ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ
ZA ROK 2011
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 jsou i nadále využívány prostory
výstavní síně Kulturního centra Česká Třebová.
Muzeum dosud nedisponuje prostory pro stálé expozice. Zřizovatel muzea - Město Česká Třebová
- požádal v lednu roku 2010 o dotaci z fondů EU na projekt s názvem Rekonstrukce a přístavba
Městského muzea Česká Třebová. Projekt byl zařazen 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 Město Česká
Třebová vyrozumění o schválení dotace. Celkové náklady na projekt byly rozpočteny na 48,198
mil. Kč. Přiznaná dotace činí 29,378 mil. Kč, samotné město se na projektu bude podílet částkou
18,820 mil. Kč. Cílem projektu je rekonstruovat objekt čp. 11 v Klácelově ulici a v sousední
proluce postavit pro účely muzea nový objekt. Projektovou dokumentaci pro územní a stavební
řízení vypracovala firma KIP spol. s r.o. Litomyšl.
Smlouva o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem – Regionální radou regionu soudržnosti
Severovýchod, Hradec Králové a příjemcem – Městem Česká Třebová byla podepsána dne
5. dubna 2011. Výběrové řízení na zhotovitele stavby proběhlo na jaře uvedeného roku. Vítězem
výběrového řízení se stala firma První litomyšlská stavební a. s., Litomyšl. Smlouva s vybranou
stavební firmou byla podepsána dne 28. června 2011. Cena za dílo byla stavební firmou rozpočtena
na 33.291.374,- Kč. Bezprostředně po podpisu smlouvy byly zahájeny stavební práce. Současně
byl zahájen záchranný archeologický průzkum, který vedla archeoložka Muzea a galerie
Orlických hor Rychnov nad Kněžnou PhDr. Martina Beková. Archeologové na stavební parcele
objevili množství keramiky z různých časových vrstev, přičemž ty nejstarší nálezy ze 13. století
souvisejí s počátky České Třebové.
Stavební práce probíhaly v závislosti na klimatických podmínkách i v zimním období.
Zaměstnanci muzea:
Počet zaměstnanců v roce 2011 činil 5,5 (přepočtený stav)
Mgr. Jana Voleská - ředitelka, správce části historické podsbírky
Mgr. Jitka Peková - správce knihovny
Mgr. Lucie Dušková - správce části historické podsbírky
Mgr. Alena Kokešová – kurátor sbírek
Hana Harapat - správce části historické podsbírky
Sylva Šrajerová - účetní
Správa a evidence sbírek:
V 1. stupni evidence bylo v roce 2011 zpracováno celkem 521 přírůstkových čísel, tj. 1293
kusů sbírkových předmětů. Z toho v historické podsbírce 429 přírůstkových čísel, tj. 1201 kusů,
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v podsbírce knihy 92 přírůstkových čísel, tj. 92 kusů.
Ve 2. stupni evidence byly zpracovávány sbírkové předměty z různých fondů. Celkem bylo
katalogizováno 2712 z podsbírky historické a 217 z podsbírky knihy, celkem bylo katalogizováno
2929 ks sbírkových předmětů.
Ve sledovaném roce nebyl ze sbírky vyřazen žádný předmět.
Inventarizace sbírek
V roce 2011 probíhala inventarizace napříč sbírkovými fondy v podsbírce historické i v podsbírce
knihy. Celkem bylo inventarizováno 5615 evidenčních čísel sbírkových předmětů.
Konzervování a restaurování sbírkových předmětů
Vzhledem k omezeným finančním prostředkům provádí drobné preventivní konzervátorské zásahy
pracovnice muzea samy.
Externě bylo konzervováno 24 kusů předmětů z kovu. Práce provedlo konzervátorské pracoviště
Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.
Taktéž dodavatelsky bylo restaurováno 10 cechovních truhlic. Restaurátorské práce provedli
Lukáš Přibyl, DiS, který restauroval dřevěné korpusy truhlic a akad. mal. Jiří Látal, který
restauroval polychromie truhlic. Cena veškerých prací byla stanovena na 238.882,- Kč včetně
DPH. Na restaurování přispělo Ministerstvo kultury ČR z programu ISO/D částkou 110.000 Kč.
Zbylých 128.882 Kč dofinancovalo Městské muzeum Česká Třebová z příspěvku na provoz.
Dále bylo restaurováno 23 kusů drobných jednolistových tisků a 2 staré tisky. Práce provedl
BcA. Radomír Slovik, restaurátor papíru, knižní vazby a dokumentů za 10.000 Kč. Náklady
hradilo muzeum z příspěvku na provoz.
Depozitáře
Prostory depozitáře, které muzeum k užívání získalo v posledních letech, bylo třeba dovybavit
mechanickými zábranami – mřížemi. Na tuto investiční akci přispělo Ministerstvo kultury ČR
z programu ISO/A částkou 100.000 Kč, která téměř plně pokryla náklady na výrobu a montáž
mříží. Náklady na celou akci dosáhly částky 119.770 Kč s DPH. Rozdíl mezi výší dotace a
skutečnými náklady hradilo muzeum ze svého FRIM. Práce provedla firma JS KOVO, s.r.o. se
sídlem v Třebovicích.
Výpůjčky sbírkových předmětů
V roce 2011 uzavřelo muzeum celkem 12 smluv o výpůjčce sbírkových předmětů, kterými bylo
jiným institucím půjčeno 385 evidenčních čísel sbírkových předmětů, muzeum si vypůjčilo 154
evidenčních čísel sbírkových předmětů.
Odborná knihovna muzea
V roce 2011 přibylo do knihovny pouze 38 nových titulů.
Prezentace sbírek
V uvedeném roce uspořádalo muzeum tyto výstavy:
- Jarka Bittl (8. dubna – 1. května 2011). Výstava českotřebovského výtvarníka uspořádaná
k jeho životnímu jubileu. Připravila PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová.
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- Hry a klamy aneb věda převážně nevážně. Výstava hlavolamů z IQ parku (3. – 30. června
2011). Putovní výstava zapůjčená z iQparku v Liberci.
- Jaromír Gargulák. Meta(l)morfózy (23. září – 23. října 2011). Výstava z díla brněnského
výtvarníka. Připravila PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová.
- Vilém Brázda a Česká Třebová (5. – 27. listopadu 2011). Výstava uspořádaná při příležitosti
110. výročí umělcova narození a 80. výročí úmrtí. Připravila PhDr. Ludmila Marešová
Kesselgruberová.
- Jak jsi krásné, neviňátko… (11. - 30. prosince 2011). Tradiční vánoční výstava betlémů.
Připravila Hana Harapat.
Uvedené výstavy si prohlédlo 3276 návštěvníků.
Přednášková činnost a další kulturně vzdělávací akce
V roce 2011 uspořádalo muzeum celkem 14 přednášek a kulturně vzdělávacích akcí. Tematicky
byly zaměřené převážně na regionální historii, určené pak zejména seniorům a zdravotně
handicapovaným. Uvedené akce navštívilo 605 návštěvníků.
Dále byly připraveny následující doprovodné programy k výstavám:
K výstavě Jaromír Gargulák. Meta(l)morfózy byla připravena komentovaná prohlídka za účasti
autora. Akci navštívilo 30 osob.
Jedna akce byla uspořádána speciálně pro menšiny.
Celkový počet návštěvníků přednášek a dalších kulturně vzdělávacích programů dosáhl počtu
635.
Publikační činnost
V roce 2011 vyšla doprovodná publikace k výstavě Jaromír Gargulák. Meta(l)morfózy s názvem
Meta(l)morfózy. Proměny kovu i Jaromíra Garguláka autorky Ludmily Kesselgruberové.
Chaloupka Maxe Švabinského v Kozlově
V rámci Festivalu muzejních nocí byla 28. května zahájena turistická sezóna 2011. Muzejní noc
navštívilo na 200 návštěvníků. V letní sezóně si chaloupku prohlédlo dalších 940 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 419 osob.
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Služby badatelům
V roce 2011 bylo zaznamenáno 60 badatelských návštěv. Kromě nich pracovnice muzea vyřídily
dalších 54 badatelských dotazů a požadavků na zpracování rešerší.
Propagace
Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2011 prezentovalo muzeum svou činnost na vlastních
webových stránkách. Kromě webové prezentace informuje muzeum o svých akcích formou
pozvánek, plakátů, článků v místním tisku, pravidelně poskytuje rozhovory pro místní kabelovou
televizi, příležitostně o významnějších akcích vznikaly reportáže pro Český rozhlas Pardubice. O
rotundě svaté Kateřiny odvysílala reportáž Česká televize v pořadu Toulavá kamera.
Hospodaření muzea v roce 2011
Příspěvek na provoz od
zřizovatele
Jiné příjmy

3265000
Prodej publikací

19262

Vstupné

66790

Úroky

11770

Příjmy celkem

3 362822

Výdaje

Nákup odborné literatury

9989

Nákup sbírkových předmětů

21224

Vydávání publikací

56033

Nákup materiálu

198325

Spotřeba energií

231888

Odpisy prodaných publikací

10297

Cestovné, školení, reprezentace

25917

Restaurování sbírkových předmětů
Služby

303374
438164

Smluvní mzdy

1201000

Ostatní osobní náklady

299674

Ostatní náklady (sociální a zdravotní pojištění,
odvod 2% z mezd do FKSP)

470557

Poplatky za vedení účtu
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Výdaje celkem

8998
87382
3 362822

Rozdíl mezi příjmy a vydáním

0

Přehled investičních akcí
Akce: Pořízení mechanického
zabezpečení- mříží pro depozitář
muzea
Vlastní zdroje
(FRIM)

19.770

Dotace MKČR

100.000

Celkem

119.770
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Stav a čerpání fondů
Stav k 1.1.2011
FRIM
FKSP

Stav k 31.12.2011
109.829

18.441

259

2.399

Fond odměn

1.903

1.903

Rezervní fond

13.954

13.954

FRIM byl zapojen do investiční akce na pořízení mechanického zabezpečení - mříží pro depozitář
muzea. Prostředky FKSP byly čerpány na stravování zaměstnanců. Fond odměn a rezervní fond
nebyly zapojeny.

Adresa výstavní budovy: Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 11, 560 02 Česká Třebová 2, Tel: 465 322 634, E-mail: info@mmct.cz
Adresa sídla: Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 80, 560 02 Česká Třebová 2, IČ 70943800, Tel.: 465 534 516, 465 539 170,
E-mail: muzeum@mmct.cz

