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Kulturní služby města Moravská Třebová 
“Jsme tu pro Vás … Kultura s přesahem” 
 

Úvod  
Kultura je důležitou součástí života města a jeho obyvatel. Představuje soubor tvůrčích            
činností a jejich výsledků v oblasti umělecké a estetické. Do značné míry se jedná o               
aktivity nekomerční, nelze proto očekávat jejich ekonomickou výnosnost. Naopak,         
mnohé z nich jsou závislé na podpoře z veřejných zdrojů, ať jednorázově nebo             
dlouhodobě. Kultura nicméně zvyšuje kvalitu života, vnitřně ho obohacuje. Je přínosem           
pro rozvoj vzdělanosti, která je důležitá pro společenský i ekonomický růst města, je             
preventivním prvkem proti společensky nežádoucímu chování. Její úroveň ovlivňuje         
identitu a prestiž města v krajském a národním, případně evropském srovnání a            
podstatným způsobem tak přispívá k úrovni a rozvoji turistického ruchu. 
Také péče o kulturní a historické dědictví má pro stav a rozvoj kultury ve městě značný                
význam. Tato péče je finančně velmi náročná a vyžaduje dlouholetou, systematickou a            
důslednou činnost i proto, že kulturní dědictví a nejrůznější památky jsou stále častěji             
vyhledávaným objektem zájmu jak tuzemských, tak zahraničních turistů. 
Připomínání kulturního dědictví, a to jak hmotného tak i nehmotného napomáhá           
posilovat sounáležitost obyvatel k našemu městu Moravská Třebová i celému          
Hřebečsku. 
Kulturní aktivita a kulturní počiny jsou také nedílnou součástí cestovního ruchu neboť na             
nich pak můžeme stavět nabídku pro jednotlivé cílové skupiny návštěvníků města. 
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1. Základní údaje o kulturním zařízení  
Kulturní služby města Moravská Třebová (dále jen KSMT) sdružují pracoviště kultury,           
kina, muzea a odloučeného pracoviště zámku v Moravské Třebové. 
 
KSMT  
Svitavská 18, 571 01 Moravská Třebová  
IČ: 00371769.  
Web: www.ksmt.cz 
 
E-mail: kultura@ksmt.cz 
Telefon: 461 544 283 
 
Kino 
Svitavská 18, 571 01 Moravská Třebová  
Web: www.ksmt.cz 
E-mail: kino@ksmt.cz 
Telefon: 461 544 283 
 
Městské muzeum Moravská Třebová 
Svitavská 18, 571 01 Moravská Třebová  
Web: www.muzeummoravskatrebova.cz 
E-mail: muzeum@ksmt.cz 
Telefon: 461 544 285 
 
Zámek Moravská Třebová 
Zámecké nám.1, 571 01 Moravská Třebová  
Web: www.zamekmoravskatrebova.cz 
E-mail: zamek@ksmt.cz 
Telefon: 733 787 998 
 
Ředitelka organizace: MgA. Marie Blažková 
E-mail: reditel@ksmt.cz 
Telefon: 734 872 178 
 
 
Zřizovatelem KSMT je Město Moravská Třebová  
nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská Třebová  
Web:  https://www.moravskatrebova.cz 
E-podatelna: posta@mtrebova.cz 
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Datová schránka: fqtb4bs 
Tel.: 461 353 111 
Fax: 461 353 074 
 

2. Přehled činnosti v roce 2019  
Níže je seznam akcí, které v roce 2019 byly příspěvkovou organizací KSMT            
realizovány.  

KSMT 
Kulturní služby svou činností Nabízí všem cílovým skupinám pestrý a kvalitní kulturní            
program. Ten je plánován Kulturní referentkou Martinou Řezníčkovou. Realizované         
kulturní akce v roce 2019: 
 
9.1. Výroční koncert country skupiny Proč ne Band ke 20. letům činnosti, dvorana            
muzea 
22.1. Čarodějky v kuchyni, divadlo s Veronikou Žilkovou a Michaelou Dolinovou  
29.1. Nápad myšky Terezky, pohádka pro MŠ a I.st. ZŠ, kinosál  
14.2. Zábavný pořad se Zdeňkem Troškou, dvorana muzea  
24.2. Zelňačka, divadelní představení s Oldřichem Víznerem a Otakarem Brouskem         
ml.  
8.3. Koncert Chanson Trio Coucou, dvorana muzea  
9.3. Večer nejkrásnějších operních árií, obřadní síň radnice  
12.3. Koncert KAMELOT dvorana muzea 
18.3. Kdo se bojí postele (divadelní představení)  
20.3. Když jde kůzle otevřít (pohádka)  
23.3. Otevření zámecké sezóny 
11.4. Návštěva z ordinace – Martin Zounar a Martina Randová  
16.4. Ukrajina – Černobyl -Cestopisná přednáška Jiřího Přichystala s promítáním         
fotografií 

Festival -Dny slovenské kultury / 24. ročník -25. – 29.4. 2019  
25. 4. Slavnostní zahájení -THE BACKWARDS 
26.4. Den s partnerským městem Banská Štiavnica (Sokolníci , PARADAJZ PIKČR) 
27.4. Koncert Vašo Patejdl & Band, dvorana muzea  
12.5. Koncert (nejen) ke dni matek Zdeněk Häckl – housle, Petr Pavlíček – kontrabas,             
Lenka Zahradníková – klavír, dvorana muzea 
18.5. Michal k snídani (pořad pro děti) 
21.5. Bohuš Matuš -  koncert ve dvoraně 
23.5. Naostro / Norm Foster/ - divadlo 
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1.6. Kamil Střihavka – koncert na zámku  
18.8. Pohádka o Červené Karkulce a Krabičková pohádka 
26.8. – 30.8. KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ 
28.8. Zpívánky strýčka Líčka (pro děti) 
31.8. Kejkle a kratochvíle 
23.9. Vláďa Hron – ONE MAN SHOW, dvorana muzea 
26.9. O princezně, Luciášovi a makových buchtách  
1.10. Zapomenutá pohádka, kinosál 
8.10. Hodina duchů – divadlo, kinosál 
24.10. Divadlo Velké lásky v malém hotelu, kinosál 
4. 11. Pohádka Čertův švagr pro MŠ a ZŠ 
10.11. Cantilo koncert, dvorana muzea 
16.11. Svatomartinské slavnosti, dvorana muzea a okolí muzea 
26.11. Divadlo Vzfůru dolů, kinosál 
28.11. Ivo Šmoldas Talk show, dvorana muzea 
30.11. Rozsvícení vánočního stromu, náměstí TGM 
5. 12. JŮ a HELE pro MŠ a ZŠ, kinosál 
8. 12. Adventní koncert Věra Martinová, dvorana muzea 
11.12. Adventní koncert Inflagranti a Vojtko, dvorana muzea 
15. 12. Josef Klíč benefiční koncert Plačící A., dvorana muzea 
18. 12. Divadlo dva Chlapi, kinosál 
31. 12. Silvestrovský ohňostroj, náměstí TGM 
 
Návštěvnost v roce 2019: 8303 návštěvníků. 

Kino 
Kino v Moravské Třebové má provoz omezen na pondělí, středa odpoledne a 2x v              
měsíci sobota odpoledne. Nabízí divákům široké spektrum filmových žánrů (drama,          
thriller, komedie, pohádky, …). Program sestavuje kino referentka Jana Kašpaříková. 
V roce 2019 bylo promítnuto celkem 132 filmů. 
 
Návštěvnost v roce 2019: 6268 návštěvníků. 

Muzeum 
Návštěvníkům nabízí stálou expozici unikátních historických sbírek od někdejšího         
mecenáše muzea a cestovatele Ludwiga Holzmaistra. V expozici se setkáte s           
předměty z Indie, Barmy, Tibetu či Japonska. Raritou jsou 4 samurajské meče,            
vrcholem expozice je setkání s egyptskou princeznou Hereret. 
Krom expozice je návštěvníkům po celý rok nabízen kvalitní doplňkový program. 
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Výstavy 
15. 2. - 15. 3.  "Ota Janeček a mistři známkové tvorby" 
12. 4. - 12. 5. "Anton Divácký, fotografie; Víťazoslav Chrenko, grafika" 
24. 5. - 18. 6.  výstavy grafiky "Generace 2018" a "Gennadij Alexandrov" 
21. 6. - 31. 8.  Fotofestival R. Zukala 
27. 9.  Výtvarný salón Moravskotřebovska  (do 15. 11. 2019) 
27. 11. Hřebečský betlém a příběh Annenruhe  (do 10. ledna 2020) 
 
Návštěvnost v roce 2019: 3724 návštěvníků. 
 
Edukační činnost: 
● Dějepisný seminář pro studenty gymnásia  27. 2.; 6. 3.,13. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4. 
● Přednáška " Letecká výroba na česko-moravském pomezí" - Pavel Petr 
● Křest knihy A. Diváckého  
● Přednáška “Moravskotřebovský tajemný obraz Ukřižování Ježíše Krista” - Jiří         

Šmeral 
 
Jiné akce: 
● Zahájení turistické sezóny Pardubického kraje - Klub českých turistů  
● Muzejní noc 
 
Badatelská a vydavatelská činnost: 
● Vydání 26. dílu Moravskotřebovské Vlastivědné listy 

Zámek 
Zámek v Moravské Třebové v roce 2019 nabízel návštěvníkům 3 zámecké okruhy a dvě              
stálé výstavy. 
 
Zámecké okruhy:  
● Středověká mučírna  
● Alchymistická laboratoř Mistra Bonaciny   
● Poklady Moravské Třebové 

 
Výstavy:  
● Jak se žilo na venkově  
● Barevná planeta 

 
Jiné akce: 
● Zahájení a Ukončení zámecké sezóny s doprovodným programem pro děti 
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● Oslava narození 440 let Ladislava Velena ze Žerotína a odhalení busty Bohunky z 
Kunovic 

● Adventní oživlé prohlídky  

Návštěvnost v roce 2019: 12745 návštěvníků. 

3. PR a propagace  
Propagace a vztahy se širokou veřejností jsou v naší organizaci pravidelně řešeny.            
Hlavním úkolem KSMT je zejména uspokojování kulturních potřeb občanů města          
zejména v oblasti kultury, umění, společenského života, výchovy a mimoškolního          
vzdělávání. Hlavním cílem je soustředit se na spokojeného návštěvníka, kterému          
plníme jeho přání a očekávání. Využíváme tedy těchto různých         
informačních/propagačních kanálů:  

Online propagace 
● Webové stránky organizace (důležité je mít stále na paměti, že každý návštěvník            

webových stránek může být potenciálním novým klientem). I z tohoto důvodu bylo            
ředitelkou organizace MgA. Marií Blažkovou rozhodnuto o výstavbě nových         
webových stránek, které budou informačně v pořádku, přehledné. Zároveň bude na           
všech webech (mimo muzea) možnost zakoupení online vstupenek na akce,          
pořady, filmy, … 

● Facebook (vytváření událostí, fotografie, upoutávky, pozvánky, spolu sdílení s         
ostatními organizacemi, komunikace na sociální síti – sdílení dojmů negativních i           
pozitivních)  

● Ve spolupráci s městem MT podporujeme občany k přihlašování do aplikace           
Mobilní rozhlas. Ten v případě kulturní akce občany informuje rozesíláním SMS           
zpráv.  

Tištěná propagace 
V rámci přehlednosti jsme veškeré plakáty KSMT dali do jednotné šablony. Plakáty            
tiskneme a věnujeme se i pravidelnému rozvozu. 
● Vlastní vitríny a vývěsní desky - rádi bychom v budoucnu nahradili inteligentními            

obrazovkami 
● Výlep plakátů na plakátovací plochy (zajišťují TS města MT) 
● Rozvoz plakátů do velkých firem, ZŠ, SŠ, ZUŠ... + plakáty i ve velkých firmách              

mimo  
● Moravskou Třebovou (Svitavy, Lanškroun)  
● Pozvánky v novinách – Moravskotřebovský zpravodaj 
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Jiné formy propagace 
Webové stránky města, Komunikace s IC, Osobní pozvání Ředitelka se snaží být            
přítomna na většině akcí (případně pověří někoho zastoupením), přivítá návštěvníky a s            
interprety se patřičně rozloučí (pokud se to tematicky hodí, pozve na další pořádané             
akce)  

4. Personální zajištění organizace  
Výroční zpráva o činnosti organizace je vždy odrazem celého kolektivu/týmu pracovníků           
za uplynulý rok. V ksmt došlo v roce 2019 k personálním změnám. Došlo k zrušení               
pracovní pozice Vedoucí zámku. S vedoucím zámku ak byl po dlouholeté spolupráci            
rozvázán pracovní poměr pro nadbytečnost. Došlo k ukončení prac. poměru i s            
vedoucím muzea (v té době trestně stíhaným). Na sloučenou pozici vedoucího muzea a             
zámku byl přijat nový zaměstnanec. V měsíci červnu pak došlo k odvolání ředitelky             
organizace KSMT. Na místo nové ředitelky nastoupila dne 1. 9. 2019 MgA. Marie             
Blažková*. 
 
Personální zajištění k 1. 9. 2019 : 
 

 
 
U příležitosti velkých akcí jsou dle potřeby na dohodu o provedení práce zaměstnáni             
externí pracovníci. Kino využívá svého stálého externího promítače pana Martina          
Červinku. V muzeu je využívána na odbornou výpomoc studentka archeologie Lucie           
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 výše úvazku Funkce 

1 ředitelka 

1 ekonomka 

1 vedoucí muzea a zámku 

1 správce depozitáře 

1 průvodkyně muzea, knihovnice 

1 kino referentka, pokladní 

1 kulturní referentka, hospodářka 

1 technik 

1 údržbář 

1 uvaděčka, uklízečka muzea 

1 průvodkyně zámku 

0,6 uklízečka zámku 



Žáková. Provoz zámku je v sezóně zajištěn převážně z externích průvodců z řad             
místních studentů a seniorů.  
 
V Měsíci říjen proběhl 3denní teambuilding, spojený s workshopem nad tématy           
struktura KSMT/ cíle / dílčí cíle KSMT. 
 
*GDPR _ MgA. Marie Blažková souhlasí s uvedením svého jména ve výroční zprávě KSMT. 

5. Základní údaje o hospodaření KSMT 

Výsledek hospodaření v KSMT pro rok 2019  
Kulturní služby města Moravská Třebová obdržely v roce 2019 neinvestiční příspěvky           
na provoz v celkové výši 10 990 044,00 Kč 

Z této částky činí: 

● Příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 10 870 000,00 Kč. 
● Účelová dotace na pořádání Fotofestivalu od zřizovatele ve výši 30 000,- Kč. 
● Dotace z rozpočtu Pardubického kraje na kulturní aktivity ve výši 90 044,00 Kč 

Účelově určené příspěvky byly řádně vyúčtovány. 

● Výsledek hospodaření za rok 2019: 192 837,33 Kč 
● Výsledek hospodaření z hlavní činnosti: 118 144,31 
● Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti: 74 693,02 

 

Pronájmy  
(dle platných cenových tarifů schválených radou města MT) : 
Prostory muzea  
Jsou i nadále využívány k pronájmu na tradiční akce různých místních organizací i             
firem. KSMT podporuje činnost místních spolků, příspěvkových organizací a         
neziskového sektoru. 
 
Bezplatné pronájmy: 
Amatérské divadlo J. K. Tyla (suterén), Základní speciální škola _ benefiční koncert            
(dvorana muzea), aktivity neziskového charakteru organizace DDM Maják (šachový         
turnaj, den země, Ježíškova pošta, aj.) 
Komerční pronájmy: 
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Některé organizace si půjčují pouze mobiliář KSMT (židle, praktikábly, stany,          
techniku...).  
Pronájmy prostor muzea jsou pak soukromými subjekty využívány většinou pro          
pořádání firemních setkání  (VHOS, …) 
 
Prostory zámku 
Prostory zájmu se pronajímají převážně za účelem svatebních obřadů. Jedná se tak o             
pronájem prostoru Rytířského sálu, či části nádvoří pro výstavbu svatebního stanu.  
 

Personální oblast 
Počet zaměstnanců: 12 

Přepočtený stav pracovních úvazků: 12 

Počet externích zaměstnanců v roce 2019: 

Dohody o provedení práce - 17 osob 

  

Hospodaření organizace 

Čerpání rozpočtu Kulturních služeb města Moravská Třebová za rok         
2019 
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  Plnění 

Mzdy celkem v Kč 4 235 313,00 

OON celkem v Kč    442 242,00 

Odvody zdravotní v Kč    378 852,00 

Odvody sociální v Kč 1 047 812,00 

Celkem v Kč 6 104 219,00 

Výnosy v Kč   

Tržby za prodej publikací 5770,00 

Tržby za vstupné 1 629 610,00 
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Tržby za filmová představení 652 110,00 

Tržby za svatební obřady (hosp. činnost) 18 000,00 

Tržby ostatní (hosp. činnost) 20 450,00 

Tržby za pronájem (hosp. činnost) 140 285,00 

Tržby za prodej upomínkových předmětů (hosp.      
činnost) 79 267,00 

Čerpání fondů vč. darů 25 329,00 

Úroky 1 057,34 

Dotace na provoz kulturního centra - město 3 510 000,00 

Dotace na provoz muzea - město 480 000,00 

Dotace na provoz zámku - město 680 000,00 

Dotace na mzdy včetně odvodů 6 200 000,00 

Dotace na pořádání fotofestivalu 30 000,00 

Dotace na  kulturní aktivity - PK a MK 90 044,00 

Celkem výnosy 13 561 922,34 

Náklady v Kč  

knihy, předplatné novin a časopisů 603,00 

materiál na kulturní pořady 77 000,00 

čistící prostředky (vč. hosp. činnosti) 61 933,31 

DDHM + OE 300 068,00 

kancelářské potřeby 107 213,58 

provozní materiál 186 726,43 

materiál na svatby (hosp. činnost) 609,00 

všeobecný materiál 32 354,90 

upomínkové předměty (hosp. činnost) 55 015,42 

Elektřina 241 028,00 
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Voda - vodné a srážková voda, stočné 126 552,98 

Plyn 669 901,02 

opravy a udržování (vč. hosp. činnosti) 219 463,50 

cestovné 10 405,00 

náklady na reprezentaci 34 257,40 

poštovní služby, telefony, internet 79 295,16 

provoz auta 6 902,27 

kulturní pořady 2 720 409,16 

propagace kultury 349 230,73 

přepravné filmů 404 767,07 

doprava 83 748,15 

stálé poplatky za servis a tech. podporu 98 442,84 

revize 135 095,00 

výstavní činnost 99 622,84 

restaurátorské práce 57 520,00 

ostatní služby (vč. hosp. činnosti) 408 255,73 

bankovní poplatky 19 332,55 

Mzdové náklady - kmenový zaměstnanci 4 235 313,00 

Mzdové náklady - externisté 442 242,00 

Zákonné odvody z mezd, školení, ochranné      
pomůcky, příspěvek na obědy 1 769 831,38 

pojištění osob a majetku 33 935,49 

ostatní náklady - kulturní akce, jiné ost. náklady 263 562,10 

Odpisy 38 448,00 

Celkem 13 369 085,01 

 Výsledek hospodaření 192 837,33 



  

Krátkodobý finanční majetek k 31.12. 2019 v Kč 

  

Inventarizace majetku 
Dne 30.10.2019 vydala ředitelka Kulturních služeb města Moravská Třebová plán          
inventur k zajištění a provedení inventarizací za rok 2019 ve smyslu zákona 563/1991             
Sb o účetnictví, vyhlášky 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků. 

Bylo jmenovány 4 inventarizační komise 

● k provedení fyzické inventury hmotného majetku v budovách muzea a zámku 
● k inventuře pokladen (hlavní pokladna, pokladna muzea, pokladna zámku) 
● k provedení dokladové inventury 
● k provedení inventury materiálu na skladě (upomínkové předměty) 

Inventarizační zpráva byla sestavena na základě inventurních soupisů předložených         
předsedy inventarizačních komisí, a to 31.1.2020  v 11:00 hod. 

Inventarizační zpráva byla předána ředitelce organizace  dne 3.2.2020. 

6. Informace o realizovaných projektech     
financovaných z cizích zdrojů  

V roce 2019 byla řada akcí podpořena z dotací Pardubického kraje. Tyto žádosti o              
dotace byly podány předchozí ředitelkou KSMT PhDr. Hanou Horskou. Jednalo se o            
dotace k akcím: 

● Dny Slovenské kultury _ 50.000 Kč 
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Běžný bankovní účet 1 818 257,75 

Běžný účet FKSP 51 389,39 

Hlavní pokladna 16 276,00 

Pokladna muzea 9 574,00 

Pokladna zámku 222,00 



● Restaurování obrazů - 20.000 Kč 
● Kejkle a Kratochvíle - 10.000 Kč 
● Bramborák -10.044 Kč 

Do konce roku 2020 byly podány stávající ředitelkou MgA. Marií Blažkovou / město MT /               
následující granty a dotace (v požadované výši podpory): 

● MK ČR - žádost o dotaci na Restaurování tapiserie (žádost ve výši 210.000 Kč) 
● Pardubický kraj - žádost o dotaci na  

Restaurování tapiserie (40. 000 Kč) 

Kaligrafický plenér (50. 000 Kč) 

Den archeologie (40.000 Kč) 

● Glacensis - Česko - Polská spolupráce -Vybudování nové zámecké expozice ve 
věži zámku (750. 000 Kč) 

Do konce ledna 2020 pak chystáme podání dalších 5ti žádostí o dotace na PK.  

7. Údaje o spolupráci s dalšími partnery       
včetně zahraniční spolupráce  
KSMT v tomto roce realizovalo podepsání projektu Euro Glacensis s polskou stranou ve             
spolupráci s městem MT. Podílí se na přípravě a zajištění kulturních akcí ve spolupráci              
s městem a jeho partnerskými městy - Bánská Štiavnica, Staufenberg, Vlaardingen           
(Dny německé kultury, Dny slovenské kultury,..).  
KSMT dlouhodobě spolupracuje na některých akcích s Domem dětí a mládeže Maják            
Moravská Třebová, Základní uměleckou školou, Městskou knihovnou Ladislava z         
Boskovic (Listování, lampionový průvod). Všeobecně by mělo platit, že každá          
spolupráce může vnést do projektu svou duši a tím ho obohatit.  

8. Záměry na následující rok 2020 
Kultura vždy byla, je a bude důležitou součástí města i jeho obyvatel, neboť ovlivňuje              
nejen kvalitu života, ale jeho image a prestiž. V průběhu celého roku se bude KSMT               
snažit o systematické zlepšování následujících dílčích cílů KSMT: 
 

● Iniciovat a podporovat rozvoj infrastruktury kulturních institucí  
Výměna oken v obou patrech budovy 

14 



zateplení nadsvětlíku dvorany 
rekonstrukce rozvodů elektroinstalace / WIFI  
Nové zabezpečení budovy 
výměně záložních baterií nouzového osvětlení 
oprava propadající se podlahy - dlažby ve dvoraně 
 

● Vytvářet pestrou nabídku kvalitních kulturních akcí pro všechny občany i 
návštěvníky města 
Divadelní, Hudební abonmá v 2. polovině roku 
Zvýšení a zkvalitnění provozu kina- v 2. pol. roku 
Kulturní akce pro všechny cílové skupiny _ navázání spolupráce s univerzitou 3. 
věku, ... 
Soubor kvalitních výstav a vernisáží 
Zkvalitnění zámeckých okruhů - práce nad výstavbou nového dětského okruhu 

● Podporovat aktivní zapojení obyvatel do kulturního života 
Podpora dobrovolnické činnosti 
Hlasování / soutěže / společné aktivity 
Akce ve spolupráce s umělci 

● Podporovat aktivity realizované na veřejném prostoru  
Akce na náměstí, nádvoří zámku, … 
Oživování města kulturními akcemi - divadelní festival 

● Podporovat zachování kulturních tradic 
Obnova Dožínkových slavností 

● Věnovat se ochraně kulturních památek a péči o kulturní dědictví 
Majetkoprávní soupis majetku KSMT sbírkotvorného charakteru - muzeum, 
zámek, a jiné lokace 
Jednání nad zlepšením stavu depozitářů KSMT 
Práce nad údržbou a řádnou evidencí sbírek muzea 

● Propracovat komunikační a propagační strategii o kulturním dění 
Nové webové stránky 
Nové logo KSMT, muzea a zámku 
Nový systém orientačních cedulí 
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