nebyly ze sbírky vyřazeny žádné sbírkové předměty.
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INVENTARIZACE SBÍREK
V roce 2018 probíhala pravidelná inventarizace v podsbírce historické, konkrétně ve fondu paleontologie,
geologie, fotografie a dalších.
Celkem bylo inventarizováno 6043 evidenčních čísel sbírkových předmětů. Roční zákonný limit pro
inventarizaci sbírky byl splněn.

KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ
Ve sledovaném roce proběhla 2. etapa rozsáhlého (tříletého) projektu na restaurování souboru dámských
čepců. Práce provedla restaurátorka textilu Lenka Dolanská. V rámci etapy bylo zrestaurováno 12 kusů
čepců. Akci finančně podpořilo MKČR částkou 130.000 Kč, Pardubický kraj částkou 30.000 Kč. Celkové
náklady na 2. etapu činily 213.560 Kč. Muzeum z provozních prostředků doplatilo 53.560 Kč.

VYBAVENÍ DEPOZITÁŘE
Městské muzeum Česká Třebová díky finanční podpoře Pardubického kraje (40.000 Kč) vybavilo jeden
celý depozitář zásuvkovými skříněmi s regálovými nástavbami. Uložena sem byla podsbírka domácího
náčiní a část podsbírky plastik. Celkové náklady na akci činily 353.538 Kč.

DIGITALIZACE SBÍREK
Počet digitalizovaných sbírkových předmětů činí 1440 ks.

DOPLŇOVÁNÍ EXPOZIC
Modelové kolejiště v expozici věnované železniční dopravě bylo doplněno o dva vozy.

3/ VYUŽITÍ SBÍREK PRO VĚDU A VÝCHOVU
PREZENTACE SBÍREK
EXPOZICE
Po celý rok byly veřejnosti přístupny stálé expozice s názvem Dopravní křižovatky aneb do České Třebové
vlakem, Velorexem, letadlem i lodí. Ty interaktivním způsobem nabízejí návštěvníkům vhled do vývoje
dopravy železniční (s důrazem na českotřebovské poměry období první republiky), silniční (zachycuje
zrod a vývoj vozítka OS-KAR, později Velorex a osudy vynálezců bratrů Stránských), vzdušné (zaměřena
na život a dílo akademického sochaře a vynálezce létacích strojů Františka Formánka) a vodní (mapuje
myšlenku zbudování vodních děl propojujících Dunaj, Odru a Labe).

VÝSTAVY
Muzeum uspořádalo celkem 7 výstav na třech různých místech:

- VÝSTAVNÍ BUDOVA MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ
Poklady i podivnosti, kuriozity a roztodivnosti aneb 130 let sbírkotvorné činnosti Městského muzea Česká
Třebová (25. ledna 2018 – 18. března 2018), výstava pořádaná při příležitosti 130. výročí založení muzea
představila rozmanitost sbírkového fondu. Prezentovány byly jednak předměty cenné, jednak podivnosti,
které se v minulosti do sbírek muzea dostaly. Kurátorka výstavy: Mgr. Jana Voleská.
To tu ještě nebylo… Výtvarně umělecké přírůstky Městského muzea Česká Třebová z let 2003 – 2018 (5.
dubna 2018 – 27. května 2018), výběr nejzajímavějších malířských i sochařských děl získaných muzeem
v uplynulých patnácti letech. Výstava měla za cíl ukázat vybrané zajímavé akvizice z uplynulých let.
Kurátorka výstavy: PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová, Ph.D.
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Když v Třebové strašívalo (14. června 2018 – 2. září 2018), výstava o nadpřirozených bytostech a jevech
v České Třebové. Na výstavě byla k vidění figurální zpodobení českotřebovských strašidel z dílny Aleše
Drašnara ze Slavoňova. Kurátorka výstavy: Mgr. Jana Voleská.
Převratná léta 1914 – 1918 na Českotřebovsku (20. září 2018 – 11. listopadu 2018), výstava mapující
události 1. světové války a vzniku republiky pořádaná ve spolupráci se Státním okresním archivem Ústí nad
Orlicí a Muzeem československé branné moci 1918–1945. Kurátor výstavy: Mgr. Jindřich Žák.
Od Barborky do Tří králů (2. prosince 2018 – 6. ledna 2019), tradiční vánoční výstava nejen betlémů, ale
zejména zpodobení postav adventního a vánočního času, které jsou na Českotřebovsku doloženy. Kurátorka
výstavy: Hana Harapat.

VÝSTAVNÍ SÍŇ KULTURNÍHO CENTRA ČESKÁ TŘEBOVÁ
Fotografie (nejen) pro pamětníky staré České Třebové (10. července 2018 – 9. září 2018), výstava
představující stará českotřebovská zákoutí na fotografiích z muzejní sbírky a sbírky Martina Šebely, byla
pořádaná k 740. výročí první zmínky o České Třebové ve spolupráci s Kulturním centrem Česká Třebová
a Martinem Šebelou. Kurátorka výstavy: Mgr. Jitka Peková.

- CHALUPA U KOSTELÍČKA V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Náš kostelíček (12. října 2018 – 14. října 2018), výstava představující výtvarná zpodobení českotřebovské
rotundy z muzejní sbírky i od soukromých majitelů. Kurátorka výstavy: PhDr. Ludmila Marešová
Kesselgruberová, Ph.D.
Všechny uvedené výstavy byly autorskými díly muzejních pracovníků.

DOPROVODNÉ PROGRAMY K VÝSTAVÁM
Všechny výstavy pořádané ve výstavní budově muzea byly obohaceny o doprovodné programy, které
představovaly komentované prohlídky a speciální programy pro školy. Pokračovala akce s názvem Sobota
v muzeu. Vybranou sobotu v době trvání příslušné výstavy byl připraven hodinový doprovodný program,
v jehož průběhu se zájemci s prezentovaným tématem seznamovali hravou a interaktivní formou. Celkem
bylo uspořádáno 5 Sobot v muzeu.
K výstavě fotografií v Kulturním centru Česká Třebová se uskutečnily dvě mimořádně navštívené komentované
prohlídky s Martinem Šebelou.
Doprovodné programy k výstavám navštívilo celkem 915 žáků mateřských, základních a středních škol.
Soboty v muzeu navštívilo 127 osob. Speciální prohlídku expozic absolvovalo 152 žáků.
Expozice, výstavy a doprovodné programy k nim v průběhu roku navštívilo 5368 osob.

VÝPŮJČKY SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ
V roce 2018 uzavřelo muzeum celkem 18 smluv o výpůjčce sbírkových předmětů, kterými bylo jiným
institucím půjčeno 23 evidenčních čísel sbírkových předmětů, muzeum si vypůjčilo 114 evidenčních čísel
sbírkových předmětů.

SLUŽBY BADATELŮM
Muzeum nabízí své sbírky a knihovnu k využití veřejnosti. V roce 2018 bylo zaznamenáno 25 badatelských
návštěv. Bylo zpracováno 49 požadavků na zpracování rešerší.
Od roku 2014 mohou badatelé využívat i on-line katalog sbírek, který je dostupný z webových stránek
muzea http://www.mmct.cz/sbirky.php
Od poloviny roku 2017 mají uživatelé možnost využívat i elektronický katalog části knihovny na adrese
http://www.mmct.cz/knihovna.php
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ODBORNÁ KNIHOVNA MUZEA
V roce 2018 přibylo do nesbírkové části knihovny 33 nových titulů.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
V uvedeném roce muzeum pracovalo na přípravě tří publikací, které budou vydány v roce 2019.
JAROSLAV LOPOUR, Filmová Česká Třebová, svazek druhý. Českotřebovské filmové a divadelní osobnosti.
Česká Třebová barokní. Sborník ze semináře konaného 27. září 2017 v České Třebové
KOLEKTIV: Stopy minulosti. Publikace k 740. výročí první písemné zmínky o městě Česká Třebová a 100. výročí
vzniku Československa.

4/ PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST A DALŠÍ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ  AKCE

PRAVIDELNÉ SEMINÁŘE

Ve sledovaném roce pokračovaly 4 pravidelné měsíční semináře určené různým skupinám návštěvníků.
Své pokračování měl seminář s názvem Ke kořenům určený zájemcům o rodopis. Seminář vedla Mgr. Jana
Voleská. Seminář se konal pravidelně vždy 1. úterý v měsíci s výjimkou letních prázdnin. V jeho rámci
zazněly přednášky:
Měnové systémy na našem území, měnové značky (Jana Voleská)
Měnové systémy na našem území, měnové značky II. (Jana Voleská)
O značkách, zkratkách, ligaturách a římských číslicích v historických textech (Jana Voleská)
Prameny předmatričního období (Jana Voleská)
Metrologické soustavy (Jana Voleská)
Lánová vizitace a prameny předmatričního období (PhDr. Ivo Sperát)
Prameny předmatričního období (Jana Voleská)
Lánová vizitace II. (Jana Voleská)
Povolání ve světle matričních záznamů (Jana Voleská)
Narození svatba a smrt (Jana Voleská)
Dalším pravidelným seminářem, který měl své pokračování, byl Malý muzejník určený dětem. Děti se
setkávaly jednou měsíčně v prostorách muzea a formou her či tvůrčích dílen se seznamovaly s činnostmi,
které pěstovali naši předkové. Od září 2014 se pod vedením lektorky Mgr. Radky Urbánkové začaly
seznamovat s historickými řemesly. Seminář je rozdělen podle věku dětí (mladší od 5 do 8 let a starší od 9
do 12 let). Seminář se konal pravidelně vždy 2. úterý v měsíci s výjimkou letních prázdnin. V jeho rámci
byla představena tato řemesla:
Brašnář
Vazač knih
Pekař
Metlař
Truhlář
Lakýrník
Přijela pouť
Zelinář
Mlékař
Cukrář
Třetí seminář nese název Výtvarné umění v proměnách staletí. Seminář je určený nejširšímu okruhu
zájemců o výtvarno. Nabízí přehled slohového vývoje výtvarného umění evropského kulturního okruhu.
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Kromě tvorby význačných světových a evropských představitelů přihlíží i k významným osobnostem
a památkám regionu. Seminář se koná pravidelně 3. úterý v měsíci s výjimkou letních prázdnin, vede jej
PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová, Ph.D. Zazněly tyto její příspěvky:
Realistický čili skutečný (Podoby evropského a domácího výtvarného realismu)
Tři rozměry realismu. Architektura a sochařství 2. poloviny 19. století
Národ sobě. Malířství, sochařství a architektura generace Národního divadla
Dojem, dojem, dojem…Impresionismus v evropském a domácím malířství i sochařství
Od povrchu k hloubce. Malíři postimpresionismu a jejich tvorba
K hlubinám symbolu. Malířství a sochařství evropského symbolismu
Pryč od starých slohů! Secese a její výtvarné podoby
Pryč od starých slohů II. Secesní sochařství a architektura
Teorie relativity a výtvarné umění. Evropské kubistické malířství a sochařství
Kubismus po česku. Zvláštnosti domácího malířství, sochařství a architektury
Čtvrtým návštěvníky oblíbeným pravidelným seminářem je Seminář pro pamětníky staré České Třebové.
Je určen nejen seniorům, kteří si chtějí slovem i obrazem připomínat minulé podoby našeho města, ale
všem zájemcům o místní historii. Seminář vede Martin Šebela, autor řady publikací o historii České
Třebové. Seminář se konal pravidelně vždy poslední úterý v měsíci s výjimkou letních prázdnin. Zazněly
tyto příspěvky:
Výletní místa v našem městě a jeho okolí
Oslavy a průvody v České Třebové (2. část)
Pekaři v České Třebové
Čtyřicáté výročí demolice starého Trávníka
Dějiny nejstaršího řemesla v České Třebové
Zelináři v České Třebové
Obchody a živnosti na starém Trávníku
Známé postavičky ze starého Trávníka
Řezníci v České Třebové
Vzpomínky na Jabkancovou pouť

MIMOŘÁDNÝ CYKLUS PŘEDNÁŠEK K OSLAVÁM 100. VÝROČÍ VZNIKU
REPUBLIKY A 740. VÝROČÍ PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O ČESKÉ TŘEBOVÉ

Vzhledem k uvedeným výročím přistoupilo muzeum k uspořádání řady mimořádných přednášek:
Nejstarší dějiny Litomyšlska, Vysokomýtska a Českotřebovska ve světle archeologických nálezů (PhDr. David Vích)
Litomyšlské biskupství: správní a kulturní centrum českomoravského pomezí (Mgr. Vojtěch Večeře)
Hodovní tabule našich předků (PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.)
Šlechtické bydlení v raném novověku mezi reprezentací a každodenním životem (doc. Mgr. Jiří Kubeš, PhD.)
Zrušení poddanství aneb společnost na prahu nové doby (doc. PhDr. Marie Macková, PhD.)
Masarykův štít – Benešův meč: historie československé armády v letech 1918-1939 (Mgr. Jan Hrubecký)
120 let lichtenštejnských jubilejních památníků na Lanškrounsku (Petr Vomáčka)

AKCE K 100. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY

K uvedenému významnému výročí připravilo muzeum následující akce, které finančně podpořilo Ministerstvo
kultury ČR a Pardubický kraj.
1/ Výstava v Městském muzeu Česká Třebová (20. 9. -11. 11. 2018) Převratná léta 1914 – 1918 na Českotřebovsku
Spolupracující organizace: Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí, Muzeum československé branné moci 1918-1945
z.s. Česká Třebová
Městské muzeum Česká Třebová výstavou připomnělo průběh a konec 1. světové války a její dopady
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na Českotřebovsko. Spolupracující organizací při prezentaci dosud nezveřejněných archivních materiálů
byl Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí. Výpůjčku vojenských předmětů zařídilo Muzeum československé
branné moci 1918-1945 z.s. Česká Třebová. Městské muzeum Česká Třebová prezentovalo velké množství
sbírkových předmětů dokumentujících prvoválečné události (uniformy ruských, italských i francouzských
legionářů, části jejich výstroje, uniformu příslušníka R-U armády, dobové fotografie, materiály archivní
povahy, výrobky legionářů). Pro školy byl připraven doprovodný program, další program určený rodinám
s dětmi – Sobota v muzeu – se uskutečnil 10.11.2018.
2/ Komentovaná prohlídka pomníků a památných míst 1. světové války (27. 10. 2018)
Akci připravila lektorka PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová, Ph.D. V rámci komentované prohlídky
objektů rozmístěných v ulicích našeho města pohovořila o jejich historii a o výtvarném řešení jednotlivých
umělecky pojednaných objektů.
3/ Seminář pro studenty Gymnázia Česká Třebová (23. a 24. 10. 2018)
Spolupracující organizace: Gymnázium Česká Třebová.
Studenti gymnázia, kteří se do projektu přihlásili, zpracovali pod vedením lektora z Městského muzea
Česká Třebová prezentace na téma „Významná výročí naší státnosti“. Výstupem byly celkem 4 prezentace
na téma „Rok 1918“, „Rok 1938“, „Rok 1968“, „Rok 1989“ . Svá cca 15minutová vystoupení pak autoři
prezentovali jednak studentům škol, jednak široké veřejnosti.
4/ Soutěž „ Po stopách významných osobností roku 1918“ (červenec-srpen 2018)
Spolupracující organizace: DDM Kamarád Česká Třebová, Městská knihovna Česká Třebová, Kulturní
centrum Česká Třebová
Soutěž, kterou připravilo a zrealizovalo ve spolupráci s dalšími organizacemi Městské muzeum Česká
Třebová, si kladla za cíl zábavnou a hravou formou seznámit účastníky hned se třemi významnými
osobnostmi České Třebové, totiž s Gustavem Habrmanem, F. V. Krejčím a Jaroslavem Novákem, kteří
sehráli významnou úlohu při vzniku republiky v roce 1918.
K tomuto účelu nechalo muzeum vytisknout hrací kartu s podrobným zadáním soutěže i mapou míst, která
bylo třeba navštívit. Na jednotlivých místech řešili účastníci zadané úkoly. Z odpovědí jim vyšla tajenka,
kterou mohli odevzdat v muzeu a zapojit se do slosování o ceny. Odevzdaná správná řešení byla 14. 9. 2018
slosována při akci „Zažijte to znovu“ na českotřebovském náměstí, vylosovaní vítězové byli odměněni.
5/ Fotosoutěž (leden-říjen 2018)
Spolupracující organizace: ZUŠ Česká Třebová, Kulturní centrum Česká Třebová
Fotosoutěž na téma „Symboly české státnosti“ byla určena žákům a studentům dvou věkových kategorií:
10-15 let a 16-19 let. Soutěž byla vyhlášena v lednu 2018 a v říjnu 2018 vyhodnocena odbornou porotou.
28. 10. 2018 byly vyhlášeny výsledky a odměněni vítězové obou kategorií, a to před koncertem, který se
konal v Malé scéně k výročí vzniku republiky. Vybrané fotografie byly vytištěny a tamtéž vystaveny.
6/ Oslavy 28. 10. 2018
Spolupracující organizace: Kulturní centrum Česká Třebová
10:00 hodin
Pietní akt u pomníku TGM
Pietní akt u pomníku TGM v parku Čsl. legií za účasti představitelů Pardubického kraje, Města Česká
Třebová, Armády České republiky a dalších hostí. Hudbou doprovodila dechová hudba Řetůvanka.
11:00 hodin
Zasazení lípy Republiky
Nová lípa Republiky byla zasazena představiteli Pardubického kraje a Města Česká Třebová
na Tyršově náměstí. Pořádalo Město Česká Třebová.

v parku

19:00 hodin
Koncert ke stému výročí vzniku republiky
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Slavnostní koncert ke stému výročí vzniku republiky se uskutečnil v neděli 28. října 2018 od 19 hodin
v Malé scéně. V první části zazněly skladby v podání italského mužského pěveckého sboru Coro il Rifugio
(sbormistr Fabio Triulzi), ve druhé pak skladby v podání českotřebovského smíšeného sboru Bendl
(sbormistři Josef Menšík a David Lukáš). Klavírní doprovod zajistila Blanka Poukarová.
Před začátkem koncertu proběhlo vyhodnocení fotosoutěže Symboly a připomínky české státnosti a vítězové
obou kategorií byli odměněni. Soutěžní fotografie byly vystaveny ve foyer.

DALŠÍ AKCE

Mimo uvedené semináře a přednášky se uskutečnily ještě tyto akce:
24. a 25. února se připomínalo 130. výročí založení muzea, vstup do muzea byl volný
18. května byl slaven Mezinárodní den muzeí a galerií. Vstup do muzea byl volný.
26. května se uskutečnila již tradiční Muzejní noc v Chaloupce Maxe Švabinského v Kozlově. Chaloupka
i zahrada byly přístupné od 19 do 24 hodin, návštěvníci zde mohli potkat historické postavy spjaté
s Kozlovem. Pro děti byl připraven tajný výlet, pro všechny návštěvníky zahrála skupina Nahonem.
9. – 13. července se uskutečnil druhý příměstský tábor. Jeho téma znělo Věřte – nevěřte! Aneb putování
po pověstech, za nadpřirozenými a strašidelnými bytostmi. Děti každý den navštívily nějaké město v okolí,
kde se seznamovaly s místními pověstmi a historií.
20. července se uskutečnila hra pro děti Putování za českotřebovskými strašidly. Účastníci putovali podle
mapy po různých místech města, potkávali strašidla z českotřebovských pověstí, plnili drobné úkoly
a na konci cesty měli zrušit kletbu nad zlým správcem Riedrem. Akce se konala ve spolupráci s DDM
Kamarád a Kulturním centrem Česká Třebová.
25. srpna se konal již tradiční Piknik v Javorce. Pro děti muzeum připravilo hry a kvízy. Pro dospělé bylo
připraveno neformální posezení a vyprávění o vybraných okamžicích českotřebovské historie. Akce se
konala při příležitosti oslav 740. výročí první písemné zmínky o městě.
V červenci a srpnu probíhala akce Návštěva muzea s „cestovním pasem“. Zájemci si mohli vyzvednout
„cestovní pas“, s ním navštěvovat českotřebovské památky, sbírat razítka, plnit drobné úkoly a za odměnu
získat volný vstup do jednoho vybraného objektu.
7. prosince se uskutečnila přednáška pro svaz diabetiků a osob postižených civilizačními chorobami.
Tématem byly českotřebovské pomníky připomínající 1. světovou válku.
Kromě uvedených akcí se konaly příležitostné prohlídky města a kostela sv. Jakuba Většího v České
Třebové pro předem objednané skupiny zájemců.

5/ ZPŘÍSTUPŇOVANÉ PAMÁTKY

Stejně jako v předešlých letech zajišťovalo muzeum průvodcovskou činnost s výkladem v těchto památkově
chráněných objektech:

- CHALOUPKA MAXE ŠVABINSKÉHO V KOZLOVĚ

Expozice instalovaná v Chaloupce Maxe Švabinského připomíná životní osudy rodiny Vejrychovy a zdejší
pobyty i tvorbu Maxe Švabinského.
V rámci Festivalu muzejních nocí byla 28. května zahájena turistická sezóna. Otevřeno bylo červen – srpen
denně mimo pondělí, září a říjen pouze o víkendech. V letní sezóně si Chaloupku prohlédlo celkem 1255
návštěvníků.
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- ROTUNDA SV. KATEŘINY

V rotundě se návštěvník může seznámit se stavebně historickým vývojem stavby, prohlédne si barokní
oltář s pozdně gotickou soškou sv. Kateřiny Alexandrijské. Muzeum kapli zpřístupňuje na základě dohody
s Římskokatolickou farností – děkanstvím v České Třebové, a to v době letních prázdnin denně mimo
pondělí. Návštěvnost činila 564 osob.

- KAPLE PANNY MARIE POMOCNÉ NA HORÁCH

Návštěvník se zde seznámí s historií poutního místa i stavby samotné. Kaple je přístupná v čase prázdninových
víkendů. V roce 2018 ji navštívilo 161 osob.
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6/ PROPAGACE

Stejně jako v předchozích letech prezentovalo muzeum svou činnost na vlastních webových stránkách
a na facebooku. Webové stránky zaznamenaly v uvedeném roce 85176 návštěv.
Kromě toho informuje muzeum o svých akcích formou pozvánek, plakátů, článků v místním tisku, pravidelně
poskytuje rozhovory pro místní kabelovou televizi, o významnějších akcích vznikaly příležitostné reportáže
pro Český rozhlas Pardubice. Muzeum propagovalo výstavy formou reklamních spotů na rádiu Magic.
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ZŘÍZENÍ TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA

Z rozhodnutí zřizovatele bylo od 1. července 2018 zprovozněno v pokladně muzea Turistické informační
centrum Česká Třebová. To nabízí služby v rozsahu TIC klasifikační třídy B. Jeho služeb využilo 2597
návštěvníků.

7/ HOSPODAŘENÍ MUZEA V ROCE 2018
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PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ

STAV A ČERPÁNÍ FONDŮ

PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTAČNÍCH
TITULŮ PROVOZNÍ VÝDAJE
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PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTAČNÍCH
TITULŮ INVESTIČNÍ VÝDAJE

PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI V ROCE 2018
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