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I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI
Hodnocení činnosti Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvkové organizace za rok 2011 je
provedeno na základě Plánu hlavních úkolů organizace (dále jen PHÚ). V hodnocení jednotlivých
oblastí činnosti muzea jsou zahrnuta všechna pracoviště muzea, jmenovitě pracoviště na zámečku
Masarykova muzea v Hodoníně a v budově na Národní tř. 21 (archeologické pracoviště a víceúčelový
sál Evropa), dále Vlastivědné muzeum Kyjov, Městské muzeum Veselí nad Moravou a Slovanské
hradiště v Mikulčicích – národní kulturní památka.
I v roce 2011 byl ztížen nebo zcela znemožněn přístup k části sb. předmětů a tudíž s nimi nebylo
možné plnohodnotně pracovat. Týká se to sbírek uložených v bývalých kasárnách, odkud muzeum
dostalo v r. 2008 výpověď, problém je i s uložením rychle narůstající sbírky archeologického oddělení.
Z toho důvodu je část sbírek uložena provizorně. V prosinci 2008 a lednu t. r. jsme intenzivně hledali
náhradní prostory a ucházíme se o koupi nemovitosti na Velkomoravské ul. č. 15, finanční situace
zřizovatele však neumožnila koupi uskutečnit. Dlouhodobě neutěšená situace v této oblasti je i
v Kyjově a ve Veselí n/M. V Kyjově byla dokončena nová budova pro depozitář s odbornými pracovišti,
v nejbližších měsících bychom ji měli vybavit. Důležitá je i kvalita vybavení depozitářů, proto jsme
v roce 2010 požádali o grant Ministerstvo kultury ČR z programu ISO, ale dotace nebyla přiznána (dle
sdělení MK ČR z nedostatku finančních prostředků v programu). Tato okolnost pořízení vybavení
zdržela – nebyla pokryta polovina předpokládaných nákladů. Vzhledem ke komplikovanému průběhu
schvalování podmínek veřejné zakázky na vybavení kyjovské budovy se uskutečnilo výběrové řízení
až na přelomu roku 2011/2012 a teprve byli vybráni dodavatelé. Ve Veselí n/M. je zpracován stavební
projekt na opravu střechy se zateplením a vznikem půdního depozitáře, z ekonomických důvodů
zřejmě nebude realizován celý, ale je potřeba alespoň opravit střechu, která je v havarijním stavu.
Pracovníci jsou vedeni k tomu, aby se vedle práce se sbírkami věnovali i práci s veřejností,
zejména co do instalace výstav, doprovodných programů a propagace. Aktivnější spolupráce s médii
se projevila zlepšením vzájemného vztahu a novináři se na nás obracejí často sami s dotazy na
propagované akce i s odbornými konzultacemi, obdobně se na nás obracejí pracovníci odborů kultury
v městech, kde muzeum sídlí. V roce 2010 byla rozšířena spolupráce s Hodonínským deníkem –
Slovácko, kdy naši pracovníci zveřejňovali články původně v seriálu k výstavě T. G. Masaryk a rodina
a od srpna 2010 se tak děje v seriálu Na výstavu do muzea, svůj seriál Střípky archeologie zde má i
archeologické pracoviště, obdobně Hodonínský deník zveřejňuje články s etnografickou tematikou.
Naši pracovníci poskytují průběžně metodickou pomoc menším muzeím, ponejvíce se na nás obrací
Muzejní spolek v Lužicích a památník v Žarošicích, poskytujeme také konzultace k vedení obecních
kronik a k osobnosti TGM.

1. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
Masarykovo muzeum v Hodoníně
HISTORIE
1.

Sbírkotvorná činnost v určené sběrné oblasti
Sbírkotvorná činnost Masarykova muzea v Hodoníně je tradičně orientována na dokumentaci
vývoje regionu v oborech historie, etnografie, archeologie a dokumentaci osobnosti TGM.
Historikové odd. společenských věd získali do muzejních sbírek 62 předmětů

2.

Katalogizace v I. st. dokumentace – nové přírůstky – 80 přírůstkových čísel, tzn. 244 předmětů

3.

Katalogizace ve II. st. dokumentace – nové přírůstky - v roce 2011 se odborní pracovníci zaměřili
na katalogizaci II. stupně u předmětů ze starších sbírek. U nových přírůstků byla katalogizace
provedena u 11 inventárních čísel

4.

Katalogizace ve II. st. dokumentace – staré sbírky
V průběhu roku 2011 byla provedena katalogizace II. stupně v systému Bach u 185 inventárních
čísel. Jednalo se o předměty ze starších fondů domácnosti, skla, kachlů a numismatiky

5.

Hlášení změn v CES v zákonných termínech - provedeno k 15. listopadu 2010

6.

Fotofond Hc – digitalizace a aktualizace karet ve II. st. systému BACH - digitalizace byla
provedena u 120 fotografií fondu Hc, aktualizace byla uskutečněna u 90 karet fondu Hc. Byla

4

provedena také digitalizace u 10 fotografií fondu Hb, aktualizace byla uskutečněna u 8 karet
fondu Hb
7.

Fotofond Sc - digitalizace a přiřazování obrázků ke kartám v systému BACH - dokončena
digitalizace fotofondu Sc. Bylo naskenováno 206 fotografií, tzn. čísla uložení Sc 1051-1060.
Přiřazeno ke kartám bylo 180 fotografií

8.

Fotofond Sb - digitalizace a přiřazování obrázků ke kartám v systému BACH - provedena
digitalizace u 3483 fotografií, tzn. u čísel uložení Sb 1-408. Přiřazeno ke kartám bylo 3093
fotografií

9.

Tisk nevytištěných karet H, S, D, F, jejich zařazení do kartoték - vytištěno a zařazeno do
kartotéky 202 karet fondu H, S, D, F

10. Fond kachle – digitalizace – v listopadu byla provedena digitalizace první části fondu kachlů a
fotografie byly přiřazeny ke kartám. Z důvodu silného znečištění předmětů musela být druhá část
fondu předána nejdříve konzervátorovi k ošetření. Po provedení konzervace bude digitalizace
pokračovat
11. Fond plastiky, busty – aktualizace karet a digitalizace předmětů na základě revize 2010 - byla
provedena digitalizace 20 plastik či bust a aktualizace 20 karet
12. Fond faleristika – aktualizace karet a případná digitalizace - v roce 2011 byl proveden základní
průzkum fondu faleristika. Bylo zjištěno, že, všechny předměty jsou zapsány ve II. stupni, zbývá
je pouze digitalizovat a v případě několika kusů určit podle nové literatury
13. Fond numismatika - katalogizace ve II. st. v systému BACH, aktualizace karet, digitalizace –
pokračování - byla provedena digitalizace a aktualizace stávajících papírových karet, které již
nevyhovují formou zápisu a svojí zastaralostí. Zapsáno do systému BACH bylo 200 předmětů,
jejichž stáří zahrnuje staré exempláře, až současné mince. U každé mince byla provedena
digitalizace (nejméně dvě fotografie), a to z aversu a reversu. Pokud to bylo nutné, bylo
vyhotoveno fotografií více, např. s bleskem nebo bez něj, aby vynikla drobná struktura vlastního
rázu mince. Řada mincí byla nově určena podle nejnovější literatury. Bohužel se nepodařilo,
zpracovat celý fond numizmatika, který by měl být dokončen v průběhu roku 2012
14. Digitalizace a aktualizace karet v systému BACH svěřených fondů
Ve fondu numizmatika provedena katalogizace u 200 předmětů. U čtyřiceti mincí, které zahrnují
stejný typ, byla ponechána jedna karta, kde jsou zvlášť uvedeny všechny mince stejného typu
lišící se pouze rokem ražby, 165 předmětů s inv. č. a stejný počet karet
U dříve zapsaných karet z fondů sklo, keramika, porcelán byla provedena aktualizace karet, což
znamenalo určení datace a určení značky porcelánu
15. Dodržování depozitárního režimu, týdenní písemná kontrola vlhkosti a teploty, udržování pořádku
Kontroly a úklid byly pravidelně prováděny ve všech depozitárních místnostech na zámečku (4
místnosti) i na kasárnách (3 místnosti)
16. Stěhování a uložení předmětů v depozitárních místnostech č. 1 a 4
V srpnu 2011 byly smontovány regály v depozitáři č. 1. Na podzim začalo ukládání předmětů,
písemností v krabicích a ve složkách, do určených regálů podle jednotlivých fondů H, S, D.
Ukládání bude probíhat i v roce 2012
17. Příprava a případná realizace nákupní komise historické sekce MMH - nákupní historické sekce
MMH – pracoviště zámeček v roce 2011 neproběhla, uskutečnila se ve Vlastivědném muzeu
Kyjov
18. Účast v nákupních komisích vlastních a jiných muzeích – nebyla požadována
19. Odborná správa svěřené části sbírky – probíhaly pravidelné kontroly stavu depozitářů a klimatu
20. Odborná správa svěřené části sbírky - probíhala kontrola předmětů a konzultace s
konzervátorem ohledně způsobu uložení, nutnosti konzervování či restaurování
21. Odborná správa svěřené části sbírky
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V depozitáři č. 3 byly nově zabaleny některé předměty fondu domácnosti, v depozitáři č. 2 byly
nově uloženy do skříní další předměty fondu textil a v rámci revize byly označeny inventárním
číslem a číslem uložení krabice s prapory. V rámci digitalizace fotofondu Hc a Hb byly některé
fotografie uloženy do nových obálek. Stejně tak probíhal dohled nad výměnou obálek fotografií
Sc a Sb, které digitalizovala dokumentátorka
22. Odborná správa svěřené části sbírky - pravidelná kontrola chladných zbraní a numizmatiky
v depozitárním režimu a konzultace s konzervátorem o uložení jednotlivých zbraní a mincí. Ve
dvou případech zjištěny změny na předmětech, provedena okamžitá konzervace
Dohledávání odborné literatury a doplňování informací k jednotlivým sbírkovým předmětům.
Konzultace problematických předmětů s kolegy z jiných muzeí. Zejména u fondu numizmatika se
ukázala velmi vhodná spolupráce s Numismatickým oddělením Národního muzea a Moravského
zemského muzea Brno. S pracovníky těchto oddělení je prováděna konzultace našeho fondu
numizmatika
23. Výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti byly pravidelně odevzdávány

ETNOGRAFIE
1. Sbírkotvorná činnost v určených obcích bývalého okresu Hodonín - formou daru získány 2
betlémy, a to od paní Ludmily Kočišové z Vnorov a od pana J. Fröhlicha ze Staré Břeclavi.
Formou daru získány 4 ks replik novodobé holíčskej fajánse od Petra Polláka z Holíče
2. Katalogizace ve II. st. dokumentace v systému BACH – nové přírůstky – 19 ks
3. Katalogizace ve II. st. dokumentace v systému BACH v rámci zjištěných nedostatků z revizí aktualizováno 35 karet fondu keramika
4. Dokončení digitalizace fondu textil - pokračovala digitalizace textilu, na 1806 fotografiích celkem
digitalizováno 503 ks textilu
5. Odborná správa etnografické sbírky Hodonín - vzhledem k tomu že předměty na kasárnách jsou
uloženy provizorně v 3 místnostech a není možné s nimi pracovat, byla práce soustředěna
především na uložení textilu na zámečku
6. Výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti jsou měsíčně odevzdávány

ARCHEOLOGIE
1.

Katalogizace v I. st. dokumentace archeologických nálezů ze záchranných výzkumů katalogizace 2058 kusů předmětů s inventárními čísly kyjovské podsbírky P3465/1 – P3809

2.

Katalogizace ve II.st. dokumentace archeologických nálezů ze záchranných výzkumů
V rámci chronologické evidence byly provedeny zápisy nových nálezů do přírůstkové knihy. Nové
přírůstky pocházejí ze záchranných archeologických výzkumů prováděných v Žarošicích, Kyjově
a Hrubé Vrbce. Do sbírek byly zapsány také 2 předměty ze Strážovic a Suchova, které získalo
muzeum darem. V systematické evidenci, v II. stupni dokumentace, bylo zpracováno celkem 250
ks předmětů podsbírky Veselí nad Moravou.
Dále byl uskutečněn výběr pro evidenci 2058 kusů předmětů s inventárními čísly kyjovské
podsbírky v rámci I. stupně (P3465/1
– P3809). V systematické evidenci, v II. stupni
dokumentace, bylo zpracováno celkem 192 ks předmětů podsbírky Veselí nad Moravou a Kyjov.

3.

Terénní prospekce, sběr materiálu a dokumentace starších i nových archeologických lokalit
Kyjovska a Veselska a jejich chronologické ověření.
Prováděna terénní prospekce v předstihu před jednotlivými záchrannými archeologickými
výzkumy. U stávajících archeologických lokalit rozšířeno poznání o sídelní struktuře. Neobjevena
žádná nová archeologická lokalita.

4.

Terénní prospekce, sběr materiálu a dokumentace starších i nových archeologických lokalit
užšího Hodonínska a jejich chronologické ověření
Při povrchové prospekci byla objevena nová pravěká polykulturní lokalita v k. ú. Mutěnice. Na
lokalitě ZSO Kapanice proběhl sběr pozdně středověkých nálezů. Ve spolupráci s amatérským
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archeologem M. Chludilem došlo ke zjištění tří nových pravěkých lokalit v k. ú. Dubňan (2x) a k.ú.
Mutěnice (1x), dále k získání bohaté kolekce nálezů z doby římské v prostoru Jarohněvického
rybníka v k.ú. Dubňany. Povrchová prospekce byla realizována vždy v souvislosti se záchrannými
výzkumy
5.

Heuristika pramenů a předmětů hmotné kultury z vlastních rešerší i soukromých sběratelů
archeologických lokalit na Kyjovsku a Veselsku
Realizována setkání a jednání, včetně konzultace, příp. předání archeologického i písemného
materiálu a jeho digitalizace s T. Polem (Strážnice), P. Goldmannem (Kyjov), A. Křenkovou
(Vnorovy), J. Bystřickým (Sobůlky)

6.

Heuristika pramenů a předmětů hmotné kultury z vlastních rešerší i soukromých sběratelů
archeologických lokalit na Hodonínsku
Digitalizace nálezových zpráv a archeologických nálezů ze sbírek M. Chludila (Dubňany) a P.
Turka (Dolní Bojanovice)

7.

Fotografická a kresebná dokumentace a její digitalizace kulturně významných hmotných artefaktů
Vytvořeno cca 120 fotografií kulturně významných hmotných artefaktů z lokality Milotice (celé
nádoby + torza, kamenné industrie). Digitalizováno 30 ks kresebně dokumentovaných ks kulturně
významných hmotných artefaktů

8.

Odborná správa archeologických sbírek – podsbírky Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou
Archeologické pracoviště v roce 2011 realizovalo celkem 5 zápůjček a 4 výpůjčky. Zapůjčeny byly
předměty z Kyjovska (MND Hodonín – 30 ks), z Mistřína (ÚAPP Brno – 46 ks a 37 ks),
z Nechvalína (Obec Nechvalín – 15 ks) a z Hodonína (Archaia Brno – 1 ks). Zapůjčené předměty
muzeum poskytlo k výstavním účelům a pro odborné zpracování.
Vypůjčené předměty z MM Strážnice (14 ks), MVM Ždánice (20 ks), MM Brna (50 ks) a SM
Uherské Hradiště (64 ks) posloužily k realizaci výstavy „Za krásou, která hřeje“ na hodonínském
zámečku.
Dále byly provedeny dílčí úpravy databáze, aktualizace karet, zkvalitnění popisu a pravidelné
zálohování karet v databázi BACH - podsbírka archeologie (fond A, P, G).
Archeologické pracoviště obdrželo v roce 2011 celkem 4 dary od dárců. Jednalo se o bronzové a
kamenné předměty z pravěku nalezené na Hodonínsku

9.

Dohledání předmětů staré sbírky a jejich evidence
V neevidované staré kyjovské sbírce dohledány 3 předměty (P232, P402 a P413), jež byly až
dosud v podsbírce Kyjov nahrazeny jinými předměty. Dohledán ztracený předmět P305/2.
Původně se nacházel v expozici

10. Reidentifikace a aktuální fotodokumentace archeologických lokalit
V rámci systematické reidentifikace nemovitých archeologických památek v okrese Hodonín byla
pořízena fotodokumentace stávajícího stavu u lokalit Věteřov – Nové hory (pravěké hradiště),
Věteřov (tvrziště), Věteřov – Babí lom (těžební areál, pravěké hradiště), Sobůlky – Turecký kopec
(tvrziště), Strážovice (slovanský mohylník), Bohuslavice (tvrziště), Kněždub – Šumárník (pravěké
hradiště).
Na katastru obce Šardice provedena reidentifikace pravěkého hradiska a pořízena aktuální
fotodokumentace

Pobočka: VLASTIVĚDNÉ MUZEUM KYJOV
HISTORIE
1.

Sbírkotvorná činnost - v roce 2011 byly sbírky získány jednak nákupem přes nákupní komisi (2.
12. 2011), jednak dary, vlastním sběrem nebo zápisem starých, dosud nezapsaných sbírek.

2.

Katalogizace v I. st. dokumentace - nové přírůstky: 441 přírůstkových čísel, tj. 899 ks sbírkových
předmětů (z toho Pokorná 402 přírůst. č. tj. 749 ks, Vratislavská 39 přírůst. č., tj. 150 ks)
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3.

Katalogizace ve II. st. dokumentace - nové přírůstky: Ve II. stupni byly zapsány všechny nové
přírůstky, tj. celkem 441 přírůstkových čísel

4.

Katalogizace ve II. st. dokumentace - staré sbírky: 128 karet

5.

Hlášení změn do CESu proběhlo 20. 12. 2011

6.

Digitalizace sbírkových předmětů: Pokorná 312 obr. souborů, Vratislavská 509 obr. souborů

7.

Zálohování obrazových souborů ke kartám na záložní média - 821

8.

Doplňování chybějících karet na základě odstraňování závad z revizí: nesplněno -v roce 2011
nebylo možné provádět revize sbírek

9.

Dodržování depozitárního režimu: Vzhledem k provizornímu uložení sbírek v nových depozitářích
nebyl dosud stanoven depozitární režim

10. Vytvoření depozitárního režimu v nových depozitářích, revize jednotlivých sbírkových fondů: viz
bod 9
11. Účast v historické nákupní komisi MMH a Slováckého muzea v UH: Nákupní komise MMH se
uskutečnila 2. 12. 2011, Slovácké muzeum v UH nevzneslo požadavek

ETNOGRAFIE
1.

Sbírkotvorná činnost v určených obcích okresu Hodonín
Sbírkotvorná činnost neprobíhala intenzivně tak, jak by si zasloužila, vzhledem k nedostatku
finančních prostředků. Získány předměty z Kyjova, Žádovic, Hovoran, Bukovan a Ždánic.
Předměty získané darem: celkem 119 ks
Do nákupní komise přijato 62 ks

2.

Příprava a realizace jarní nákupní komise
Z důvodu nedostatku finančních prostředků vedení muzea rozhodlo jarní nákupní komisi
nerealizovat.

3.

Příprava a realizace podzimní nákupní komise
Podzimní nákupní komise se uskutečnila 13. 12. 2011 a byly nakoupeny předměty v hodnotě
11890,- Kč.

4.

Katalogizace v 1. st. dokumentace – nové přírůstky
Ve fondu E zapsáno 110 inv. čísel, tj. 125 ks předmětů
Ve fondu H zapsáno 48 inv. čísel, tj. 56 ks předmětů

5.

Katalogizace ve 2. st. dokumentace – nové přírůstky
Ve 2. stupni zaevidovány všechny nové přírůstky získané darem, tj. 99 inv. čísel – 119 ks
předmětů. Dále byla provedena jejich digitalizace a fotografie přiřazeny ke kartám.

6.

Katalogizace ve 2. st. dokumentace – staré přírůstky
Ve 2. stupni zaevidováno 5 inv. čísel, tj. 110 ks předmětů. Aktualizováno bylo 709 inv. čísel

7.

Digitalizace fondu kraslic
Místo kraslic byla digitalizovaná podsbírka obojky. Zdigitalizováno 117 ks předmětů – celkem 423
fotografií, které byly zpracovány, přiřazeny ke kartám a vytištěny

8.

Digitalizace přírůstků z nákupních komisí 2011
Digitalizace přírůstků z nákupní komise nebyla provedena z důvodu pozdního termínu nákupní
komise 13. 12. 2011 a následným předváděcím vánočním akcím. Bude provedena současně s 2.
st. evidence v roce 2012

9.

Digitalizace revidovaných sbírek
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-

-

Skupina bytový textil, podskupiny plachty a úvodnice, kuchařky, ubrusy, dečky, záclony, ložní
prádlo, přehozy, ubrousky, zoubky, ručníky, hygienická pouzdra - zdigitalizováno 283 inv.
čísel, tj. 382 ks předmětů. K nim přiřazeno 1149 fotografií
Skupina lidové umění, podskupina střelecké terče - zdigitalizováno 1 inv. číslo, tj. 51 ks
předmětů. K nim přiřazeno 151 fotografií
Skupina lidový oděv, podskupina vlňáky - zdigitalizováno 48 inv. čísel, tj. 49 ks předmětů.
K nim přiřazeno 163 fotografií
Skupina lidový oděv, podskupina sukně - zdigitalizováno 189 inv. čísel, tj. 189 ks předmětů.
K nim přiřazeno 691 fotografií
Skupina lidový oděv, podskupina obojky - zdigitalizováno 129 inv. čísel, tj. 129 ks předmětů.
K nim přiřazeno 423 fotografií.
Celkem zdigitalizováno 650 inv. čísel, tj. 800 ks předmětů. K nim pořízeno a přiřazeno 2577
fotografií.

10. Dodržování depozitárního režimu, týdenní písemná kontrola vlhkosti a teploty, udržování pořádku
Depozitář pravidelně kontrolován v určených intervalech, kontroly zapisovány do depozitárních
sešitů
11. Odborná správa svěřené části sbírek
Prováděna formou pravidelných kontrol a revizí, ze kterých jsou vyhotovovány inventarizační
zápisy předávané ředitelce ke schválení
12. Účast v etnografické nákupní komisi Slováckého muzea v Uherském Hradišti a NÚLK ve
Strážnici
Účast na třech komisích v NÚLK ve Strážnici a jedné ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti.
13. Popis digitalizované sbírky keramiky, přiřazování ke kartám, tisk karet
V roce 2011 byly zpracovávány fotografie pořízené v roce 2010. Fotografie byly roztříděny,
popsány, přiřazeny ke kartám a následně karty vytištěny. Zpracováno bylo 3876 fotografií a
přiřazeny k 520 inv. číslům

Pobočka: Městské muzeum Veselí nad Moravou

HISTORIE
1. Sbírkotvorná činnost v určené sběrné oblasti
Pokračuje jednání s pí. Křenkovou ze Vnorov – v roce 2011 bylo do fondu VNOROVY zapsáno
250 inv. čísel. (viz bod. 3)
2.

Katalogizace v I. st. dokumentace – nové přírůstky - v roce 2011 bylo nově zapsáno celkem 24
kusů sb. předmětů

3.

Katalogizace v I. st. dokumentace – nové přírůstky – fond Vnorovy - v roce 2011 bylo do fondu
Vnorovy (VN) zapsáno celkem 250 inv. čísel. (255 kusů sbírkových předmětů) – vše je uloženo
v depozitáři 2

4.

Katalogizace v I. st. dokumentace – staré sbírky - mimo plán bylo, kvůli úspoře místa a
přehlednosti, započato s přeorganizováním a generálním úklidem depozitáře. Zároveň byla
provedena celková revize sb. předmětů a aktualizace uložení v inv. knize a v systému BACH.
Počet zrevidovaných inv. čísel: 599.

5.

Katalogizace ve II. st. dokumentace – nové přírůstky, staré sbírky - v systému BACH zapsáno a
zaktualizováno 196 inv. čísel

6.

Hlášení změn v CES - proběhlo 10. 11. 2011 – přihlášeno 389 inv. čísel

7.

Digitalizace sbírkových předmětů fotofond (pokračování) - zdigitalizováno celkem 60 položek, tj.
140 snímků (zejména velkoformátových)

8.

Účast v historické nákupní komisi - historická nákupní komise proběhla 2. 12. 2011

9.

Odborná správa svěřené části sbírky

9

- Pravidelná kontrola v depozitáři (teplota, vlhkost, uložení, konzultace s konzervátorkou)
- Studium odborné literatury ke sbírkám – zkvalitnění popisu předmětů na kartách a systému
BACH
10. Měsíční výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti jsou odevzdávány

ETNOGRAFIE
1.

Sbírkotvorná činnost v určené sběrné oblasti - předměty darované našemu muzeu od poslední
nákupní komise (30. 11. 2010) prošly etnografickou nákupní komisí našeho muzea v Kyjově 13.
12. 2011

2.

Katalogizace v I. st. dokumentace – nové přírůstky – fond Vnorovy - v roce 2011 bylo do fondu
Vnorovy (VN) zapsáno celkem 250 inv. čísel. (255 kusů sbírkových předmětů) – vše je uloženo
v depozitáři 2, v roce 2011 bylo nově zapsáno celkem 149 kusů sb. předmětů

3.

Katalogizace ve II. st. dokumentace – nové přírůstky - zapsáno 144 nových přírůstků (sbírky) a
23 nových karet umělců a hudby

4.

Katalogizace ve II. st. dokumentace – staré sbírky - zapsáno 187 ks, aktualizováno 489 karet
(sbírky) a 27 karet (umělci)

5.

Digitalizace sbírkových předmětů - digitalizováno - 555 ks kraslic (1081 fotografií), 11ks nových
sb. předmětů (33 fotografií), 8 ks starých sb. předmětů (27 fotografií), znaky uprkovských ateliérů
(6 fotografií), 23 zapůjčených fotografií Veselí a okolí, 2 zapůjčené fotografie keramika Ladislava
Znoje, zálohovány fotografie sakrálních památek z 22 obcí

6.

Videodokumentace folklorních akcí ve městě a okolí – probíhá dle potřeby

7.

Fotodokumentace folklorních akcí ve městě a okolí
Ekojarmark, Bartolomějský jarmark, Stavění máje na hody ve Veselí nad Moravou, obecní den
Kozojídky (Kozojídská lávka- lid zpěv, divadlo), nové výrobky paní Kočišové, oprava božích muk
ve Veselí nad Moravou. Dále výstavba Kauflandu a finančního úřadu, oprava Panského dvora,
umístění nových zvonů do kostela sv. Andělů strážných

8.

Účast v etnografické nákupní komisi MMH - proběhlo 13. 12. 2011 v Kyjově

9.

Účast v nákupní komisi Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě - proběhlo 30. 5. a 14. 11. 2011

10. Odborná správa svěřené části sbírky - kontrola uložení sbírek, zjištěné závady hlášeny správkyni
depozitáře a vedoucímu pracoviště ústně a v měsíčních výkazech práce, studium odborné
literatury ke sbírkám
11. Měsíční výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti jsou odevzdávány

REVIZE SBÍREK
Hodonínská pracoviště
HISTORIE
1. Fond kachle
V listopadu 2011 proběhla revize 1. části fondu kachlů. Celkem bylo zrevidováno 14 inventárních
čísel, tj. 52 sbírkových předmětů. U fondu kachlů nebyly předměty zapsány do systému BACH
vůbec a z 90% neměly ani svou strojově psanou kartu, takže jim musely být vytvořeny karty nové.
Předmětům bez označení byla přidělena nová přírůstková a inventární čísla, proběhlo
podrobnější odborné určení, digitalizace, přidělení fotografií ke kartám. U zbylých předmětů, které
kartu měly, došlo ke kontrole inventárních a jiných čísel a záznamů v přírůstkové knize, byla též
provedena kontrola správnosti záznamů na katalogizačních kartách. Velkou část sbírky tvoří
soubor forem a kachlů z jedné kamnářské dílny - inv. č. D 1291. Více než 40 předmětů souboru
ovšem bylo zapsáno na jedné kartě a to pouze s označením "různé typy forem a kachlů", takže
byly rozepsány do více karet a byl doplněn jejich popis a odborné určení. Řada kachlů byla silně
znečištěna, takže musely být ve spolupráci s konzervátorem určeny předměty, u kterých byla
provedena konzervace či restaurování. Celkem bylo konzervátorovi předáno 34 sbírkových
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předmětů. Následně byly předměty zabaleny, označeny inventárními čísly a uloženy v depozitáři.
Většina nápravných opatření zjištěných při revizi, byla provedena již v průběhu revize, ostatní
bude provedeno do konce měsíce února
2. Fond prapory
V prosinci 2011 proběhla revize fondu prapory. Celkem bylo zrevidováno 31 praporů a 20 stuh. 2
prapory a 4 stuhy jsou součástí stálé expozice, zbývající prapory a stuhy jsou uloženy
v depozitáři č. 2. V rámci revize bylo 20 praporů a 16 stuh nově uloženo do označených krabic.
Tyto prapory a stuhy byly digitalizovány. 9 dalších praporů bylo zabaleno do označených papírů.
Všechny předměty byly v dobrém stavu a nebyl nutný zásah konzervátora. Revizí bylo zjištěno,
že šest praporů a sedm stuh nemají čísla. Nápravná opatření budou proto provedena v roce 2012
3. Fond numismatika – pokračování
Revize celého fondu numizmatika byla plánována do konce roku 2011. Nebylo možno zpracovat
celý fond numismatika z důvodu práce na druhé části výstavy věnované postavě císaře Františka
Štěpána Lotrinského. Revize proběhla u 245 předmětů. V rámci revize byly pořízeny ke všem
předmětům dvě fotografie (avers a revers). U karet byly aktualizovány informace pomocí
nejnovější literatury a díky spolupráce s muzei v ČR. Plánovaný konec revize fondu numismatika
je stanoven na první čtvrtletí roku 2012

ETNOGRAFIE
1.

Fond textil – pokračování, v roce 2011 nebylo možné provést revizi celého fondu z důvodu práce
na projektu Společný návrat do 18. století prostřednictvím Františka Štěpána Lotrinského, pána
Hodonína a Holíče. Zatím zrevidováno 600 ks. K revidovaným předmětům byla zároveň
pořizována nová fotodokumentace a zároveň prováděna výměna obalu. Ukončení revize se
předpokládá v prvním pololetí 2012

Celkem zrevidováno 948 předmětů

Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
HISTORIE
Vzhledem k provizornímu uložení sbírek v nových depozitářích se neuskutečnily revize historických
sbírkových fondů

ETNOGRAFIE
1. Fond H – bytový textil
Skupina bytový textil, podskupiny kuchařky, ubrusy, dečky, záclony, ložní prádlo, přehozy,
ubrousky, zoubky, ručníky, hygienická pouzdra - zrevidováno 230 inv. čísel, tj. 328 ks předmětů
2. Fond H – sukně
Skupina lidový oděv, podskupina sukně - zrevidováno 189 inv. číslo, tj. 189 ks předmětů
3. Fond H – úvodnice
Skupina bytový textil, podskupina plachty a úvodnice - zrevidováno 53 inv. čísel, tj. 54 ks
předmětů
4. Fond H – vlňáky
Skupina lidový oděv, podskupina vlňáky - zrevidováno 48 inv. čísel, tj. 49 ks předmětů
5. Fond H – střelecké terče
Skupina lidové umění, podskupina střelecké terče - zrevidováno 1 inv. číslo, tj. 51 ks předmětů
6. Mimo plán
Skupina lidový oděv, podskupina obojky - zrevidováno 129 inv. čísel, tj. 129 ks předmětů
Celkem zrevidováno 650 inv. čísel, tj. 800 ks předmětů
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Pobočka: Městské muzeum Veselí nad Moravou
1. Revize fondů EVc, EVd, EVa
-

EVc – zrevidováno 51 inv. čísel
EVd – zrevidováno 34 inv. čísel
EVa – zrevidováno 111 inv. čísel

2. Revize fondů EVg, EVx, EVr
-

EVg – zrevidováno 14 inv. čísel
EVx – zrevidováno 326 inv. čísel
EVr – zrevidováno 84 inv. čísel

3. Revize fotofondu – dokončení
-

dokončeno - zrevidováno 271 inventárních čísel (fond HVe)

4. Revize fondu Hva
-

zrevidováno celkem 663 inv. čísel

5. Revize videonosičů VHS-c, VHS, CD, DVD. Digital8, MiniDV
-

zrevidováno: VHS (45), VHS-c (2), DVD (197), Foto CD (11), Digital8 (9), MiniDV (19)

KONZERVACE SBÍREK
Hodonínská pracoviště
1. Konzervace sbírek z depozitáře dle výběru kurátorů sbírek - zkonzervováno 113 předmětů a
vytvořeno 101 konzervačních karet
2. Konzervace vybraných sbírkových předmětů k výstavám
Konzervace byla prováděna v rámci bodu 1
3. Konzervace významnějších nálezů ze záchranných archeologických výzkumů - zkonzervováno
179 archeologických předmětů a vytvořeno 50 konzervačních karet
4. Roční kontrola depozitářů ve spolupráci s kurátory sbírek a výběr předmětů na přednostní
konzervaci - kontrola depozitářů byla provedena v prosinci 2011
5. Výroba pomůcek k doprovodným programům - výroba pomůcek je prováděna dle požadavků
kurátorů jednotlivých výstav či pedagogické pracovnice
výstava Dřevěné válezy ze středověkých měst: oprava voskových destiček
výstava Příběhy hodonínských domů: výroba oprátky, výroba puzzle, čištění a instalace
ukázkové dlažby
akce Velikonoce se blíží: sběr proutí a pletení pomlázek
výstava Hradní fotoarchiv: výroba puzzle
akce Muzejní noc 2011: výroba dřevěných rybek pro dětskou soutěž
akce V osadě pravěkých lovců: sběr materiálů na jurtu a její výroba, výroba luku, kopí, stavu
výstava Za krásou, která hřeje: oprava repliky gotických kamen, odlévání osmi kachlí, retuše,
instalace kamen
výstava Betlémy domácí a zahraniční: drobné opravy figurek a předmětů
6. Výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti pravidelně odevzdávány
7. Pomoc při instalaci a deinstalaci výstav, hlavně montáž vitrín probíhala u každé výstavy

ARCHELOLOGIE
1.

Roční kontrola depozitářů ve spolupráci s kurátory sbírek a výběr předmětů na přednostní
konzervaci - kontrola depozitářů byla provedena v prosinci 2011

Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
1. Počítačová evidence konzervačních karet: 80 karet
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2. Roční kontrola depozitářů s kurátory sbírek - proběhlo 7 kontrol v depozitářích muzea ve Veselí a
3 kontroly v depozitářích muzea v Kyjově
3. Během roku bylo zkonzervováno 197 sbírkových předmětů, z toho 50 v muzeu ve Veselí, 147
Kyjov
4. L. Vybíralová uskutečnila 3 přednášky o práci konzervátora pro studenty gymnázia.
5. Spolupráce při instalaci 5 výstav, u výstavy Jízda králů výroba figurín.
6. Účinkování v reportáži Kyjovské kabelové televize a v dokumentu o Slováckém roku Lidi nadaní
na všecko
7. Účast na odborných seminářích: červen - „Textil v muzeu“ TM Brno, září Konference konzervátorů
a restaurátorů Opava
8. Poskytování odborných konzultací - 10 badatelů
9. Studium odborné literatury:
Konzervování a restaurování kovů, TM Brno
Identifikace historického textilu, TM Brno
Fórum pro konzervátory a restaurátory 2011, TM Brno
Nedestruktivní zobrazování v archeologii, TM Brno
Vývoj mat. a tech. při restaurování skla, VŠCHT Praha
Konzervování a restaurování historických fotografií, NTM Praha

Pobočka: Městské muzeum Veselí nad Moravou
1. Konzervace vybraných sbírkových předmětů k výstavám - konzervováno 20 kusů předmětů
2. Záchranná konzervace - konzervováno 7 kusů předmětů + 1 obraz (56x69 cm)
3. Konzervace starých sbírek dle výběru kurátora – 50 předmětů (viz Kyjov)
4. Kontrola stavu sbírek v depozitářích – probíhá 7x ročně konzervátorka, 2x týdně dokumentátorka,
odborní pracovníci dle potřeby

Pobočka: Slovanské hradiště v Mikulčicích
Pobočka vlastní 220 ks kopií velkomoravských šperků. Některé exponáty ve stálé muzejní expozici
pavilonu I a II jsou majetkem AÚ AV ČR Brno.
1.

Očištění, ev. konzervace dřevěných sbírkových předmětů ve stálé expozici pavilonu I
V centrální části expozice P I byly na počátku hlavní návštěvní sezóny očištěny a napuštěny
chemickým roztokem pracovníky pobočky AÚ AV ČR dva čluny a desítka dřevěných sbírkových
předmětů. Během sezóny byly zkontrolovány sbírkové předměty AÚ AV ČR Brno (pracoviště
Mikulčice) a kopie předmětů (společný fond AÚ AV ČR a MMH – SHM/NKP) a provedena
konzervace některých z nich při odebrání a odeslání na výstavu

2.

Konzervace archeologických terénů ve stálé expozici pavilonu II
Autentické archeologické terény v pavilonu II – Kostel byly před hlavní sezónou odborně ošetřeny
nástřikem chemické tekuté látky pracovníkem pobočky AÚ AV ČR, byla provedena odborná
údržba zborcených stavebních částí, úprava hrobů a kosterních pozůstatků

3.

Prověření stavu kopií a sbírkových předmětů v expozicích konzervátorem
Čtyři desítky kopií sbírkových předmětů v obou expozicích památníku Staré a Velké Moravy byly
kontrolovány. Nebyla doporučena jejich odborná konzervace

13

2. PREZENTACE
Hodonínská pracoviště
ZÁMEČEK
Název výstavy

termín

návštěvnost

1. Dřevěné nálezy ze středověkých měst

do 14. 2.

2. Příběhy hodonínských domů
vernisáž
muzejní noc

4. 3. - 29. 5.
3. 3
20. 5.

436
77
596

3. Srdcová pětka: Kartografie Moravy
vernisáž

8. 6. - 4. 9.
7. 6.

222
35

4. Za krásou, která hřeje
vernisáž

16.9.-30.11
15.9.

354
31

5. Betlémy domácí i zahraniční
vernisáž

11.12.-31.12.
9.12.

650
62

do 27. 3.

916

64

VÝSTAVNÍ SÁL NÁRODNÍ TŘ. 21

1. Císař František Štěpán Lotrinský a holíčská fajáns
2. Hradní fotoarchiv 1918-1933
vernisáž

5. 4. - 22. 5.
4. 4.

60
36

3. Maturanti vystavují

9. 5. – 29. 5.

124

4. 6. - 31. 8.
3. 6.

787
61

9. 9. – 9. 10.
8. 9.

19
65

4. Hudební nástroje: historie, výroba, současnost
vernisáž
5. Malujeme barvami země
vernisáž

6. Císař František Štěpán lotrinský, držitel Hodonína a Holíče
Výstava věnovaná císaři Františku Štěpánovi Lotrinském, která probíhala v muzeu od prosince 2010
do března 2011, byla pro velký úspěch zopakována. Bylo možno vystavit velmi zajímavé předměty, na
něž nebylo při první výstavě místo. Plánovaná výstava Jak se žije s handicapem byla přesunuta na
rok 2012, 16. 2.-1. 4. Výstava přecházela do roku 2012 do 29. 1.
5. 12. - 31. 12.
319
vernisáž
3. 12.
63
Další akce na zámečku
Přednáška TGM a rodný kraj
Slavnost Vodního království
Procházka městem Hodonínem
Přednáška Za tajemstvím moravských map
V osadě pravěkých lovců
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15
1046
90
13
68

Akce pro MŠ V osadě pravěkých lovců
Akce pro školy Vinařův rok
Akce pro školy Živý betlém

55
88
60

Expozice T. G. M. a rodný kraj

2347

Celková návštěvnost na zámečku v roce 2011

5935

Další akce ve výstavních sálech Národní tř. 21 a v sále Evropa
Barokní odpoledne – František Štěpán Lotrinský
Barokní odpoledne – Marie Terezie
Dopoledne s barokní muzikou
Když se načančám…
Na návštěvě u hrnčíře
Tvořivá dílna s Peterem Pollákem
Velikonoce se blíží
Muzikoterapeutická dílna
Jak se žilo v baroku
Když se načančám II
Vánoce se blíží
Celková návštěvnost ve výstavních sálech Národní tř. 21 a v sále Evropa

204
311
93
349
69
30
259
217
16
18
638
4654

Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
1.

Majolika a fajáns (výstava s přesahem z roku 2010)
do 9. 1. 2011

18

2.

Divadelní ochotnické spolky v Kyjově

17. 1. – 20. 3

242

3.

Dřevěná krása středověku

4. 4. – 29. 5.

368

4.

Kouzlo starých gramofonů

6. 6. – 10. 7.

420

5.

90 let Slováckých roků

11. 8. – 18. 9.

6.

Jízda králů ze Skoronic

7.

11. 8. – 16. 10.
obě výstavy se konaly současně

140 let kyjovského Sokola

1. 10. - 31. 12.

874
267

Návštěvnost expozic

1249

Celková návštěvnost výstav Vlastivědného muzea Kyjov

3438

Pobočka: Městské muzeum Veselí nad Moravou
1. „Dušan Zeman: Krajina jižní Moravy v obrazech“ (výstava přecházela z roku 2010)
do 15. 2. 2011

230

2. „KRASLICE A FIGURKY Z KUKUŘIČNÉHO ŠÚSTÍ“
28. 2. – 1. 5.

1758

3. „HROZNOVÁ LHOTA“
vernisáž (Muzejní noc)

1458
75

22. 5. – 21. 8.
20. 5. 2011

- návštěvnost: celkem 1458 osob (z toho ŠTĚPY 451 a BARTOLOMĚJSKÝ JARMAK 693 osob)
4. „HRAD VESELÍ“
vernisáž 11. 9. 2011

12. 9. 2011 – 8. 1. 2012

702

Návštěvnost expozic
Celková návštěvnost výstav Městského muzea Veselí nad Moravou
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4173

Pobočka: Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP
1.

Stálá expozice v pavilonu I
Příprava expozice pavilonu I před sezónou spočívala nejprve v ošetření dřevěných porůzných
ochozů a ploch brusem a následným nanesením kvalitního vícesložkového laku. Poté bylo
přistoupeno k rozebrání čelních skel vitrín, vyzvednutí předmětů, řádné ošetření výstavních ploch
(vysátí prachu, umytí skel a výměna poškozených popisek). Následovalo nové umístění všech
předmětů i jejich popisek zpět do jednotlivých vitrín. Následně byla expozice před sezónou
důkladně uklizena. Pravidelný úklid a údržba probíhal každý týden v době provozu
Po celou sezónu bylo dbáno na kvalitní provádění návštěvníků sezónními průvodci i brigádníky

2.

Stálá expozice v pavilonu II
Příprava budovy pavilonu II před sezónou spočívala v opravě chodníků kolem budovy (nové
usazení a zasypání uvolněných kamenů hlínou nebo dobetonování) a další vyčištění
předvstupních prostor od přerostlých větví stromů a náletových křovin
Vnitřní část expozice byla celkově uklizena. Pravidelná údržba a úklid expozice byly prováděny
průběžně po celou dobu provozu. Byl zkontrolován počítač a upraven počítačový program
snímáním potřebných dat a souborů z vnějšího zařízení (původně z CD disku, což bylo náchylné
k poruchám), a to vedlo k minimální poruchovosti během sezóny
Průběžně byly svépomocí nebo dodavatelsky odstraňovány vzniklé závady, například oprava
servomotoru pro spouštění filmových pláten a oprava nosných lan
Po celou sezónu bylo dbáno na kvalitní provádění návštěvníků sezónními průvodci i brigádníky

3.

Sezónní tematické výstavy v Malé galerii
V Malé galerii recepce památníku Staré a Velké Moravy byly připraveny a postupně realizovány
dvě tematické výstavy:
Květen/červenec: výstava kreseb Růženy Krčmářové
Srpen/říjen výstava fotografií Radka Severy

4.

Realizace 1. ročníku soutěže Malujeme barvami země a hodnocení prací (SHM/NKP)
Realizován první ročník výtvarné soutěže Malujeme barvami země za účasti 16 škol v obou
kategoriích, jejichž žáci (celkem se zapojilo 230 dětí) v týmové spolupráci připravili 80
kolektivních výtvarných děl
Dle časového plánu koordinace a organizace celého ročníku: komunikace se školami, především
prostřednictvím vedoucích pedagogů výtvarné výchovy či třídních učitelů, sestavení a konzultace
kritérií se členy pětičlenné hodnotící komise (I. Ráček, I. Žabičková, J. Fantura, J. Pospíšil, A.
Navrátil). Převzetí děl, svoz, přepis doprovodných textů a údajů k dílům se vztahujícím (tvůrci,
rozměry, technika, komentář atd.) a uložení prací na památníku Slovanského hradiště
v Mikulčicích. Následovalo fotografování a hodnocení odbornou porotou, zajištění cen a příprava
slavnostního vyhlášení výsledků soutěže (16. 6. 2011). Rozvoz části děl a plán výstav nejlepších
děl z obou kategorií
Zajištění a organizace programu slavnostního vyhlášení výsledků za účasti 200 dětí z České
republiky a 100 dětí z Rakouska, uspořádání bohatého programu na několika stanovištích
v celém areálu hradiště (malování přírodními pigmenty, pozorování přírody mikroskopy, tvorba
drátovaných šperků, aktivity GVU Hodonín, známky a filatelie, hudební vystoupení, hra drveník,
archeologie a prohlídka expozic). Součástí programu bylo hlasování dětí o cenu publika
Souběžně byly všechny práce (v počtu 80 českých a 4 originály plus repliky nejlepších
rakouských prací) dva dny vystaveny v mobilních stanech, kde je mohli všichni hosté a
návštěvníci shlédnout a hodnotit v rámci hlasování o „Cenu publika“
Realizace bohatého kulturního programu spojeného s vyhlášením výsledků za účasti hostů
z Rakouska
Zvláštní cenu – „Cenu publika“ získala rakouská práce “Verbindung“ (Propojení) z Hauptschule
Stift Zwettl
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Zajištění hlavních cen vítězů (návštěva areálu jeskyní Na Turoldu u Mikulova, historické centrum
města Mikulov, prohlídka zámku – historická knihovna, růžová zahrada, sklepení a vyhlídkové
terasy, vše s odborným výkladem průvodkyně) a zajištění obědů pro všechny zúčastněné
výherce z obou států (jezuitské gymnázium). Poté autobusový přesun do Rakouska (návštěva
Prehistorického Dolnorakouského muzea v Asparnu). Účast 34 dětí v doprovodu vedoucích
pedagogů a také organizátorů soutěže
5.

Příprava semináře a spolupráce na výstavě prací ze soutěže MBZ
Za podpory kolegů z Masarykova muzea v Hodoníně byla ve výstavních prostorech sálu Evropa
na Sadové ulici připravena výstava nejlepších výtvarných prací prvního ročníku soutěže. Výstava
byla zahájena vernisáží s hudebním doprovodem 8. září a trvala měsíc (do 9. října)
K výstavě byl vydán ve spolupráci s tiskárnou Lelka Dolní Bojanovice dvojjazyčný katalog
korespondující svým obsahem s výstavou. Jeho součástí byla i prezentace nejlepších rakouských
prací, díla ceny publika a fotodokumentace z výletu výherců soutěže do Mikulova a Asparnu

6.

Příprava semináře k soutěži MBZ a realizace formou návštěvy škol
Díky opakované účasti většiny pedagogů, jež již byli s technikou práce seznámeni již v pilotním
ročníku, proběhla v průběhu 1. ročníku jiná forma seminářů. Ve školou zvolených termínech se
jednalo o návštěvu přihlášených skupin dětí a žáků s obrazovou prezentací a přednáškou
vysvětlující pravidla soutěže a rekapitulující hlavní myšlenky práce. Při této příležitosti došlo také
ke konzultacím s pedagogy. Byly navštíveny tyto školy: ZUŠ Dolní Bojanovice – 16. 11. 2010, ZŠ
Mírové náměstí Hodonín – 19. 11. 2010, SŠPU a VOŠ Hodonín – 23. 11. 2010, Purkyňovo
gymnázium Strážnice – 3. 12. 2010, ZŠ Archleobov – 5. 1. 2011, ZŠ Vacenovice – 10. 1. 2011,
Gymnázium Mikulov – 13. 1. 2011

7.

Výstavy prací ze soutěže Malujeme barvami země
Prezentace soutěže na vybraných místech souborem dvaceti nejlepších prací na dvou
souběžných výstavách. Vytvoření doprovodných plakátů a foliovaných letáků k oběma z nich.
První výstava byla zahájena v kavárně Pod Hodinami na České ulici v Brně 4. ledna a trvala do
konce měsíce. Druhá výstava instalována v Radniční galerie města Kyjov byla zahájená 10.
ledna vernisáží a trvala taktéž do 31.1.

8.

Podíl na realizaci dalšího ročníku Literární soutěže Skrytá paměť Moravy
Ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Památníkem písemnictví na Moravě bylo připraveno a
zorganizováno slavnostní vyhlášení V. ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy.
Pomoc s propagací a hledáním účastníků prostřednictvím webových stránek i osobní nabídka
ředitelům škol v účasti na soutěži. Zde prezentace stanov soutěže, aktuální harmonogram,
fotogalerie apod.
Vyhlášení dne 17. 6 se zúčastnilo 55 účastníků (soutěžících) s doprovodem, včetně desítky
nominovaných, z nichž 6 bylo oceněno. Zorganizován a připraven byl bohatý kulturní doprovodný
program, jehož součástí byla také prohlídka našich expozic a areálu i všech do výtvarné soutěže
Malujeme barvami země přihlášených prací ve výstavním stanu.

Celková návštěvnost Slovanského hradiště v Mikulčicích dle vstupenek – 20 000 osob

3. INTERPRETACE, KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST I.
Hodonínská pracoviště
1.

Výstava Příběhy hodonínských domů – vernisáž, doprovodný program pro dospělé návštěvníky,
ZŠ a SŠ – kvízy, puzzle, pracovní listy
Na vernisáži vystoupil pěvecký sbor ZUŠ Hodonín Cresscendo pod vedením Josefa Ilčíka. Na
výstavě byl pro žáky ZŠ připraven program s využitím pracovních listů. Žáci si prohlédli výstavu a
zjištěné informace doplnili do pracovních listů, plnili též zadané interaktivní úkoly. Interaktivní
formou a zapojením studenta do prohlídky výstavy došlo k podpoře lepšího zapamatování a
osvojení si předkládaných informací. Pro studenty SŠ byly také vytištěny pracovní listy
s náročnějšími otázkami a úkoly. Komentovaného doprovodného programu se zúčastnilo 171 dětí
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Dále mohli všichni návštěvníci skládat puzzle s fotografiemi vybraných hodonínských domů,
přiřazovat fotografie domů (vždy současná i historická podoba) a zahrát si pexeso s čísly
popisnými domů prezentovaných na výstavě
2.

Doprovodné akce k výstavě Císař František Štěpán Lotrinský a holíčská fajáns v rámci projektu
Společný návrat do 18. století prostřednictvím Františka Štěpána Lotrinského pána Hodonína a
Holíče – program o životě na královském dvoře s názvem Když se načančám pro MŠ a 1. stupeň
ZŠ
Když se načančám pro MŠ a 1. stupeň ZŠ - program o životě na královském dvoře. V první části
programu se žáci dozvěděli, jak lidé na zámku žili, jak se oblékali a poznávali, k čemu sloužily
konkrétní doplňky. Vyzkoušeli si výrobu vějíře a jednoduchého erbu a seznámili se s technikou
šermu. Další náplní pak bylo zkoušení dobových kostýmů a paruk. Na závěr byla uspořádána
dobová slavnost, na které se představila císařovna s manželem a společně s poddanými si
zatančili naučený tanec menuet. – Programu když se načančám se zúčastnilo 367 dětí
Pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ pak byly k výstavě připraveny pracovní listy s otázkami a
úkoly, které se vázaly k osobnosti císaře F. Š. Lotrinského a holíčské manufaktuře na výrobu
fajánse a kameniny

3.

Barokní odpoledne v rámci projektu Společný návrat do 18. století prostřednictvím Františka
Štěpána Lotrinského pána Hodonína a Holíče – příprava a organizace dvou nedělních odpolední
pro širokou veřejnost s dobovou hudbou, tancem, ukázkami šermu. Spolupráce s hodonínským
ochotnickým souborem Svatopluk, souborem Reminiscencie (Skalica, SR), Spolkem elegantních
dam Brno a souborem Ritornello
Barokní odpoledne na počest Marie Terezie - 311 návštěvníků
13. února, sál Evropa. Na počest císařovny Marie Terezie byla uspořádána barokní slavnost s
ukázkami dobové hudby a tance, historickou módní přehlídkou a dalším doprovodným
programem. Vystoupil soubor historického tance a hudby Reminiscencie ze Skalice, Spolek
elegantních dam z Brna, členové souboru Svatopluk a další. První část programu byla zaměřena
na děti a na jednotlivých stanovištích pro ně byly připraveny historické hry a úkoly, včetně
zkušebny dobových kostýmů. Děti pak mohly předstoupit před císařovnu, která je pasovala na
barony a baronky. Druhý blok vystoupení byl věnován dospělým.
Barokní odpoledne na počest F. Š. Lotrinského - 204 návštěvníků
20. března, sál Evropa. Druhé barokní odpoledne bylo uspořádáno na počest císaře Františka
Štěpána. Vystoupil soubor barokní hudby Ritornello. Šermířské souboje a ukázky historických
zbraní předvedl soubor Memento mori. Nechyběla ani stanoviště s historickými hrami a úkoly pro
děti a dobová módní přehlídka. Své umění předvedl také výrobce holíčské fajánse pan Peter
Polláka. Do akce se zapojili i členové hodonínského divadelního souboru Svatopluk a scénkami
představili osobnost císaře.
mimo PHÚ byla navíc realizována akce Dopoledne s barokní muzikou - 93 návštěvníků
21. března proběhlo hudební dopoledne pro školy se souborem Ritornello, který žákům
interaktivní formou představil renesanční a barokní hudbu a zajímavé historické nástroje. Zájemci
si mohli prohlédnout niněru, housle, barokní dudy, varhany, šalmaje, fanfrnochy aj. Členové
souboru představili tyto nástroje, na každý z nich zahráli a naučili děti také různé dobové popěvky
Program se uskutečnil ve dvou časech, probíhal 1 - 1,5 hod a byl určen dětem prvního stupně ZŠ

4.

Výroba holíčské fajánse – akce v rámci projektu Společný návrat do 18. století prostřednictvím
Františka Štěpána Lotrinského pána Hodonína a Holíče - tři předváděcí akce spojené s dílnou
pro ZŠ, případně i veřejnost s výrobcem fajánse Petrem Pollákem (Holíč, SR)
Na návštěvě u hrnčíře - 26. 1. a 16. 2. - celkem 99 návštěvníků
Program pro školy a školky, jejíž hlavní náplní byla ukázka výroby replik holíčské fajánse a
tvořivá dílna
V první části žáci navštívili výstavu, kde se dozvěděli, kdo byl hrnčíř a co vyráběl, jak se hlína
zpracovávala, co bylo glazování a jak se výrobky zdobily. Nechybělo ani poznávání jednotlivých
typů nádobí a jejich vyhledávání na výstavě. Následovala tvořivá dílna, kde si mohli zájemci
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vyzkoušet modelování, práci na hrnčířském kruhu a sami si vytvořit a vyzdobit svůj výrobek. Akce
proběhla celkem třikrát (2x pro školy, 1 x pro veřejnost)
5.

Beseda k výstavě Příběhy hodonínských domů – Penzion Na Pískách v Hodoníně - plánovaná
beseda se neuskutečnila z důvodu nezájmu ze strany penzionu

6.

Muzejní noc – v rámci výstavy Příběhy hodonínských domů – příprava a organizace akce,
spolupráce s hodonínským divadelním spolkem Svatopluk
Kulturní program muzejní noci 20. 5. 2011 byl spjat s výstavou Příběhy hodonínských domů.
Program si kladl si za cíl ukázat návštěvníkům, jak se lidé bavili. Známou pohádku Čert a Káča
zahrálo loutkové divadlo Kašpárek ze Bzence, kramářské písně, představující dramatické a
poutavé příběhy, které ovlivnily dějiny Hodonína, zase předvedl divadelní soubor Svatopluk. K
vyhledávaným společenským aktivitám patřil bezesporu také tanec. Jedním z jeho druhů byl
swing, jehož počátky se objevují ve 20. letech 20. století v Americe. Zajímavé swingové taneční
kreace na muzejní noci představil Swingteam z Dubňan. V rámci programu večera proběhlo také
slavnostní představení nové knihy s názvem Příběhy hodonínských domů a byli také
vyhodnoceni vítězové kvízu k uvedené výstavě, zveřejněného v Hodonínském deníku. Pro děti
byla navíc po celý večer připravena tradiční stanoviště s úkoly a soutěžemi. Muzejní noc 2011
navštívilo 596 osob

7.

Výstava Hradní fotoarchiv 1918 – 1933 – základní doprovodný program k fotografické výstavě
pro širokou veřejnost, možnost uplatnit poznatky o tvorbě fotografie získané z loňské výstavy
Slovácký fotokošt a zapracovat je do doprovodného programu pro ZŠ a SŠ
Na vernisáži vystoupili žáci ZUŠ Hodonín – obor hra na kytaru. Pro individuální návštěvníky byly
v rámci výstavy připraveny skládačky a puzzle z fotografií. Pro školy pak byla připravena
komentovaná prohlídka výstavy s možností pracovní listy s otázkami a úkoly

8.

Výstava Srdcová pětka: kartografie Moravy – vernisáž, samoobslužné materiály k výstavě, kvíz,
hry pro předškolní děti a ZŠ s výukou základních pojmů kartografie, spolupráce s rodinou Tenedi
(Kroměříž), která výstavu zapůjčila
Na vernisáži vystoupili žáci ZUŠ Hodonín – obor hra na kytaru. Pro individuální návštěvníky byly
připraveny samoobslužné materiály k výstavě - zvětšenina historické mapy Moravy s
doplňováním kartiček s názvy starých moravských měst a pracovní list. Také se prodávaly zdařilé
kopie starých map. V rámci zakončení výstavy věnovali autoři výstavy originální vylosovanému
návštěvníku. Pro školní skupiny byl pak připraven doprovodný program Prstem po mapě aneb
Jak se orientovat ve starých mapách - nebyl realizován z důsledku nezájmu škol. Program
seznamoval s nejstaršími známými mapami Moravy - poznávání nejvýznamnějších historických
měst, informace o pořizování map a jejich autorech, vyhledávání v mapách a doplňování do
pracovních listů
Pro širokou veřejnost byla připravena přednáška PhDr. Marka Vařeky, PhD. o historických
mapách Moravy, která byla zároveň derniérou výstavy. Návštěvnost 13 osob

9.

Výstava Hudební nástroje: historie, výroba a současnost – vernisáž spojená s koncertem,
programy pro školy v rámci výuky hudební výchovy, samoobslužné materiály pro jednotlivce.
Spolupráce s Markem Jedličkou, majitelem a sběratelem hudebních nástrojů, který hudební
nástroje na výstavu dodal
Na vernisáži vystoupil zpěvák a hráč na akordeon Miro Buzrla ze Skalice. Ve spolupráci s
pedagogicko-psychologickou poradnou se konaly pravidelné muzikoterapeutické dílny pro různé
kategorie, které byly nabízeny školám jako zpestření výuky hudební výchovy
Muzikohrátky - muzikoterapeutická dílna, ve které se děti seznámily prožitkovou formou s nástroji
muzikoterapeutického instrumentáře a odnesly si pracovní list - omalovánku
Šamanovy píšťalky - muzikoterapeutická dílna, ve které se děti seznámily prožitkovou formou
s nástroji muzikoterapeutického instrumentáře (koncovka, fujara, didigeridoo) a odnesly si
pracovní list
Bubnování se Šamanem - muzikoterapeutická dílna, ve které se děti seznámily prožitkovou
formou s nástroji muzikoterapeutického instrumentáře (africký buben djembe, šamanský buben,
drumben) a odnesly si pracovní list. Muzikoterapeutických dílen se zúčastnilo celkem 217 osob
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Pro školy byla také připravena komentovaná prohlídka výstavy s povídáním o jednotlivých
hudebních nástrojích a hudebním kvízem. Pro individuální návštěvníky byl k dispozici hudební
koutek s možností vyzkoušet hru na jednoduché nástroje či omalovánky s obrázky hudebních
nástrojů pro nejmenší
10. Výstava Malujeme barvami země – v rámci 2. ročníku česko – rakouského přes hraničního
projektu -vernisáž, pomoc s organizací školení pro učitele
Na vernisáži výstavy vystoupily Pavlína Malíková – housle a Adéla Šarmanová – klávesy.
Plánované školení pedagogů pro účast v projektu se prozatím neuskutečnilo z důvodu ještě
probíhajících jednání o pořádání a organizaci dalšího ročníku a navazování styků s novými
partnery
11. Výstava Za krásou, která hřeje: gotické a renesanční kachle Moravy a Slezska – výstava
připravená Slováckým muzeem v Uherském Hradišti – příprava pracovních listů pro školy,
samoobslužného materiálu pro jednotlivce, keramické dílny
Na vernisáži vystoupila skupina Tempus. Doprovodný program k výstavě pro školy byl
koncipován jako komentovaná prohlídka s využitím pracovních listů. Zavedl nás do období gotiky
a renesance na Moravě, do měšťanských domů i šlechtických sídel, všude tam, kde se stavěla a
užívala kachlová kamna. Cílem programu bylo seznámit žáky s historií otopných zařízení s
důrazem na využití kachlových kamen. Pomocí objektového učení se seznámili se způsobem
výroby kachlů a užíváním kamen v gotice a renesanci a jejich přínosem pro člověka. Žáci si mohli
prohlédnout jednotlivé výzdobné motivy kachlů na výstavě a seznámit se s oblíbenými příběhy,
které se na kachlích znázorňovaly
Pro individuální návštěvníky byly jako aktivizační prvek výstavy připraveny kartičky s
vyobrazeními jednotlivých motivů z kachlů, které se přiřazovaly ke správným pojmenováním, a
také skládání kousků keramického kachle a dlaždice
12. Výstava Betlémy – vernisáž, samoobslužné materiály pro jednotlivce, pracovní listy pro školy,
program pro MŠ
Pro MŠ a mladší žáky ZŠ byla připravena komentovaná prohlídka výstavy s povídáním o
Vánocích, zpíváním koled a dílnou, kde si mohli vyrobit zápich do květináče v podobě andílka.
Pro starší žáky byl připraven vánoční kvíz a tvorba papírového betlému
Živý betlém - 20. 12. v předsálí zámečku proběhla v rámci výstavy doprovodná akce,
připravovaná ve spolupráci s žáky literárně-dramatického oboru ZUŠ Hodonín. Ti nejdříve
předvedli pásmo Živý betlém, Dále následovala komentovaná prohlídka výstavy pro školní
skupiny, kde si děti mohly prohlédnout betlémy vyrobené z rozmanitých materiálů a dozvědět se
zajímavosti o jejich výrobě a jednotlivých postavách. Program ukončila vánoční tvořivá dílna s
výrobou andělíčků a zdobením perníku. Návštěvnost akce Živý betlém byla 60 osob
13. Výstava Jak se žije s handicapem – výstava Dětského muzea MZM -samoobslužné materiály pro
jednotlivce, pracovní listy pro školy, spolupráce s handicapovanými spoluobčany
Výstava byla nahrazena pokračováním výstavy Císař F. Š. Lotrinský, držitel Hodonína a Holíče.
Ke druhé části výstavy byl opět připraven program Když se načančám pro MŠ. Pro žáky ZŠ byl
vytvořen program Jak se žilo v baroku, představující hmotnou kulturu tohoto období (odívání,
nábytek, jídlo aj.) s využitím pracovních listů
14. Muzeologický seminář Senioři v muzeu – uskutečnil se 14. – 15. 6., účast 35 osob
15. Seminář archeologické komise AMG – 8. 6. se uskutečnil XXXIX. seminář Oborové komise
muzejních archeologů ČR za účasti archeologů z muzeí, ústavů archeologické památkové péče a
dalších památkových institucí i z občanských sdružení a soukromých společností zabývajících se
archeologickou činností. Hlavním tématem semináře byla „Archeologie v muzeích a vzdělávací
systém, účast 59 osob
16. Propagace - tiskové zprávy k jednotlivým akcím, příprava materiálů pro tisk plakátů a pozvánek k
výstavám a doprovodným programům, příprava materiálů pro webové stránky
Tiskové zprávy a další materiály pro tisk byly v roce 2011 pravidelně odesílány prostřednictvím
elektronické a České pošty médiím, na adresy MŠ, ZŠ, SŠ, muzeím a dalším kulturním
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institucím. Po zřízení nových webových stránek v červenci 2011 byly informace na stránkách
zkvalitněny a doplněny například o Exponát měsíce

Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
3. + 4. INTERPRETACE, KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ ČINNOST
1. Muzejní noc – Druhý muzejní bleší trh 20. 5. 2011 - 248 návštěvníků. Na organizačním
zabezpečení akce se podílely všechny pracovnice muzea a výtvarnice z hodonínského pracoviště
2. 3. 7. Swingové taneční odpoledne za účasti souboru Swingteam Dubňany. Akce se uskutečnila
jako doprovodný program k výstavě „Kouzlo starých gramofonů“. Samotné akci předcházela
propagace, kterou pracovnice muzea v historických kostýmech a se starým gramofonem osobně
prováděly v ulicích města - 49 návštěvníků
3. Pracovnice pobočky v krojích přivítaly v muzeu 14. 8. v rámci Slováckého roku jízdu králů
4. Vědomostní orientační závod městem k výročí Sokola - 25. 10. zúčastnily se ZŠ Komenského, ZŠ
Újezd a nižší ročníky kyjovského gymnázia v počtu 75 žáků. Na organizaci závodu se kromě
pracovnic muzea podílely pracovnice Městské knihovny v Kyjově, Informačního centra v Kyjově a
členové TJ Sokol. Závod se uskutečnil jako doprovodná akce k výstavě „140 let kyjovského
Sokola“
5. 10. 10. 2011 se muzeum zapojilo do orientačního závodu zrakově postižených městem, který
pořádala kyjovská organizace SONS - organizace zrakově postižených - 53 účastníků
6. 1. 10. se muzeum zapojilo do celostátní akce Den seniorů 10 návštěvníků
7. 27. 11. - I. muzejní předvánoční blešák, 560 návštěvníků, na organizaci se podílely všechny
pracovnice muzea

Pobočka Městské muzeum Veselí nad Moravou
3. +4. INTERPRETACE, KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ ČINNOST
1.

Doprovodná akce k výstavě „KRASLICE“
Velikonoční předváděcí týden lidových řemesel - VELIKONOCE SE BLÍŽÍ… - uskutečnily se ve
dnech 13. 4. – 15. 4. – návštěvnost: 298 osob

2.
3.

Doprovodná akce k výstavě „HROZNOVÁ LHOTA“ - na vernisáž výstavy 20. 5. plynule navázala
MUZEJNÍ NOC – vystoupení hudby a pěveckého sboru z Hroznové Lhoty, účast 75 osob
Doprovodná akce k výstavě „HRAD VESELÍ“
- přednáška o vývoji hradní architektury na Moravě + detailní popis výsledků archeologického
průzkumu na nádvoří veselského zámku – obojí nad rámec běžného výkladu přímo ve výstavním
sále – součást projektu NAŠE MĚSTO - ZŠ Hutník, Církevní ZŠ (2. – 5. ročníky)

4.

Velikonoční předváděcí týden lidových řemesel - VELIKONOCE SE BLÍŽÍ… - proběhlo: 13. – 15.
4. 2011; návštěvnost: 298 osob

5.

Muzejní noc - proběhlo: 20. 5. 2011; návštěvnost: 75 osob

6.

Příprava projektu „NAŠE MĚSTO“ pro ZŠ (všechny stupně)
-

20. 10. - ZŠ Hutník – 3. ročníky – urbanistický vývoj města Veselí nad Moravou od první
zmínky o městě až po současnost - 17 dětí
25. 10. - ZŠ Církevní – 3. ročníky – urbanistický vývoj města Veselí nad Moravou od první
zmínky o městě až po současnost - 22 dětí
2. 11. - ZŠ Hutník – 3. ročníky – urbanistický vývoj města Veselí nad Moravou od první zmínky
o městě až po současnost - 18 dětí
3. 11. - ZŠ Hutník – 4. ročníky – urbanistický vývoj města Veselí nad Moravou od první zmínky
o městě až po současnost - 21 dětí
11. 11. - ZŠ Hutník – 4. ročníky – urbanistický vývoj města Veselí nad Moravou od první
zmínky o městě až po současnost - 17 dětí
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Příprava projektu „PRAVĚK VESELSKA“ pro ZŠ (všechny stupně)

7.

25. 10. - ZŠ Církevní – 6. ročníky – pravěké osídlení Veselska, ukázky kamenných nástrojů a
pravěké keramiky, život pravěkého člověka – 31 dětí

8.

Příprava oslav 750. výročí první zmínky o Veselí - probíhalo po celý rok 2011 – akce pořádané
v rámci oslav a ve spolupráci s městem Veselí nad Moravou: FAŠANK, ŠTĚPY,
BARTOLOMĚJSKÝ JARMAK, výstava HRAD VESELÍ, VÁNOČNÍ TRHY
Celoroční velmi úzká spolupráce s městem Veselí nad Moravou. Aktivní podíl na přípravě a
tvorbě programu oslav 750. výročí od první zmínky o Veselí, jichž je Městské muzeum nedílnou
součástí. Společné akce s městem:
-

FAŠANK (5. 3.) – návštěvnost: 1242 osob
EKOJARMAK (16. 4.) – město/muzeum/CHKO Bílé Karpaty – návštěvnost: 81 osob
ŠTĚPY (4. – 5. 6.) – návštěvnost: 451 osob
BARTOLOMĚJSKÝ JARMAK (27. – 28. 8.) – návštěvnost: 763 osob
o hry ve dvoře muzea (Memento Mori): 456 osob
o divadlo Kašpárek ze Bzence: 158 osob
o výstava HROZNOVÁ LHOTA + expozice: 70 osob
o přednáška „CHORYNŠTÍ Z LEDSKÉ“ – historie rodu, který více než dvě století vládl na
Veselí: 79 osob

Aktivní spolupráce s Městským kulturním střediskem Veselí nad Moravou – podklady pro
informační materiály k oslavám, propagační články do Veselských listů
9.

Spolupráce s Městským kulturním střediskem při přípravě dětských zpěváků - Spolupráce
s MěKS realizována od listopadu 2010 do března 2011. Koncert zpěváčků se uskutečnil 27. 3.
2011, 3 byli doporučeni do celostátní přehlídky. Další ročník (29.) je připravován od listopadu
2011, závěrečný koncert se uskuteční 25. 3. 2012.

10. Vánoční předváděcí týden lidových řemesel – VÁNOCE SE BLÍŽÍ… - proběhlo: 14. – 16. 12.
2011; návštěvnost: 327 osob
11. Fotodokumentace akcí pořádaných muzeem – probíhá průběžně podle potřeby
12. Videodokumentace akcí pořádaných muzeem
Kyjov – Od Svatoborska (záchranný archeologický průzkum před výstavbou obchodního centra);
Oslavy 750. výročí první písemné zmínky o Veselí nad Moravou; Veselské zvony znovuobnovení dvou zvonů při příležitosti 750. výročí od první písemné zmínky o Veselí;
Malujeme barvami země - programový den a slavnostní vyhlášení výsledků I. ročníku výtvarné
česko - rakouské soutěže dětí a mládeže; Skrytá paměť Moravy - slavnostní vyhlášení výsledků
IV. ročníku literární soutěže dětí a mládeže; Bartolomějské náměstí (revitalizace historického
jádra města) DVD č. 2 - záznam z období (30. 11. 2009 - 2. 11. 2010); Podzim v Rasticově městě
Morava; Den Moravanů - koncert vážné hudby, ukázky výroby a prezentace knihy Tajemství
výroby velkomoravských šperků, duchovní půlhodinka, projížďky na koních, historická vozidla;
Vázání šatky k horňáckému kroji (Anna Bobčíková z Velké nad Veličkou)

PŘEDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Hodonínská pracoviště
1. Tomáš Garrigue Masaryk – nebylo požadováno
2. Dějiny regionu – nebylo požadováno
3. Jak psát kronikářský zápis – nebylo požadováno
4. Dějiny města Hodonína do roku 1800 – nebylo požadováno
5. Masarykovi a Slovensko - nepožadováno
6. Materiální, duchovní a sociální kultura regionu - přednáška Holíčská fajáns se uskutečnila 24. 2.
2011, Uměleckoprůmyslová škola Hodonín – 30 osob
7. Metody záchranného archeologického výzkumu – nebylo požadováno
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8. Osudy pomníků TGM - nepožadováno
9. Záchranné archeologické výzkumy na Hodonínsku - nepožadováno
10. Záchranný archeologický výzkum v Hodoníně – Masarykovo nám. - nepožadováno
11. Cyklus přednášek pro Univerzitu volného času (Městská knihovna Hodonín) o dějinách města
Hodonína a okolí do roku 1800. Přednášky v rámci grantu Společný návrat do 18. století
prostřednictvím Františka Štěpána Lotrinského pána Hodonína a Holíče - v únoru až květnu byli v
rámci kurzu posluchači seznámeni na sedmi přednáškách s těmito tématy: počátky českého státu,
vrcholný středověk v našich zemích a v Evropě, numizmatika a faleristika, dějiny kapitalismu,
dějiny zednářů, problematika první světové války a vznik ČSR, Habsburkové v dějinách našich
zemí
12. Články do dlouhodobého seriálu s názvem Na výstavu do muzea v Hodonínském deníku v průběhu roku 2011 se dále zpracovávaly aktuální články, které mají za cíl informovat veřejnost
hlavně o akcích a výstavách v muzeu. Články se však nezaměřovaly pouze na výstavy, ale i na
muzejní sbírky a významné či zajímavé události regionu
13. Články do Muzejního občasníku – viz níže bod 14
14. Vydání Muzejního občasníku 2007-2010 – příprava podkladů pro tiskárnu (cca 200 stran) - vydání
Muzejního občasníku bylo zredukováno na elektronickou verzi, na níž se spolupracovalo s Mgr.
Blankou Pokornou a Mgr. Peterem Futákem. Na jaře 2012 by měl vyjít ročník 2007
15. Katalog z výstavy František Štěpán Lotrinský a holíčská fajáns – soubor textů z výstavy rozšířený
o výsledky archivního výzkumu o historii Lotrinska a dynastie Lotrinků z podzimu 2010 – příprava
textů pro tiskárnu, zhotovení fotografií zakoupeným fotoaparátem z grantu Společný návrat do 18.
století prostřednictvím Františka Štěpána Lotrinského pána Hodonína a Holíče. Vydání katalogu
bylo zdrženo vzhledem k nejasnostem v grantovém financování, katalog nakonec vydají partneři
z Holíče. Texty a fotografie byly odevzdány slovenské tiskárně, termín vydání nebylo možno
ovlivnit. Navíc bylo nutno vytvořit českou a slovenskou verzi. Katalog bude snad vydán na počátku
roku 2012
16. Kniha o Veselí nad Moravou – příprava dvou kapitol (1526-1730) o hospodářské činnosti na
veselském panství. Na knize se podílí šest autorů, také doc. Miroslav Plaček a mgr. peter Futák.
Byly zjištěny nové skutečnosti, které je ještě nutné do knihy zapracovat. Jedná se zejména o nové
prameny v Moravském zemském archivu Brno, fond Magnisové a Bruntálští z Vrbna. Zde se
nacházejí doposud nevyužité archivní doklady o hospodářském charakteru panství Veselí. Kniha
vyšla v polovině roku 2011 a byla slavnostně prezentována ve Veselí nad Moravou v rámci oslav
výročí města
17. Lichtenštejnská panství na Moravě do Bílé hory (Liechtenstein Herrschaft in Mähren bis Weissen
Berg) – přepracování disertační práce v českém a německém jazyce s uvedením nové literatury a
pramenů z nových poznatků a bádání ve Vídni a Brně. Rozsah práce 400-500 stran. Mezi
vydavateli bude uvedeno Masarykovo muzeum v Hodoníně - na vydání knihy poskytl dotaci
Jihomoravský kraj. Vydání knihy se zdrželo kvůli většímu množství výstav, které bylo nutno
připravit. Na knize je nutné dokončit ještě poslední kapitolu věnovanou ekonomice knížete Karla I.
18. Edice urbáře hodonínského panství z roku 1600 – Edice urbáře má přinést zájemcům celý urbář
hodonínského panství, který je uchován v Moravském zemském archivu Brno, fond: Velkostatek
Hodonín, inv. č. 1. Edice bude vyžadovat delší čas na přípravu vzhledem ke svému rozsahu, urbář
má celkem 254 folií. Předpokládané ediční práce proběhnou v letech 2011-12. Na vydání urbáře
poskytl dotaci Jihomoravský kraj v rámci připomenutí 400. výročí udělení práva trhu. urbář vyjde
na podzim 2012
19. Příběhy hodonínských domů – příprava podkladů (textů, písemností, plánů a fotografií) do
připravované knihy na základě stejnojmenné výstavy, spolupráce s vydavatelstvím, korektury. Na
knize se rovněž podílí ředitelka Státního okresního archivu Hodonín Galina Rucká. Práce
probíhaly podle plánu a v květnu 2011 vydalo vydavatelství Repronis pro město Hodonín knihu
Příběhy hodonínských domů. Kniha byla slavnostně představena na Muzejní noci 2011 za
přítomnosti autorek Galiny Rucké a Hany Sýkorové, ředitelky muzea Ireny Chovančíkové a
hodonínského místostarosty Jaromíra Hýbnera
Přednášky mimo plán:
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Propagace a popularizace muzea – přednáška pro Školu muzejní propedeutiky, Praha 6. 4., 30
posluchačů
Aktivizace návštěvníka - přednáška pro Školu muzejní propedeutiky, Praha 6. 4., 30 posluchačů
Marketing muzejního výstavnictví – přednáška pro Školu muzejní propedeutiky, Praha 8. 6., 30
posluchačů
Propagace a popularizace muzejních výstav - přednáška pro Školu muzejní propedeutiky, Praha
8. 6., 30 posluchačů
Problematika kritiky muzejního výstavnictví - přednáška pro Školu muzejní propedeutiky, Praha 8.
6., 30 posluchačů
Účast na konferencích:
Problematika hospodářských a sociálních dějin raného novověku, In: X. sjezd českých historiků, 14. –
16. září 2011 Ostrava

Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
1. Historie Kyjova a kyjovských budov - 3 přednášky pro gymnázium, 60 posluchačů (11. 2., 4. 3.,
20. 10.)
2. Pomocné vědy historické - 2 přednášky pro gymnázium, 40 posluchačů (11. 2., 6. 10.)
3. Historická procházka městem pro gymnázium a ZŠ Komenského, 3 přednášky, 72 účastníků (23.
6., 5. 10., 12. 10.)
4. Historie kyjovského muzea, muzeum jako instituce, práce muzejníka a muzejního konzervátora - 2
přednášky s exkurzí na pracovištích muzejních pracovníků, pro gymnázium, 40 posluchačů (13.
9., 22. 9.)
5. Historie města - 9. 5. přednáška v expozici pro ZŠ Milotice, 12 posluchačů
6. Lidový kroj na Kyjovsku - 3 přednášky, účast 60 žáků
Mimo plán:
4. 3. Fašank
10. 11. Hody

ZŠ Újezd
ZŠ Újezd

Kategorie
Expozice+výstavy

200 dětí
200 dětí

počet
návštěvníků

počet akcí

Kulturně výchovné akce
Konference, semináře, sympozia
Akce s volným vstupem
Výstavy připravované pro jiné organizace
(instituce)
Ostatní

10

3 438

26
0
4

3 215
0
871

0

0

Pobočka: Městské muzeum Veselí nad Moravou
1. Dějiny města Veselí nad Moravou - v rámci projektu NAŠE MĚSTO proběhla série interaktivních
přednášek pro veselské ZŠ


10. - ZŠ Hutník – 3. ročníky – urbanistický vývoj města Veselí nad Moravou od první zmínky o
městě až po současnost - 17 dětí



10. - ZŠ Církevní – 3. ročníky – urbanistický vývoj města Veselí nad Moravou od první zmínky
o městě až po současnost - 22 dětí
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11. - ZŠ Hutník – 3. ročníky – urbanistický vývoj města Veselí nad Moravou od první zmínky o
městě až po současnost - 18 dětí



11. - ZŠ Hutník – 4. ročníky – urbanistický vývoj města Veselí nad Moravou od první zmínky o
městě až po současnost - 21 dětí



11. - ZŠ Hutník – 4. ročníky – urbanistický vývoj města Veselí nad Moravou od první zmínky o
městě až po současnost - 17 dětí

2. Dějiny regionu
 VLASTIVĚDA VESELSKA – Město Veselí nad Moravou a Okres Hodonín
20.9. - ZŠ Církevní - 4. ročníky - historicko-geografická charakteristika Veselska a jeho pozice
v rámci okresu Hodonín – 13 dětí
3. Středověké město - realizováno v rámci projektu NAŠE MĚSTO – viz níže
4. Hrad Veselí - 3. 10. – ZŠ Hutník – 3. ročník – archeologický výzkum na zámku – 9 dětí
5. Historie muzea - nepožadováno
6. Nemovité kulturní památky ve Veselí nad Moravou - nepožadováno
7. Šlechtické rody na Veselsku


písemná forma přednášky Želečtí z Počenic – Malovaný kraj 1/2011



přednáška CHORYNŠTÍ Z LEDSKÉ – návštěvnost: 79 osob – zkrácená písemná forma
přednášky uveřejněna také v Malovaném kraji 2/2011

8. Pravěk Veselska - 25. 10. - ZŠ Církevní – 6. ročníky – pravěké osídlení Veselska, ukázky
kamenných nástrojů a pravěké keramiky, život pravěkého člověka – 31 dětí

Kategorie
Např.
Expozice+výstavy
5
Kulturně výchovné akce
19
Konference, semináře, sympozia
Akce s volným vstupem
7
Výstavy připravované pro jiné organizace (instituce) 2
Ostatní

4173
1560
0
2579
903
0

Pobočka: Slovanské hradiště v Mikulčicích
1.

Slovanské hradiště v Mikulčicích (současnost a výhled do budoucnosti)
Využívání zpracovaných prezentací k danému tématu (delší pro přednášky a kratší pro základní
informaci o památníku a našich aktivitách) při návštěvách škol.
Využití zpracovaných poznatků při provázení návštěvníků, v rámci akcí Klubu přátel SHM a při
propagaci památníku.
Studium příslušné odborné literatury.
Zpracování článků:
Slovanské hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památka (sborník Malackya kolie 4, História,
Múzeum Michala Tillnera, 2011, s. 71 – 80)
Referáty:
Slovanské hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památka (přednáška Múzeum Michala Tillnera
Malacky)
Slovanské hradiště v Mikulčicích, historie a vize blízké budoucnosti (referát na konferenci
Stavíme muzea v Norimberku)
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2.

Stará a Velká Morava (historie Slovanů na Moravě)
Studium odborné literatury a využití získaných poznatků při zpracování průvodcovských textů,
informační tabule, při provázení návštěvníků, v rámci akcí Klubu přátel SHM a při propagaci
památníku

3.

Kořeny lidových tradic v předkřesťanských zvycích - studium literatury, rozšiřování obsahu
připravené přednášky

4.

Malebné Slovácko - studium literatury, rozšiřování obsahu připravené přednášky

5.

Stať o činnosti SHM v roce 2010 pro obecní kroniku Mikulčic- zpracování a předání příspěvku o
činnosti pobočky v roce 2010 pro obecní kroniku a předání panu S. Rutarovi

6.

Příspěvky do obecního zpravodaje Mikulčic
Zpracování dvou příspěvků (jaro a podzim) pro obecní zpravodaj Mikulčic. Příspěvky pojednávaly
o aktivitách a plánech pobočky v roce 2011 a výhledově na zimní období roku 2012.
Slovanské hradiště na začátku sezóny (Zpravodaj z Mikulčic, r. XIX., č. 2)
Slovanské hradiště na konci sezóny (Zpravodaj z Mikulčic, r. XIX., č. 4)

7.

Cyklus přednášek Klubu přátel SHM/NKP (pozvaní lektoři)
20. 5. přednášel v rámci Muzejní noci Mgr. František Kostrouch na téma Archeologický výzkum
v obci Mikulčice (poznatky z nedávné záchranné akce)
19. 6. přednášel na téma Výzkum langobardského pohřebiště u Kyjova Mgr. Jaromír Šmerda.
Účast 32 posluchačů
28. 8. přednášela PhDr. Blanka Kavánová na téma Velkomoravské šperky jako produkt řemeslné
výroby. Účast 29 posluchačů
25. 9. přednášel PhDr. Lumír Poláček, CSc. Na téma Nové výzkumy církevních staveb
v Mikulčicích. Účast 18 posluchačů
28. 10. prezentace nové knihy Tajemství velkomoravského šperku s výkladem pana Pavla Čápa
a zástupce vydavatele Koniasch Latin Press Praha. Účast 25 posluchačů

8.

Přednášky o archeologických výzkumech
Nebylo realizováno, jen byly nové skutečnosti sděleny průvodcům a ti je v případě dotazu
uváděli.
Dr. Poláček vedl odborné přednášky a výklady svým hostům z řad archeologů.

9.

Konkretizace nabídkových pořadů pro školy
Vytvoření a aktualizace programových hromadných dnů pro školní skupiny s pedagogy a dále
domluva s učiteli na individuálních akcích šitých na míru pro děti všech věkových kategorií.
Společně s rodiči navštívilo památník 3708 dětí a 2282 dětí se zúčastnilo organizovaného
programu nebo prohlídky na objednávku svého učitele.
Během návštěvnické sezóny 2011 byly zrealizovány tyto typy programů určených pro děti a
mládež:
I. HROMADNÉ
II. INDIVIDUÁLNÍ
III. DALŠÍ VĚTŠÍ AKCE
IV. DROBNÉ DOPLŇKOVÉ AKTIVITY
Dohromady se zúčastnilo HROMADNÝCH programů asi 1072 dětí. Programů INDIVIDUÁLNÍCH
asi 1820 dětí a studentů. Díky dalším doprovodným aktivitám navštívilo památník přibližně 1220
dětí
Dohromady to je asi 4040 dětí a studentů (z toho bylo 162 ze Slovenska a kolem 100
z Rakouska)
O program šitý na míru projevilo zájem Muzeum romské kultury Brno s 12 dětmi.
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Oblíbenost programů
Letošní sezónu jsme zahájili program zacílený na mateřské školky, které byly do této doby trochu
opomíjeny. Prostřednictvím pohádky O princezně Dobroslavě jsme oslovili k návštěvě mateřské
školky z nejbližšího okolí. Takto nabízeného programu se zúčastnilo 309 dětí a podle reakcí byly
děti i učitelky spokojené.
Nejžádanějším doprovodným programem pro základní školy (od 4. tříd) bylo psaní hlaholice na
voskových/plastelínových destičkách a pro mladší děti oblékání velkomoravského oděvu
(pravděpodobně v souvislosti s celorepublikovou soutěží týkající se historického oděvu). Pro
všechny generace se stala zábavnou hra „drveník“, ale i střílení z luku.
Výrazně kladně byla ze strany učitelů i dětí hodnocena přítomnost skupiny experimentálních
archeologů - Velkomoravanů. Pro děti se jejich přítomnost stala nezapomenutelných oživením
pobytu na hradišti. Zábavnou formou jim přiblížila život starých Slovanů. Pro nejmladší děti z I.
stupně ZŠ byla nepostradatelnou součástí programu.
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Lákadlem byla přednáška profesionálního archeologa. Ta podnítila v dětech zvídavost a zájem
o tuto profesi. Archeolog se snažil nenáročnou formou probuzením dětské empatie přiblížit těžký
život dětí doby raného středověku a jejich každodenních problémů, starostí, ale i zábavy. Zájem
dětí byl nejviditelnější v době možnosti vlastního kladení otázek, kdy musela být doba pobytu dětí
na daném stanovišti výrazně prodloužena.
Zájem vzbudila také nově nabízená hra, soutěž O Mojmírův poklad. Do ní se zapojilo 14 škol
rozdělených do 48 soutěžních kolektivů. Vítězný tým byl po vyhodnocení všech výsledků
odměněn pamětními medailemi a dalšími upomínkovými dárky z památníku SHM.
Mezi další příležitost navštívit Slovanské hradiště patří doprovodné aktivity jako je vyhlášení
soutěžní (Skrytá paměť Moravy, Malujeme barvami země), náboženské poutě, podzimní program
V Rasticově městě aj. Tito dětští návštěvníci tráví v Mikulčicích čas především v areálu i
expozicích plněním soutěžních, sportovních, vědomostních i výtvarných aktivit.
10. Zpracování nabídkových pořadů pro rodiče s dětmi
Při návštěvě rodin bylo menším dětem s rodiči nabídnuto hned několik doplňkových aktivit.
Jednalo se o komentovanou prohlídku expozice založenou na nabízené křížovce, jejímž účelem
bylo vyhledávání názvů předmětů – archeologických nálezů v expozičních vitrínách a hledání
výsledného slova.
Pro nejmenší děti byla nachystána menší omalovánka Slovanky či Slovana nebo obrázků
korespondujících s kalendářním rokem (motivy jarní, velikonoční, den matek apod.). Pro starší
děti byly připraveny černobílé pracovní listy a hlaholice a historická mapa.
Oblíbenou se také stala hra „Cestujeme v čase“. Vědomostní úkol řešily děti společně s rodiči
během prohlídky celého areálu a obou expozic památníku. Za pomoci průvodkyně, pokladní či
kulturně – výchovné pracovnice vyřešily děti správné odpovědi na 5 otázek, vypsaly soutěžní
kupón a obdržely puzzle společně s postavou Rostíka (odměnou v Mikulčicích). Lístky
Slovanského hradiště (v celkovém počtu 170 kusů) se pak staly součástí skupiny slosovaných
lístků pocházejících ze zámku v Miloticích a Muzea vesnice ve Strážnici. Úkolem SHM Mikulčice
pak bylo informovat a odměnit výherce, zajistit výběr hlavní výhry a distribuovat vedlejší ceny.
Mezi akcemi připravenými pro rodiče s dětmi patřila také Muzejní noc,
11. Práce v Komisi pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku
Práce v komisi pro práci s veřejností je závislá na kontaktování komise, které v letošním roce
neproběhlo.
Podobná náplň byla nahrazena účastí na semináři Muzeum a škola probíhající ve Zlíně (16.-17.
března), přihláškou do kurzu muzejní propedeutiky, který organizuje Asociace muzeí a galerií
České republiky a v podobě školení pokladních a komunikace s veřejností organizované TOP
výletními cíly JMK v Brně (20. dubna).

5. KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST II.
Hodonínská pracoviště
1.

Velikonoční předváděcí týden lidových řemesel – víceúčelový sál Evropa – příprava a realizace
národopisného pásma pro MŠ a ZŠ
Od 13. - 15. 4. se uskutečnila tradiční předváděcí akce. Během tří dnů se na akci vystřídalo více
než 20 předvádějících. Odborní pracovníci se do akce zapojili připravenou tvořivou dílnou pro
školy. Jednalo se o výrobu velikonočních kuřátek a oveček z papíru a vaty, zdobení perníčků a
ukázky pletení pomlázek. Akci navštívilo 259 osob

1.

Vánoční předváděcí týden lidových řemesel – víceúčelový sál Evropa – příprava a realizace
národopisného pásma pro MŠ a ZŠ
V termínu 14. -16. 12. se uskutečnila tradiční předváděcí akce Vánoce se blíží. Odborní
pracovníci se do akce zapojili účastí na jednom ze stanovišť, kde po všechny tři dny předváděli
postupně výrobu voskových zvonků, gelových svíček a svíček z mezistěn. Původně plánované
národopisné pásmo se neuskutečnilo, ale bylo nahrazeno akcí Živý betlém na zámečku.
Vánočního týdne se zúčastnilo 638 osob
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2.

Zvláštní nabídka programů pro seniory – příprava speciálních besed, komentovaných prohlídek
V roce 2011 bylo od dubna do prosince vybráno šest dnů pro Senior pasy. V tyto dny měli
návštěvníci po předložení pasu vstup na výstavy a akce muzea zdarma

3.

Vodní království – příprava textů pro účinkující, kronika VK, organizace slavnosti
25. června 2011 se v areálu Masarykova muzea a přilehlého ramene řeky Moravy konala tradiční
slavnost Vodního království ve spolupráci s Domem kultury Hodonín, městem Hodonínem,
Střediskem volného času Hodonín a dalšími partnery. U příležitosti slavností se nádvoří muzea
proměnilo v pohádkovou říši s vodními i jinými strašidly, která měla na svých stanovištích
připravena úkoly a soutěže pro děti. Zájemci tak mohli navštívit více než dvacet stanovišť.
Většinu stanovišť zajišťovalo Centrum volného času Hodonín. Svůj stánek s úkoly mělo také
Masarykovo muzeum společně s Městskou knihovnou, kde si děti zkoušely psaní brkem,
skládání historického kachlu a erbu a plnily další úkoly. Zástupci Masarykova muzea se jako
členové královské rady Vodního království Hodonín účastnili korunovace nové královny a dalších
aktivit, spolupodíleli se na tvorbě scénáře celé akce a přípravě textů pro účinkující. Akce se
zúčastnilo 1046 osob

Mimo PHÚ proběhly tyto doprovodné programy:
V osadě pravěkých lovců - 30. 8., nádvoří zámečku, veřejnost 68 osob
Akce se uskutečnila ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou Hodonín. Jednalo se
o celodenní program seznamující se životem v pravěké vesnici. Návštěvníci si mohli vyzkoušet
štípání pazourků, drcení obilí, tkaní na stavu, modelování pravěkých sošek, střílení z luku,
rozdělávání ohně a bubnování se šamanem. Odpoledne se uskutečnila bojová hra pro děti - lov
na mamuta. Pro dospělé návštěvníky byly připraveny ukázky pravěkých nástrojů s komentářem
odborníka z archeologického oddělení Masarykova muzea v Hodoníně, Mgr. Františka
Kostroucha. Zájemci si mohli vyzkoušet také skupinové bubnování na drumbeny, djembe a
šamanské bubny. Občerstvení zajišťovala čajovna Šálek ticha. Koncertem známého odborníka a
muzikanta PaedDr. Lubomíra Holzera byl program ukončen. Akce byla ve zkrácené formě
realizována také pro MŠ Sídlištní - 55 osob
Vinařův rok - 88 osob
Také letos se ve druhém říjnovém týdnu podařilo zaměstnancům muzea realizovat na nádvoří
zámečku sezónní program pro školy s názvem Vinařův rok. Tematický program o pěstování a
zpracování místní regionální plodiny - vinné révy, i o zvycích a tradicích, které se k ní vztahují, byl
rozčleněn na jednotlivá stanoviště, kde si děti mohly vyzkoušet okopávání vinné révy, stříhání
hroznů, výrobu strašáka, mletí, lisování a další činnosti
Procházka městem Hodonínem - 90 osob
Program ze stálé nabídky pro školy, zaměřený na prohloubení znalostí o Hodoníně.
Komentovaná prohlídka města, při níž se děti seznámily s významnými událostmi z historie
Hodonína, zastavily se na náměstí, prohlédly si radnici a vystoupily na věž, a navštívily muzeum.
Pro děti byly připraveny pracovní listy, kam doplňovaly různé informace o Hodoníně

Víceúčelový sál Evropa
Tradiční akce sálu Evropa:
Cyklus hudebních čtvrtků (ve vymezených termínech – červen, září)
V rámci předem domluvených a sjednaných termínů s organizátory dalších koncertů z cyklu
Hudebních čtvrtků byly připraveny v roce 2011 v sále Evropa Masarykova muzea v Hodoníně
následující koncerty.
3. března 2011 koncert violoncellisty Jana Škrdlíka s názvem Co umí violoncello.
Návštěvnická účast koncertu byla 47 posluchačů dospělých + 18 žáků ZUŠ v Hodoníně.
23. března 2011 se pak uskutečnil další tradiční hudební čtvrtek v režii Masarykova muzea
v Hodoníně, na který si již tradičně Sbor gymnázia Hodonín pozval svého hosta. Pozvání
tentokrát přijal pěvecký sbor Stojanova gymnázia z Velehradu. Koncertu se zúčastnilo celkem 71
platících návštěvníků.
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Posledním pravidelným hudebním čtvrtkem, který zajišťuje Masarykovo muzeum v Hodoníně, je
zářijový koncert, na kterém se obvykle představí některý z amatérských komorních souborů, který
působí v okolí Hodonína. Tentokrát byl pozván dne 22. září 2011 Cimbálový orchestr
z Podluží. Koncert navštívilo 44 posluchačů.
Další pořady
V již pravidelném cyklu jazzových koncertů Vítání jara s... vystoupilo 19. dubna 2011 seskupení
Robert Balzar Trio. Koncert navštívilo 27 platících návštěvníků.
Koncerty alternativní a jazzové hudby sálu Evropa sluší vedle klasické hudby nejlépe a pro
hodonínské posluchače bylo velkou ctí, že si v akusticky výjimečném sále mohli 26. května 2011
vychutnat také sólový koncert Ivy Bittové. Koncert byl navštíven 97 platícími návštěvníky.
V rámci pravidelného programu v sále Evropa Sejdeme se v Evropě..., do kterého si světově
uznávaný basista Pavel Jakub Ryba zve své hosty, byly bohužel jednotlivé termíny v průběhu 2.
pololetí roku 2011 postupně rušeny. Spolupráce s panem Pavlem Jakubem Rybou však bude
pokračovat v roce 2012.
Především ekonomické problémy a finanční krize roku 2011 nedovolily ani hlavnímu pořadateli
akce Morava nůž firmě Maděrič Jiří – Nožířství, aby v roce 2011 navázala na sérii úspěšných
výstav nožířů, na kterých se Masarykovo muzeum v Hodoníně chtělo také podílet především
přípravou doprovodných akcí. S výše uvedenou firmou je však Masarykovo muzeum stále
v kontaktu pro případ, že by se situace změnila a tuto organizačně a finančně náročnou akci by
bylo např. v roce 2012 možné uspořádat.
S učitelem Základní umělecké školy v Hodoníně Bc. Viktorem Martinkovičem byla navázán
kontakt pro případ, že by se mu podařilo z žáků ZUŠ vytvořit menší jazzové uskupení, které by
vytvořilo v Hodoníně zajímavou základnu mladých hráčů a posluchačů především jazzové hudby.
Ta je vedle klasické hudby důležitou součástí dramaturgie sálu Evropa. Zatím ale takové
uskupení na ZUŠ Hodonín bohužel vytvořeno nebylo a celkový záměr čeká na realizaci
podporován i vedením ZUŠ Hodonín.
Spolupráce s dalšími pracovišti muzea:
V roce 2011 bylo pracovníky sálu Evropa Masarykova muzea v Hodoníně zajišťováno hned
několik akcí místního i celostátního významu.


26. ledna 2011 to bylo organizační zajištění akce Krocení literární múzy, na které se
organizačně kromě Masarykova muzea v Hodoníně a jeho pobočky Slovanského
hradiště v Mikulčicích, podílel také Jihomoravský kraj a Muzeum Brněnska – pobočka
Památní písemnictví na Moravě v Rajhradě.



V termínu od pondělí 9. května do pátku 20. května 2011 se pak v sále Evropa
uskutečnila výstava maturitních prací Střední školy průmyslové a umělecké Hodonín
s názvem Maturanti vystavují.



Kromě toho byla pracovníky sálu Evropa organizačně a technicky zajišťována také akce
v areálu zámečku Masarykova muzea v Hodoníně tzv. Muzejní noc, která se uskutečnila
dne 20. května 2011.



Větší akcí, která se odehrála v sále Evropa, byla i vernisáž výstavy Hudební nástroje:
historie – výroba – současnost, kterou ve spolupráci s odborným historickým pracovištěm
Masarykova muzea v Hodoníně vytvořila firma Jedlička z Hodonína. Vernisáž výstavy se
uskutečnila 3. června 2011.



Mezi vysloveně odborné akce pořádané Masarykovým muzeem bylo setkání Oborové
komise muzejních archeologů při Asociaci muzeí a galerií České republiky, které hostily
prostory sálu Evropa od 8. do 9. června 2011.



Další významnou odbornou akcí byla konference Senioři v muzeu, kterou uspořádalo
Masarykovo muzeum v Hodoníně ve dne 14. až 15. června 2011.

Kromě toho se pracovníci sálu Evropa Masarykova muzea v Hodoníně podíleli na přípravách a
průběhu velikonočních a vánočních předváděcích akcí (viz výše), ale i na dalších speciálních
programech, kterými byly akce pro děti MŠ a ZŠ V osadě pravěkých lovců, která se uskutečnila
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30. srpna a 6. září 2011 a také, již v minulém roce velmi úspěšná, akce Vinařův rok, která se
uskutečnila, stejně jako akce předchozí v areálu zámečku Masarykova muzea, ve dnech 13. a
14. října 2011.
Ve spolupráci s občanským sdružením Fotokošt byla uspořádána v termínu 24. září 2011 a 29.
října 2011 stejnojmenná fotografická výstava.
Technické zajišťování akcí Jihomoravského kraje:
V rámci akcí, které Masarykovo muzeum v Hodoníně technicky zajišťuje pro svého zřizovatele,
tedy Krajský úřad Jihomoravského kraje, byly v roce 2011 uskutečněny následující akce:


8. února 2011 se uskutečnila Porada starostů Jihomoravského kraje.



23. února 2011 to byla Porada ředitelů příspěvkových organizací JMK.



22. listopadu 2011 pak Pracovní seminář pro obce JMK se zaměřením na oblast
účetnictví a rozpočtů obcí a DSO.

Akce příspěvkových organizací JMK, města Hodonín či ve spolupráci s nimi


25. května 2011 již IV. hodonínský den sester, který v sále Evropa pravidelně pořádá
Nemocnice T. G. M. Hodonín.



26. února 2011 uspořádalo SVČ Hodonín v sále Taneční akci.



24. října 2011 to byla Debatní liga ve spolupráci se Studentským parlamentem



16. listopadu 2011 také se Studentským parlamentem oslavy dne studentů Studentský
den



10. března 2011 pro Udílení výročních cen města Hodonína a 9. září 2011 pro Královský
košt vín.



14. dubna 2011 pro koncert Komorního orchestru Jana Noska ZUŚ Hodonín



1. října 2011 pro festival pěveckých sborů ECHO.



Podobným způsobem využilo sálu i Gymnázium Hodonín dne 3. října 2011 pro svou
Imatrikulaci studentů I. ročníků

Akce dalších subjektů


Firma DUFI – Lenka Dufková sál Evropa využila hned na dvou svých akcích a to 21.
dubna 2011 na Velké jarní módní show a 27. října 2011 na Podzimní módní show



Eva Blahynková dne 17. června 2011 uspořádala v sále Evropa Módní přehlídku
s hvězdami pražských muzikálů



18. listopadu 2011 patřil módnímu salónu paní Ivy Komoňové a jejímu Večeru krásy



Evropský polytechnický institut využil sálu Evropa dne 3. září 2011 pro slavnostní
promoci a 8. října 2011 pro imatrikulaci svých studentů



Firma Stratex Communication pro svého klienta ČSOB banku v termínech 12. května
2011 a 12. října 2011 uspořádala v sále Evropa VIP akce



Apoštolská církev Hodonín dne 13. března 2011 využila sálu Evropa pro uspořádání
jedné ze svých významnějších bohoslužeb

Další činnost
Z další činnosti v průběhu 2. poloviny roku 2011 byly všem odborným pracovníkům Masarykova
muzea v Hodoníně přiděleny přístupové jména a kódy k redakčnímu systému Internetové
encyklopedie Města Hodonína, aby i jednotliví historikové a etnografové mohli postupně
naplňovat databázi tohoto systému.
I v roce 2011 pokračovala spolupráce Masarykova muzea v Hodoníně s Domem kultury
v Hodoníně na projektu Vodního království, jehož stěžejní akce se uskutečnila dne 25. června
2011.
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V roce 2011 byly také řešeny provozní záležitosti sálu Evropa, především jednotlivé revizní
zprávy a řešení závad, na které tyto revizní zprávy poukazují. V průběhu roku byly také
prováděny drobné opravy techniky a nehmotného majetku Masarykova muzea v Hodoníně.
6.

Tvorba pracovních listů v rámci programů pro děti MŠ, ZŠ a studenty SŠ
V rámci programů pro děti MŠ, ZŠ a SŠ byly připravovány jednotlivé akce (viz výše) a s nimi i
pracovní listy a další doprovodný materiál.

Kategorie
Např.
Expozice+výstavy
12
Kulturně výchovné akce
27
Konference, semináře, sympozia
2
Akce s volným vstupem
22
Výstavy připravované pro jiné organizace (instituce)
1
pro města, jiná muzea atp. 1
Ostatní
1

6950
4656
95
4535
cca 3 000
cca 3 000

Pobočka: Slovanské hradiště v Mikulčicích
1.

Provázení návštěvníků dle objednávek v zimním období (10. 1. – 31. 3. a 1. 11. – 20. 12. 2011)
V Hlavní návštěvní sezóně 2011 (1. 4. – 31. 10.) navštívilo památník 18.800 platících
návštěvníků. Památník v rámci svých turistických nebo rodinných aktivit nebo při poutích
navštívilo 1.400 hostů, kteří shlédli pouze exteriéry této archeologické památky. Celková
návštěvnost více než 20.000 hostů
Největší návštěvnost platících hostů bylo v měsíci červenci (6.215 návštěvníků), naopak nejnižší
v měsíci dubnu (1.537 hostů). Průměrná měsíční návštěvnost je 2.737 hostů.
Provozní doba v Hlavní návštěvní sezóně byla pro zvýšený zájem hostů rozšířena v měsících
červenec a srpen o víkendech s otevírací dobou do 18.30 hodin. V měsících červen až září byl
památník přístupný také v pondělí odpoledne a provádění zajišťovali kmenoví pracovníci
památníku.
Pro objednané skupiny byl otevřen také v pracovní dny měsíce listopadu a prosinec

2.

Příprava hlavní návštěvní sezóny – programy pro děti
Příprava materiálů a pomůcek pro práci se školami (nástěnka pro dětské návštěvníky, tabulky
s hlaholicí, objednávka výroby nových rydel – stilů, kopie hlaholice, křížovek, tvorba pracovních
listů nezbytných pro novou soutěž O Mojmírův poklad, tisk informačních tabulích v areálu
hradiště pro soutěž, nákup potravin a odměn pro dětské programy (jáhlové kuličky, lízátka aj.),
údržba dětského koutku v I. expozici atd.
Vznik nových programů pro děti. Příprava programu pro děti z mateřských škol (Pohádka o
princezně Dobroslavě o délce 1 hodiny) a soutěže O Mojmírův poklad pro děti druhého stupně
ZŠ (viz výše).
Ve spolupráci s výtvarnicí návrh a výroba pexesa s motivy velkomoravských obyvatel, puzzle
s obrázkem ohrazeného velkomoravského dvorce, pracovních listů, odměnových kartiček
s hlaholicí.
Tvorba kontaktních lístků pro vedoucí zájezdů a cestovních kanceláří, lístky pro pedagogy a
evaluačních listů každé akce pro děti.
Příprava power pointové prezentace kulturně-výchovné nabídky zaměřené pro děti mateřských a
poté základních škol pro vystoupení na poradě ředitelů MŠ a ZŠ na MÚ v Hodoníně

3.

Spolupráce při akci ochránců přírody Den země
Den Země uspořádalo Hnutí Brontosaurus, místní skupina Vlkani, ve spolupráci s pracovníky
památníku v sobotu 30.04. Programy probíhaly od 09.30 do15.00 hodin na řadě pracovišť se
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zajímavou prezentací a obsahem. Většina účastníků navštívila také naše expozice a v rámci
plnění úkolů si prohlédla exteriéry hradiště. Zúčastnilo se kolem 250 dětí a rodičů
4.

Příprava a realizace cyklu tematických besed pro členy Klubu přátel SHM i veřejnost - 8. 5., 19.
6., 6. 7., 28. 9. a 28.10
V roce 2011 byly uspořádány tři přednášky Klubu přátel památníku, o nichž je blíže pojednáno
výše v bodě 3/7.

5.

Příprava a realizace tematických výstav v Malé galerii
V Malé galerii se během hlavní návštěvní sezóny 2011 uskutečnily následující tematické výstavy,
jež se setkaly s velmi kladným ohlasem našich hostů a byly hodnoceny jako zdařilé a vhodně
rozšiřující zážitek z návštěvy a pobytu na památníku.
18. 4. až 10. 6. Růžena Krčmářová: Krása krojů (prodejní výstava akvarelů)
20. 6. až 10. 8. Vítězné práce soutěže Malujeme barvami země
15. 8. až 30. 9. Radek Severa: Nesmírná krása živé přírody (fotografie)

6.

Příprava a zajištění akce Muzejní noc
Muzejní noc 2011 se uskutečnila jako celodenní akce, jejíž součástí byl dopoledne
Velkomoravský den pro školní děti a mládež, Sportovní odpoledne pro širokou veřejnost se
soutěžemi pro děti a hudebními vystoupeními, jehož součástí bylo III. setkání in-line bruslařů
uspořádané ve spolupráci s Atletickým oddílem Mikulčice a vlastní večer s názvem Muzejní noc.
Páteční akce, během které večer vystoupila skupina Queentet se spirituály a úpravou jazzových
písní, byly realizovány noční prohlídky obou pavilonů a během hudebního nokturna
(reprodukovaná středověká hudba a duchovní zpěvy) byla příjemná procházka po osvětlené
akropoli, byla součástí celovíkendového programu s názvem Víkend na mikulčických Valech
(sobota Cyrilometodějská pravoslavná pouť a Slavnost Bulharů, neděle Velkomoravský den).
Tento víkend navštívilo památní více než 2.000 vděčných a pozorných hostů

7.

Příprava a zajištění akce Malujeme barvami země
I. ročník výtvarné soutěže dětí a mládeže se uskutečnil ve spolupráci s rakouskou stranou
zastoupenou prof. Irenou Ráčkovou s podporou Fondu malých projektů. Soutěž probíhala dle
připraveného harmonogramu, jehož součástí byla nejen návštěva přihlášených škol a besedování
s dětmi o soutěži i o vyhlašovateli – Masarykově muzeu v Hodoníně a pobočce Slovanské
hradiště v Mikulčicích, ale také zorganizování práce porotců, svoz a dokumentace (popis a
fotografování) jednotlivých výtvarných prací, vytvoření katalogu (CD pro I. část hodnocení porotci
a výstavní katalog), příprava a organizace zasedání poroty (uskutečnila se v květnu v rakouském
Heldenbergu a v Mikulčicích, příprava vyhlášení výsledků v Mikulčicích, medializace celé akce,
uspořádání výstavy nejlepších prací v Hodoníně a pak putovní výstavy v Brně, Kyjově,
Svatobořicích-Mistříně a opět v Brně.

8.

Příprava a zajištění programových dnů pro mateřské školy
Dětem mateřských škol byl nabídnut nový program. Jednalo se o přibližně hodinový pořad,
během kterého se stala dětem průvodkyní po památníku postava princezny Dobroslavy. Program
obsahoval povídání o životě našich slovanských předků, pohádku o princezně, hru s replikami
šperků, ochutnávku jáhlových kuliček, prohlídku expozic a výtvarnou část.
Nabídka pro učitelky MŠ proběhla mailovou poštou, telefonickou komunikací, osobní nabídkou při
návštěvě konkrétní MŠ i prostřednictvím nabídky přímo ředitelkám mateřských škol z Hodonína.
Nabízeného programu se zúčastnilo dohromady 466 dětí

9.

Příprava a zajištění programových dnů pro základní školy – Den s archeologem
Programu, jehož součástí byla dětmi velmi oblíbená účast osloveného archeologa Masarykova
muzea či pracovníka AÚ AV Brno, se zúčastnilo během návštěvnické sezóny 327 dětí především
4. a 7. tříd ZŠ
Termíny jednotlivých realizací:
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1. 29. 4. Den s archeologem pro 4. třídy, 34 dětí, ZŠ Ždánice, (5 stanovišť: výklad, píšeme
hlaholicí, archeologické nálezy, pískoviště – malý archeolog, drveník, táborák s opékáním
špekáčků)
2. 13. 5. Den s archeologem pro 4. a 7. třídy, 72 dětí ZŠ Týnec, ZŠ Podivín
3. 16. 9. Velkomoravský den pro 4. třídy, 120 dětí, ZŠ Mikulčice, ZŠ Svatobořice – Mistřín, ZŠ
Holíč, ZŠ Lužice), (výklad, píšeme hlaholicí, archeologické nálezy, pískoviště – malý
archeolog, drveník, táborák s opékáním špekáčků)
4. Den s archeologem pro 7. třídy, 103 dětí, (ZŠ Zašová, ZŠ Vranovice, ZŠ Mutěnice,
(přednáška archeologa, píšeme hlaholicí, ochutnávka jáhlových kuliček, archeologické nálezy,
projekce, drveník, opékání špekáčků)
10. Příprava a zajištění programových dnů se soutěží (O Mojmírův poklad)
Během návštěvnické sezóny 2010/2011 byla zahájena pro školní mládež vědomostní soutěž O
Mojmírův poklad. Dohromady se závodu zúčastnilo 387 dětí ze 14 základních škol, které byly
rozděleny do 48 kolektivů.
Termíny jednotlivých realizací soutěže:
1.
2.
3.
4.
5.

19. 4, 145 dětí, ZŠ Břeclav, ZŠ Uherské Hradiště, ZŠ Zlín
7. 6, 57 dětí, ZŠ Velké Pavlovice, ZŠ Strážnice
8. 6, 45 dětí, ZŠ Hovorany (+ hlaholice, drveník, šperky, oblékání)
27. 9, 30 dětí, ZŠ Mikulčice, ZŠ Moravská Nová Ves
29. 9, 110 dětí, ZŠ Dubňany, Hodonín - Vančurova

Na základě nejrychlejších časů splnění zadaného úkolu jsme sestavili níže uvedený žebříček.
Rozhodli jsme se odměnit 3 nejlepší týmy. Speciální cenou byla také pozornost pro třídu, jejíž
týmy dosáhly v průměru nejrychlejšího času.
1. místo ZŠ UHERSKÉ HRADIŠTĚ (modrý tým o počtu 22 dětí) s výsledným časem 19 min
2. místo ZŠ POHOŘELICE (modrý tým o počtu 15 dětí pod vedením Jakuba Valy) s výsledkem
20 min
3. místo ZŠ Zlín -MALENOVICE (modrý tým o počtu 13 dětí pod vedením Františka)
s výsledkem 22 min
11. Příprava a realizace Velkomoravských dnů
Velkomoravských dnů, na jejichž programu se podílela skupina experimentální archeologie
„Velkomoravané“ se v průběhu roku zúčastnilo 146 dětí.
Termíny jednotlivých realizací:
1. 6.5. Velkomoravský den pro 4. třídy, 84 dětí, ZŠ Hodonín – Mírové náměstí, ZŠ
Lanžhot, ZŠ Hrušovany u Brna, (výklad, píšeme hlaholicí, archeologické nálezy,
pískoviště – malý archeolog, drveník, táborák s opékáním špekáčků)
2. 20.5. Velkomoravský den pro 7. třídy, 86 dětí, ZŠ Mikulčice, ZŠ Mikulčice II., ZŠ
Skalice), (výklad, píšeme hlaholicí, archeologické nálezy, projekce, drveník, táborák
s opékáním špekáčků)
3. 16.9. Velkomoravský den pro 4. třídy, 120 dětí, ZŠ Mikulčice, ZŠ Svatobořice – Mistřín,
ZŠ Holíč, ZŠ Lužice), (výklad, píšeme hlaholicí, archeologické nálezy, pískoviště – malý
archeolog, drveník, táborák s opékáním špekáčků)
4. 30.9. Velkomoravský den pro 7. třídy, 126 dětí, ZŠ Břeclav - Slovácka, ZŠ Lednice, ZŠ
Čáry, ZŠ Hodonín – Očovská, (přednáška, píšeme hlaholicí, archeologické nálezy,
opékání špekáčků)
12. Den bulharské menšiny
Den bulharské menšiny (21. 5.) se letos uskutečnil opět v termínu Pravoslavné cyrilometodějské
pouti. Slavnost s bohatým doprovodným kulturním programem bulharského folklorního souboru
byla organizována pražským Mezinárodním svazem Bulharů ve Střední Evropě.
Akce i pouti se zúčastnili významní bulharští i čeští hosté. Celková účast byla kolem 1200 osob.
Oproti roku 2010 program nenarušil déšť, a tak se program uskutečnil v plném rozsahu ke
spokojenosti poutníků i bulharských krajanů. Na programu se podíleli místní účinkující a hosté
z okolí.
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Součástí Dne bulharské menšiny bylo slavnostní položení věnců k památníku na akropoli i
k sousoší sv. Cyrila a sv. Metoděje.
Aktivní spolupráce pořadatelů s vedením pobočky za podpory obecního úřadu spočívala v
přípravě posezení pro návštěvníky a v zajištění občerstvení formou stánkového prodeje
(dodavatelsky firma Velkoobchod Alfa, pan J. Šalša)
13. Cyrilometodějská pravoslavná pouť
I letošní slavnost pravoslavné církve se uskutečnila 21. května v dopoledních hodinách za účasti
asi 500 poutníků. Její součástí byla nejen pravoslavná svatá liturgie v prostorách základů baziliky,
ale také položení věnců k památníku Cyrila a Metoděje na akropoli.
S ohledem na průběh archeologických prací na bazilice se pravoslavná pouť uskutečnila po
dohodě s pořadateli v zadní části akropole nad základy IV. kostela
14. Sv. liturgie Církve řeckokatolické
Dopolední nedlouhá liturgická slavnost této církve k uctění svátku a památky sv. Cyrila a sv.
Metoděje se uskutečnila 16. června v prostorách pavilonu II za účasti 45 osob včetně
řeckokatolických duchovních.
15. Vyhlášení výsledků V. roč. Lit. soutěže Skrytá paměť Moravy
Pátý ročník literární soutěže byl vyhlášen v rámci vzpomínkového večera „Ať žije republika“, který
se konal v Památníku písemnictví v Rajhradě u příležitosti výročí vzniku Československa.
Program byl koncipován jako ohlédnutí za uplynulými ročníky, proto byli k autorskému čtení
pozváni laureáti I. a III. ročníku Richard Skolek a Marie Černá, kteří představili svou současnou
tvorbu, a vítězové IV. ročníku Tadeáš Dohňanský a Tomáš Lesa. Hostem byla také písničkářka
Petra Šanclová. V Památníku písemnictví na Moravě byla při této příležitosti rovněž instalována
putovní výstava věnovaná soutěži Skrytá paměť Moravy
Kalendář soutěže, kterou po odborné stránce garantovala pobočka Muzea Brněnska – Památník
písemnictví na Moravě v Rajhradě, vyhovoval, veřejnost a ředitelé základních a středních škol ve
všech moravských krajích byli o soutěži průběžně informováni jak prostřednictvím informačních
materiálů (kalendárium soutěže, leták, podmínky soutěže, přihláška soutěže, termíny Krocení
literární múzy) v elektronické podobě, upoutávek v médiích, tak prostřednictvím webových
stránek organizátorů. K propagaci soutěže významně přispělo také pořádání semináře tvůrčího
psaní Krocení literární múzy, který se od ledna do března pod vedením pracovnice Památníku
písemnictví na Moravě Mgr. A. Procházkové konal ve všech moravských krajích. Poprvé se
uskutečnil seminář také v Šumperku ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Šumperku. Dosud
se však nepodařilo navázat spolupráci se školami na Prostějovsku, což zůstává úkolem pro další
rok.
Statistika V. ročníku:
Počet přihlášených celkem:

169

Počet přihlášených v I. kategorii:

97

Počet hodnocených v I. kategorii:

96

Počet přihlášených ve II. kategorii:

72

Počet hodnocených v II. kategorii:

69

Počet přihlášených soutěžících předčil očekávání organizátorů, stejně jako účast soutěžících
z Karlovarského kraje, Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Středočeského kraje a
z Prahy hl.m.
Porota
Mgr. Radek Malý, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého – Katedra bohemistiky), doc.
PhDr. Věra Linhartová, CSc. (Lékařská fakulta Masarykovy univerzity – Kabinet dějin medicíny),
Ing. Libuše Nivnická (Knihovna Jiřího Mahena), Mgr. Jan Němec (literární měsíčník Host), PhDr.
Vojen Drlík (Muzeum Brněnska – Památník písemnictví na Moravě).
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Všichni porotci pracovali velmi zodpovědně, závěrečné zasedání poroty a vyhodnocení výsledků
proběhlo bez problémů. Organizátoři připravili pro porotu příspěvky po základní kontrole,
přehledně uspořádané a patřičně označené. Jako nedostatečné se ukázalo dosavadní obecné
zhodnocení úrovně soutěžních příspěvků v průběhu slavnostního vyhlášení výsledků soutěže.
Pro další ročníky se jeví žádoucí, aby porota zveřejnila stručné hodnocení všech deseti
nominovaných prací.
Ocenění účastníků:
Peněžité odměny: I. kategorie: 1. cena 3000 Kč; 2. cena 2000 Kč; 3. cena 1000 Kč
II. kategorie: 1. cena 6000 Kč; 2. cena 5000 Kč; 3. cena 4000 Kč
Keramický objekt: vítěz I. a II. kategorie
Diplom: tři ocenění v každé kategorii
Čestné uznání: neocenění nominovaní soutěžící
Pamětní list: všichni účastníci
Knižní publikace: neocenění nominovaní soutěžící
Drobné dárky: všichni účastníci přítomní na vyhlášení výsledků
Publikace: na webu, příloha sborníku Muzea Brněnska 2011
Forma i výše odměn měly jistě pozitivní vliv na ohlas soutěže. Kolekce drobných dárkových a
propagačních předmětů byla vhodnou propagací vyhlašovatele a organizátorů
Publikace oceněných příspěvků v příloze Sborníku Muzea Brněnska formou samostatného tisku
se osvědčila, literární příloha je zasílána všem soutěžícím jako poděkování za účast v soutěži
16. Vyhlášení výsledků 1. roč. výtvarné soutěže Malujeme barvami země
Vyhodnocení výsledků I. ročníku česko-rakouského projektu výtvarné soutěže Malujeme barvami
země, realizované z prostředků FMP, se uskutečnilo dne 16. 6. Během celého dne. Akce se
zúčastnilo přes 300 dětí, převážně soutěžící kolektivy, z nichž část byla také z Rakouska.
17. Cyrilometodějská pouť Podluží
Pouť Podluží se uskutečnila odpoledne 5. 7. za účasti řady významných hostů z řad světských
politiků a duchovních představitelů. Návštěvnost muzea: 500 osob + 1500 účastníků poutě.
18. V Rasticově městě (Velkomoravská slavnost)
V minulém roce jsme zavedli do programové nabídky nový titul významných kulturních akcí
pořádaných na památníku. Poprvé jsme název V Rasticově městě (dle titulu dětské knihy
spisovatele B. Fialy o mikulčickém nalezišti z roku 1964). Takto nazván byl celkový dvoudenní
program, který se uskutečnil 5. a 6. 7. S podtitulem Velkomoravské dny na Valech v Mikulčicích.
Součástí velmi bohatého programu, který během dvou dnů navštívilo bezmála 5.000 hostů, byly
nejen ukázky řemeslné výroby (8 stánků s řemeslníky a prodejci), vystoupení dětské dechové a
dospělé cimbálové hudby, Pouť Podluží a možnost návštěvy pouťových atrakcí, ale především
výstava originálů velkomoravských mikulčických šperků s názvem Velkomoravský poklad, která
byla uspořádána ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR Brno, jmenovitě s podporou a
pomocí paní PhDr. Blanky Kavánové.
Akce se setkala s mimořádně kladným ohlasem návštěvníků a byly vysloveny požadavky
pokračovat v podobně laděných programech pro hosty
19. Den otevřených dveří v rámci MDM – spolupráce s AÚ AV ČR Brno, pracoviště Mikulčice
Den otevřených dveří se uskutečnil 11. 9. Návštěvníci měli možnost zdarma shlédnout nejen
naše expozice, ale především navštívit pracoviště AÚ AV ČR v Mikulčicích a seznámit se zde
s konkrétní prací i výsledky bádání archeologů a konzervátorů. Návštěvnost našich expozic byla
135 osob
20. Otevření památníku v den státních svátků, vstup zdarma
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Návštěvnicky zajímavá nabídka vedení muzea a památníku. V tyto dny je vždy zvýšená
návštěvnost
21. Nabídka tematických pořadů školám
Konkrétní tematické pořady školám byly nabízeny výše popsaným způsobem. V případě malého
naplnění programu byla komunikace se školami a jejich pedagogy zintenzivněna prostřednictvím
telefonu i osobní schůzky.
Další možností předání informací probíhalo prostřednictvím místního, regionálního tisku i
rozhlasových vstupů!
Zavedena evidence přijíždějících škol, byl vytvořen adresář a ten je využíván pracovnicí KVČ
k další komunikaci s pedagogy. Jim je také věnována při návštěvě památníku zvýšená pozornost,
osobně obdrží informace, propagační materiály na nástěnky do škol nebo obcí či měst, mohou se
vyjádřit k náplni a úrovni realizace nabízených pořadů
22. Příprava a realizace individuálních pořadů
Indiviuální pořady se konají dle zájmu konkrétního objednavatele. V loňském roce byly
realizovány dvě mimořádné akce.
První z nich byla objednávka celodenního programu pro rodiče s dětmi – klienty Československé
obchodní banky, druhou pak celodenní program Podzim v Rasticově městě Morava pro děti
z dětských domovů a školních družin.
Především akce ČSOB měla velmi dobrou odezvu a zúčastnilo se jí přes 300 hostů. Návštěvnost
podzimní (28. 10.) akce byla malá především z důvodů blízkosti svátku zemřelých. I přesto
významnou novinkou a obohacením této akce byla motlitba děkana hodonínského děkanství za
zemřelé pohřbené na hřbitovech naší akropole a koncert Hodonínského smyčcového kvarteta.
S ohledem na chladné počasí se obě programové akce uskutečnily v přednáškovém sále SHM
za účasti 30 vděčných hostů
23. Konkretizace záměru Muzeum přátelské dětem
Obsahem realizace záměru Muzeum přátelské dětem se stala péče o dětský koutek, zázemí pro
nejmenší děti, kterým byla nabídnuta omalovánka a drobné hračky, které je zaujaly během
prohlídky rodičů. Starším dětem byla připravena složitější omalovánka, křížovka nebo pracovní
listy.
V prostředí areálu mohly děti využít upravované pískoviště
24. Aktualizace tematických nástěnek
V průběhu roku byla v závislosti na ročním období a mimořádných svátcích aktualizována
tematická nástěnka pro děti a rodiče. Zde se nacházela báseň či říkanka, obrázky a přehled
nabízených bonusů pro děti a soutěže pod patronací SHM.

KATEGORIE
Expozice, výstavy
8

Kulturně výchovné akce

POPIS AKCE

NÁVŠTĚVNOST

Pavilon I - stálá expozice (dle vstupenek)
Pavilon II - stálá expozice (dle vstupenek)
areál SHM
prací Malujeme barvami země (výtv. práce)
Velkomoravské poklady (originály šperků)
Krása krojů (kresby, R. Krčmařová)
Malujeme barvami země (výtvarné práce)
Nesmírná krása přírody (fotografie, R. Severa)

20000
20000
25000
450
4500
3500
6000
7000

V Rasticově městě Morava - Léto

5000
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4
Podzim v Rasticově městě Morava - Drakiáda
Malujeme barvami země
Den dravců

100
80
130

Archeologický výzkum v Mikulčicích (F.
Kostrouch)
Výzkum lagovarského pohřebiště (J. Šmerda)
Velkomoravské šperky (B. Kavánová)
Nové výzkumy církevních stavbe (L. Poláček)
Tajemství velkomoravského šperku (P. Čáp)

35
32
29
18
25

Cyrilometodějská pouť pravoslavných
Kulturní slavnost Bulharů
Cyrilometodějská pouť Podluží
Cyrilometodějská pouť řeckokatolíků
Víkend na Valech vč. Muzejní noci
státní svátky

500
700
2000
45
2000
550

Výstavy připravené pro jiné instit. 1

Malujeme barvami země

350

Ostatní (práce s dětmi a mládeží) 14

Soutěž Malujeme barvami země (vyhlášení)
Soutěž Malujeme barvami země (vyhlášení)
Semináře k projektu Malujeme barvami země
Soutěž Skrytá paměť Moravy (vyhlášneí)
Soutěž o Mojmírův poklad
Den s archeologem pro 4. třídy
Den s archeologem pro 7. třídy
Pohádka O princezně Dobroslavě
Velkomoravský den pro 4. třídy
Velkomoravský den pro 7. třídy
Velkoravské dny pro veřejnost
Program z balíčku
Den Země (Brontosauři)
Den ČSOB

300
60
210
150
387
74
135
309
276
212
3500
1264
300
300

Přednášky
5

Akce s volným vstupem
6

Návštěvnost akcí celkem (Slovanské hradiště má celkovou návštěvnost zahrnutou ve
výstavách)

Kategorie

Např.
38

Expozice+výstavy
Kulturně výchovné akce
Konference, semináře, sympozia
Akce s volným vstupem
Výstavy připravované pro jiné organizace (instituce)
Ostatní

35
34 561
81
9 431
2
95
39
7 985
4 pro města, muzea aj. (v tom 3 000 odhad Holíč)4 253
15 v tom odhad Vodní království mimo areál cca 3 000

5. ODBORNÁ - VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
Hodonínská pracoviště
HISTORIE
1.

Dokumentační a informační centrum TGM:
b) soupis, evidence a fotodokumentace pomníků TGM – pokračování výzkumu V roce 2011 byly
zmapovány pomníky v okrese Vyškov, Prostějov a Olomouc. Proběhla fotodokumentace v 11
obcích: okres Vyškov: Hvězdlice, okres Prostějov: Telčice, Dobromilice, Pivín, Skalka, okres
Olomouc: Bedihošť, Dolany, Dub na Moravě, Charváty, Štarnov, Velká Bystřice

2.

Rodina Zámečníkova – pátrání po dalších osudech rodiny, členů Slovácké komuny mezi
pamětníky - v roce 2011 se podařilo vyhledat příbuznou rodiny Zámečníkovy, paní Polínkovou,
s kterou byly uskutečněny dva rozhovory zaměřené na vzpomínky na rodinu. Rozhovory byly
písemně zaznamenány
Studium pramenů a literatury – Slovácká komuna - v roce 2011 byly prozkoumány další dvě
archivní krabice fondu Slovácká komuna ve sbírkách Masarykova muzea v Hodoníně. Pomocí
internetu byly vyhledány články a odkazy týkající se života československých občanů
v Sovětském svazu v období 20. - 30. let 20. století

3.

Historie trhů v Hodoníně - studium pramenů a literatury, spolupráce se Státním okresním
archivem Hodonín na přípravě výstavy v roce 2012, spolupráce se Státním okresním archivem
Hodonín a MěÚ Hodonín na přípravě semináře v roce 2012 s tematikou trhu
Studium pramenů a literatury bylo v roce 2011 zaměřeno hlavně na téma historie trhu
v Hodoníně. Studium probíhalo ve Státním okresním archivu Hodonín. Byly prozkoumány kroniky
Hodonína, městská privilegia, tržní řády, dokumenty hodonínských tržních komisí a další drobné
písemnosti. Ve fondu písemností Masarykova muzea v Hodoníně byly prostudovány tržní řády.
Výsledky studia byly částečně prezentovány v textové a fotografické části kalendáře MěÚ
Hodonín s názvem Jarmaky a tarmaky vydaném v prosinci 2011. Více informací pak bude
prezentováno na výstavě Hodonínské trhy, která se uskuteční v roce 2012. Práce na kalendáři
probíhala ve spolupráci s Galinou Ruckou (SokA Hodonín), stejná spolupráce bude i na tvorbě
výstavy

4.

Studium pramenů a literatury k dějinám města Hodonína – viz bod 3

5.

Studium pramenů a literatury k dějinám města Hodonína
V souvislosti s prováděním archeologických výzkumů v intravilánu města Hodonína byla pořízena
digitální fotodokumentace stávající zástavby na veřejných prostranstvích (ul. Erbenova,
Rodinova, Slunečná, Brněnská, Polní, Kollárova, Lesní, Bratislavská, Marxova, Jarošova,
Sušilova, Měšťanská, Štefánikova, Pr. Veselého; Mírové náměstí, třída Dukelských hrdinů) a
v zázemích jednotlivých domů (ul. Velkomoravská čp. 1734, ul. Slovácká čp. 2263, 2343, 2344,
2328 a 2342)

6.

Dokončení libreta výstavy Příběhy hodonínských domů a jeho předložení k případným
připomínkám výtvarnici a kulturně výchovné pracovnici - výstava seznamuje návštěvníky
s nejslavnější etapou života dvaceti vybraných domů v Hodoníně. Navazuje na úspěšný nástěnný
kalendář 2010 vydaný MěÚ Hodonín. Výstava je autorským dílem Hany Sýkorové (MMH) a
Galiny Rucké (Státní okresní archiv Hodonín). Prezentuje předměty (fotografie, dokumenty,
plány) ze sbírek muzea, SOA a archivu MěÚ. V lednu 2011 bylo dokončeno libreto k výstavě
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7.

Studium pramenů a literatury k dějinám Hodonína - v rámci heuristiky bude nutno projít všechny
důležité archivy v ČR a SR, kde se nacházejí informace k dějinám hodonínského panství.
Z České republiky se jedná o Národní archiv Praha, Moravský zemský archiv Brno, Státní okresní
archiv Hodonín. Ze Slovenska to bude Národný archiv Bratislava pobočka Skalica. Základní
prameny v Moravském zemském archivu Brno, ve fondu Velkostatek Hodonín, inv. č. 1-250. Tyto
prameny obsahují základní údaje k dějinám celého panství. V této souvislosti nutno srovnat
s prameny celozemské povahy uloženými v Národním archivu Praha, fondy Morava, Stará
manipulace a Česká dvorská komora. V roce 2011 probíhalo studium pramenů v Moravském
zemském archivu Brno a Národním archivu Praha

8.

Příprava autorské výstavy na rok 2013 o Lichtenštejnských panstvích na Moravě ve středověku a
raném novověku. Celý rok 2011 budou probíhat jednání s vědeckými institucemi, jako např.
Národním památkovým ústavem, Moravským zemským archivem, Zemským archivem Opava,
Lichtenštejnským muzeem Wilfersdorf a Lichtenštejnským muzeem ve Vídni. Budou zapůjčeny
jak dvojrozměrné předměty reprezentované písemnostmi, tak trojrozměrné předměty, jako
obrazy, zbraně, mince, grafiky a další. Z výstavy bude připraven katalog.
Podařilo se nashromáždit dostatečné množství předmětů určených k výstavě a na základě výše
zmíněných jednání bylo dohodnuto výstavu uskutečnit již v roce 2012, a to nejdříve v Mikulově (1.
4. - 31. 8.), na podzim ve zmenšené podobě v Hodoníně

9.

Příprava výstavy na rok 2012 Jihomoravské opevnění – komunikace s odbornými institucemi
(Vojenský historický ústav Praha, vojenské historické spolky) na přípravě výstavy mapující
opevnění Československé republiky v prostoru Břeclavska a Hodonínska
V průběhu roku 2011 probíhala příprava výstavy. Vznikla spolupráce s Pavlem Košutem, který
zajistil velké množství materiálu od soukromých sběratelů. S Pavlem Košutem byla zároveň
připravována koncepce celé výstavy. Vedle toho probíhala jednání s odbornými institucemi o
zápůjčce předmětů

10. Dlouhodobá spolupráce s Ing. Kučerou, autorem internet. stránek Nostalgický Hodonín
I v roce 2011 spolupráce pokračovala, i když v menší míře než v roce 2010. Na webové stránky
byly zaslány některé zajímavé a dosud veřejnosti neznámé fotografie starého Hodonína
11. Spolupráce s oborovými komisemi AMG - spolupráce probíhá, odborní pracovníci se pravidelně
zúčastňují setkání a seminářů oborových komisí; pracoviště je prostřednictvím odborných
pracovníků členem komise regionálních historiků Moravy a Slezska, etnografické, muzeologické
komise a komise konzervátorů
12. Působení v komisi česko-lichtenštejnské zřízené MZ ČR - Jednání komise na Jihomoravském
kraji za účasti knížete Jana Adama II. z Lichtenštejna, ministra Karla Schwarzenberka a hejtmana
Haška. Další jednání proběhnou v Praze, Vaduzu a Vídni. Příprava společného mezivládního
projektu, který bude výstupem činnosti Komise česko-lichtenštejnské. Za rok 2011 proběhnou
celkem čtyři celodenní setkání, kde se budou projednávat jednotlivé sporné body. Do roku 2013
by měl být připraven výstup v podobě monografie, na níž se podílí všichni členové komise za
českou a lichtenštejnskou stranu. Výsledky činnosti komise budou tak prezentovány širokému
okruhu zájemců. V roce 2011 je potřeba zajistit studium lichtenštejnských archiválií v Moravském
zemském archiv, Národním archivu a Domácím archivu knížat z Lichtenštejna ve Vídni a Vaduzu.
V roce 2011 proběhlo studium lichtenštejnských archiválií v Moravském zemském archivu Brno,
Národním archivu Praha a Domácím archivu knížat z Lichtenštejna ve Vídni
13

Vyřizování badatelských požadavků
Badatelské požadavky byly pravidelně vyřizovány. Požadavků spojených s bádáním v muzeu
bylo poskytnuto 17. Badatelské požadavky však byly vyřizovány i formou elektronické pošty či
telefonicky

14. Odborné konzultace a studentské praxe
V roce 2011 absolvovali v Masarykově muzeu v Hodoníně studentskou praxi tři studenti,
respektive studentky. Student VOŠ restaurátorské Brno absolvoval praxi u konzervátora muzea,
dvě studentky Masarykovy univerzity Brno, PdF, absolvovaly oborovou praxi, při které se
seznámily se všemi odbornými pracovišti muzea
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ETNOGRAFIE
1.

Drobné sakrální stavby na Hodonínsku – vzpomínkové vyprávění pamětníků, výzkum
v archivech, na farách, doplňková fotodokumentace v terénu
Od starostů, kronikářů a soukromých osob byly získány následující dokumenty:
Sakrální památky v Dolních Bojanovicích, dipl. Práce F. Kuběny, výpisky z pamětní knihy
Rohatce, DVD s fotografiemi sakrálních objektů obce Kněždub – od starosty, dále Drobné
sakrální památky Kněždub, Tvarožná Lhota vydala Římskokatolická farnost Kněždub, práci
manželů Skopalových z Terezína – Kříže a kapličky v katastru obce Terezín, Drobné sakrální
památky ve Strážnici a okolí od L. Rosíkové a práci Kapličky, kříže a boží muka v okolí Strážnice
od K. Mlčákové

2.

Dokumentace drobných sakrálních staveb v programu BACH - vzhledem k náročnosti prací na
grantu z MK ČR 2010 a komplikacím grantu MK ČR 2011 začne probíhat až v r. 2012

3.

Dokončení zpracování grantu Řezbáři 2010
Grant z MK ČR byl úspěšně zakončen a 12 DVD odevzdáno na MK ČR a NÚLK v Strážnici.
Vzhledem k náročnosti celého projektu, kdy se odborný pracovník na něm zúčastnil
s kameramanem sám, probíhaly dokončující práce do května

4.

Zahájení a práce na grantu Řezbáři 2011 (MK ČR)
Práce na grantu MK ČR 2011 začaly probíhat od konce května. Přípravné práce na scénářích 6
řezbářských osobností, během 156 h v terénu bylo během 12 natáčecích dnů natočeno 20 hodin
pracovního materiálu a nafotografováno 1290 foto. Probíhá jeho zpracování ve studiu

5.

Libreto k výstavě Betlémy – spolupráce s institucemi, které se budou podílet na zapůjčení
předmětů (převážně Národní muzeum Bratislava a Muzeum Vysočiny v Třebíči) i soukromými
sběrateli, předložení k připomínkám výtvarnici a kulturně výchovné pracovnici
Vzhledem k objektivním okolnostem bylo nutné změnit koncepci výstavy Betlémy. Místo SNM
v Bratislavě byly betlémy zapůjčeny ze SNM v Martině a také dříve slíbená zápůjčka z Muzea
Vysočiny byla nahrazena zápůjčkami od samotných výrobců betlémů z Moravy a Slovenska – 30
aktivních tvůrců betlémů

6.

Scénář k výstavce Velikonoce se blíží -splněno

7.

Terénní výzkumy – dokumentace lidového řemesla, obřadů, obyčejů, slavností v určených obcích
bývalého okresu Hodonín
Probíhaly hlavně v rámci grantů z MK ČR. Kromě komplexně zpracovaných 11 osobností –
řezbářů a řemeslníků pracujících s dřevem, a to bednáře B. Šikuly z Kyjova, výrobce hrablí J.
Polácha z Nové Lhoty, výrobce forem A. Slavíka z Krumvíře, sudořezbáře F. Budaře z Bzence,
výrobce loutek V. Němce z Hroznové Lhoty a řezbářů L. Sedláře z Lipova, L. Sedláčka z Veselí
n,M., M. Ospalíka ze Zarazic, V. Vavřiníka ze Strážnice, L. Boruty z Vracova aj. Míčky ze
Strážnice byly komplexně dokumentovány další 4 řezbářské osobnosti – František Setínský
z Vacenovic, Miroslav Turek z Dolních Bojanovic, Josef Fhrölich z Břeclavi, Pavel Petržela
z Vracova na 1290 foto. Dále bylo fotodokumentováno dalších 7 řezbářských osobností a to J.
Kostiha ze Sobůlek 52 ks foto, J. Kostelanský z Louky na 20 ks foto, F. Svoboda z Kyjova na 32
ks foto, V. Cigáň z Radějova na 82 ks foto, J. Kurivijál z Vnorov – 21 ks foto, K. Sukup ze
Strážnice – 15 ks foto, L. Herka z Dolních Bojanovic – 30 ks foto. Dále proběhla fotodokumentace
u výrobce sudů F. Kašíka z Čejkovic – 62 ks foto a korytáře J. Oláha z Ostrožské Nové Vsi – 42
ks foto
Proběhla fotodokumentace fašanku na Nové Lhotě, 5. 3. 2011
Fotodokumentace pálení čarodějnic v Rohatci, duben 150 ks foto
Fotodokumentace Strážnické vinobraní 10. 9. 2011

8.

Příprava programu velikonočního předváděcího týdne - výběr řemeslníků pro Hodonín, Kyjov a
Veselí nad Moravou, telefonické a osobní jednání s dohodnutím termínu a místa předvádění,
vyhotovení rozpisu dovozu a odvozu předvádějících
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9.

Příprava programu zvykoslovného jarního pásma - proběhlo v rámci akce Velikonoce se blíží 13.
4. – 15. 4. 2011

10. Příprava programu zvykoslovného podzimního vinařského pásma - akce Vinařův rok se
uskutečnila ve dnech 13. 10. a 14. 10. 2011, vyhotoveno v rámci fotodokumentace 141 ks foto
11. Příprava programu vánočního zvykoslovného pásma – neuskutečnilo se z organizačních důvodů
12. Příprava programu vánočního předváděcího týdne – výběr řemeslníků pro Hodonín, Kyjov a
Veselí nad Moravou, příprava organizačního zabezpečení akce
13. Příprava programu Řemesla v muzeu - z finančních důvodů se neuskutečnilo
14. Studium odborné literatury - probíhá průběžně vzhledem k chystaným autorským výstavám k holíčské fajánsi, betlémům, sakrálním objektům a řezbářům
15. Spolupráce s Etnografickou komisí AMG - účast na semináři AMG v Uherském Hradišti 10. 5. a
11. 5. 2011 a na semináři Roztokách u Prahy ve dnech 4. 10. a 5. 10. 2011
16. Poskytování odborných konzultací, vedení praxí studentů etnologie a muzeologie – probíhá
průběžně

Regionální pracoviště pro lidovou kulturu
1. Vypracování harmonogramu celoroční videodokumentace osobností a tradic Slovácka –
vypracován ve spolupráci s dokumentátorem
2. Videodokumentace jízdy králů ze Skoronic, vytvoření výukového CD pro ZŠ
Zdokumentován celý proces přípravy jízdy králů od výroby jednotlivých druhů papírových ozdob,
přes lekce jízd na koni, přípravu krojů, strojení koní až po samotnou realizaci jízdy králů na
Slováckém roku v Kyjově dne 14. 8. 2011. Bylo natočeno přes 5 hodin záznamu, z nich potom ve
střižně zpracováno 40 minutové výukové DVD pro základní školy. Vzhledem k zápisu jízdy králů
na Reprezentativní seznam nemateriálních statků lidstva UNESCO vyplývá pro ředitele škol ze
záchovných opatření začlenit tento zvyk do školních osnov formou hodinové přednášky. Pro tyto
účely jsme připravili zmíněné DVD. Navíc byl připraven 14 minutový sestřih pro propagační
potřeby Jihomoravského kraje
3. Zpracování první verze textu Drobné sakrální stavby v okrese Hodonín
Byla zpracována první pracovní verze obsahující jednotlivé stavby s jejich stručným popisem.
Sjednocení rozsahu textů bude probíhat v roce 2012
4. Videodokumentace a fotodokumentace vybraných řezbářů a řemeslníků ze Slovácka /podaný
grant na MK ČR/ - II. část
Projekt probíhal po celý rok 2011, z organizačních důvodů se mu věnoval 1 odborný pracovník a
dokumentátor, což vedlo k prodloužení projektu. Na 12 DVD bylo zmapováno 6 řezbářů sdružení
GAUČ - Boruta, Němec, Sedlář, Sedláček, Vavřiník, Ospalík a 5 řemeslníků – Šikula (výrobce
sudů), Budař (reliéfní dřevořezba na dnech sudů), Polách (výroba hrábí), Slavík (výroba forem na
máslo, perník, Mička – řezbář betlémů a zároveň byl dokončen 1 dokument o ojedinělém
řezbářském sdružení GAUČ, které se hlásí k významné řezbářské osobnosti F. Gajdy ze
Strážnice. Dále byli komplexně zmapováni 4 řezbáři – František Setínský z Vacenovic, Miroslav
Turek z Dolních Bojanovic, Josef Fhrölich z Břeclavi, Pavel Petržela z Vracova na 1290 ks foto
5. Vedení kalendária - pravidelně aktualizováno kalendárium národopisných akcí. Údaje jsou
získávány z internetových informací krajského úřadu, tisku, dostupných pozvánek a zasílaných
informací a pozvánek z obcí nebo národopisných souborů
6. Koordinace úkolů v rámci pracoviště s jednotlivými pracovníky oddělení – dvakrát ročně schůzka
s upřesněním úkolů - porady proběhly 1. 4. 2011 a 6. 9. 2011, schůzky byly protokolárně doloženy
zápisem. Aktuální problémy a úkoly byly operativně řešeny mimo plán porad
7. Spolupráce regionálního pracoviště pro lidovou kulturu s NÚLK
Probíhala průběžně podle harmonogramu schůzek NÚLK ve Strážnici a MK ČR. Schůzky
probíhají pravidelně na jaře a na podzim a probírají se na nich úkoly spojené s řešením grantů a
s přípravou krajských seznamů nemateriálních statků. Byl podán návrh nominace skoro 90 letého
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Josefa Polácha z Nové Lhoty výrobce hrábí na Nositele lidových tradic
8. Spolupráce s Krajským úřadem JmK na založení Národního seznamu nehmotného kulturního
dědictví JmK
V roce 2011 se podařilo navázat spolupráci s pracovníky odboru kultury JmK na založení
Krajského seznamu nemateriálních statků, jak to vyplývá z článku 4.2.5 Koncepce účinnější péče
o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 – 2015, schválené Usnesením Vlády ČR
ze dne 5. 1. 2011 č. 11. Pro potřeby krajského úřadu jsem vypracovala podklady:
1. Podnět radě na založení Krajského seznamu nemateriálních statků
2. Podnět radě na zřízení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby
3. Jednací řád komise na schválení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby
4. Protokol hodnocení Mistr tradiční rukodělné výroby
5. Statut titulu Mistr tradiční rukodělné výroby s přílohami
Nyní musí tyto podněty radě odbor kultury zpracovat a připravit konečné podklady pro schválení
radou. Vzhledem k množství úkolů, které jsou spojeny s realizací tohoto úkolu, bude další
spolupráce s JmK pokračovat v roce 2012. Nejzazší termín vzniku krajských seznamů je stanoven
na rok 2013. Podle informací z MK ČR později již hrozí krajským úřadům finanční sankce.
9. Spolupráce s muzei JmK na vyhledávání vhodných adeptů na udělení titulu Nositel tradice
lidových řemesel
Obeslána muzea s nabídkou možnosti navržení vhodného výrobce na titul Nositele lidových
tradic. Možnost buď samostatné nominace, nebo přes naše regionální pracoviště

ARCHEOLOGIE
1.

Záchranné archeologické výzkumy na území bývalého okresu Hodonín dle uzavřených smluv
Terénní část záchranných archeologických výzkumů různého rozsahu i délky byla prováděna
celkem u 31 smluvních akcí a u 3 neinvestorských akcí. Z těchto akcí bylo 8 archeologicky
pozitivních, k časově náročnějším patřil výzkum polykulturního naleziště v Kyjově-Od
Svatoborska, Stop shop (A-201120) a v Miloticích-Dráhy (A-201133). (Viz Příloha č. 4).
Záchranné archeologické výzkumy byly provedeny celkem u 50 akcí. 26 z nich bylo smluvně
vázaných (Příloha č. 7), 24 smluvně nevázaných „neinvestorských“ akcí. U 6 terénních akcí došlo
k pozitivním archeologickým nálezům, které přispěly k poznání regionu v pravěkém až raně
novověkém období. Výzkum v Mikulčicích RD Svoboda přinesl soubor gotických a renesančních
kamnových kachlů. Přípojka k domu v ul. Za Dvorem v Josefově narušila dvě zásobní jámy ze
starší doby bronzové. U kostela sv. Václava v Dolních Bojanovicích dokumentována pravěká
zásobní jáma, středověká obilnice a kostrové pohřebiště. Na okraji Malé Vrbky nová kanalizace
narušila 10 zahloubených objektů neznámého osídlení z 13. století. V Hodoníně v ulici Slovácka
se podařilo výzkumem objevit nové sídliště z doby římské. Nad Nálezným rybníkem u Dubňan
byly prozkoumány dva zahloubené objekty pravěkého a středohradištního stáří dokládající novou
polykulturní lokalitu

2.

Zajišťování a příprava návrhů smluv na archeologické výzkumy
Při jednáních se zástupci investorů a stavebníků bylo uzavřeno celkem 38 smluv
zahrnujících celkem 57 stavebních akcí smluvně vázaných s archeologickým výzkumem. (Viz
Příloha č. 5).

3.

Agenda odborných vyjádření k jednotlivým stavebním akcím
Realizováno 5 písemných vyjádření, společně s dalšími jednáními souvisejícími se zajištěním
jednotlivých smluvně vázaných i ostatních neinvestorských, resp. ze zákona státem hrazených
akcí

4.

Zpracovávání nálezových zpráv (včetně ZAA) ze záchranných archeologických výzkumů
Kyjovsko, Veselsko: Zpracováno 10 nálezových zpráv ze záchranných archeologických výzkumů.
(Viz Příloha č. 6).
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Hodonínsko: Vyhotoveno celkem 32 nálezových zpráv, z toho 6 s pozitivním a 26 s negativním
zjištěním. Zpracována 1 nálezová zpráva z investorské akce z roku 2009, 13 nálezových zpráv
z výzkumů investorských akcí z roku 2010 a 17 nálezových zpráv z výzkumů investorských akcí z
roku 2011. Dále byla vyhotovena 1 nálezová zpráva k výstavbě rodinného domu (viz Příloha č. 8)
Vypracováno a předáno AÚ AV ČR v Brně 10 zpráv o pozitivních archeologických akcích (ZZA).
Průběžně byla prováděna digitalizace dokumentace terénních výzkumů, která slouží jako podklad
k vyhotovení nálezových zpráv
5.

Mytí a lepení keramických nádob – v průběhu roku bylo umyto 5 000 ks keramických zlomků a
slepeno 15 ks keramických nádob a jejich velkých torz

6.

Vypracování měsíčního hlášení o zúřadovaných archeologických výzkumech na území okresu
Hodonín pro ARÚ AV ČR Brno
Předávány měsíční hlášení o zúřadovaných akcích. Pravidelná účast na jednáních Jihomoravské
archeologické komise, včetně spolupráce s Národním památkovým ústavem, územní odborné
pracoviště Brno

7.

Vypracování ročního výkazu o provedených rozsáhlejších záchranných archeologických
výzkumech pro ARÚ AV ČR
Průběžně zpracovávány jednotlivé zprávy o archeologické akci (ZAA), včetně negativních jako
součást nálezových zpráv.

8.

Účast na jednání Jihomoravské regionální archeologické komise
Pravidelná účast na jednáních Jihomoravské archeologické komise

9.

Tvorba scénáře a propagačních podkladů k připravované výstavě Krása, která hřeje - vytvořen
scénář výstavy „Za krásou, která hřeje; gotické a renesanční kachle z jižní Moravy“. Výstava
vychází z projektu Slováckého muzea v Uherském Hradišti „Krása, která hřeje

10. Příprava a realizace výstavky nálezů ve vstupních prostorách na Národní třídě - vystaveny jsou
nejnovější nálezy renesančních kachlových kamen z Mikulčic
11. Sezónní výstava nálezů v sídle firmy MND
Nová sezónní výstava pro firmu MND jako nový chronologický přehled kulturního osídlení
Hodonínska s výběrem reprezentativní hmotné kultury ze starších sbírek i nových nálezů.
12. Příprava výstavy nálezů z langobardského pohřebiště v Kyjově
Průběžně byla prováděna digitalizace vybraných tematických statí s obrazovými přílohami
z odborných i populárních monografií a periodik, včetně webových zdrojů, která slouží jako
podklad ke scénáři výstavy. Realizován výběr artefaktů k přednostnímu laboratornímu ošetření,
konzervaci, kresebné a fotografické dokumentaci, všechny tyto činnosti nadále pokračují.
13. Studium odborné literatury regionálního a nadregionálního charakteru
Průběžné studium dostupné literatury související s archeologií a regionální historií, zvláště
katastru města Kyjova. Vedle publikací využívány ke studiu elektronické informační zdroje.
Studium archeologických lokalit v databázi Státního archeologického seznamu České republiky
NPÚ. Z literatury vypracován soupis zaniklých středověkých vesnic na Hodonínsku a vynesena
jejich poloha do podrobných mapových listů. Digitalizace starší populární literatury mající vztah
k archeologii regionu
14. Studium archivních materiálů uložených na jednotlivých odborných pracovištích jihomoravského
a zlínského kraje
Studium nálezových zpráv a dalších archivních materiálů souvisejících s archeologií katastru
města Kyjova. Studium dokumentace a fotografií ze starých archeologických výzkumů v Kyjově
15. Studium archeologie regionu - viz výše úkol 13, 14
16. Vědecké vyhodnocování terénních archeologických výzkumů
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Archeologické nálezy z pravěku a středověku Dražůvek. In: Kolektiv autorů, Z historie Dražůvek.
Břeclav 2011, s. 5 - 14.
společně se Z. Měřínským - Pravěk a úsvit doby dějinné (Od doby kamenné do konce 12. století). In.
M. Plaček (ed.) a kolektiv: Veselí nad Moravou. Dějiny města. Brno 2011
Průběžná příprava odborných článků věnovaných archeologickým lokalitám Kyjova.
Rozpracovány články do odborných archeologických periodik. Průběžné zpracovávání a
vyhodnocování výsledků terénních výzkumů a jejich příprava pro publikování
17. Vyřizování badatelských požadavků
- starší i nové nálezy Hodonínska (J. Bystřický, Sobůlky; T. Pol, Strážnice; A. Křenková, Vnorovy)
Mgr. L. Sedláčková ze spol. Archaia Brno – poskytnut skleněný kroužek z Hodonína.
Bc. T. Mangel z UHK – předána předběžná nálezová zpráva z výzkumu laténských keramických
pecí u Dubňan.
Doc. M. Čižmář z ÚAPP Brno – vyhotoven seznam nálezů z laténského pohřebiště v Mistříně
18. Odborné konzultace a studentské praxe
Poskytnuta odborná konzultace a vypracován oponentský posudek k diplomové práci Vývoj
osídlení Bartolomějského ostrova ve Veselí nad Moravou, autor Bc. Miroslav Dejmal, vedoucí
práce prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Poskytnuty odborné konzultace pro starší i nové nálezy Hodonínska (J. Bystřický, Sobůlky; T.
Pol, Strážnice; A. Křenková, Vnorovy).
Oponentský posudek k bakalářské práci: Dřevěné středověké artefakty z Jihlavy (Š. Kochan, MU
Brno). Konzultace k diplomové práci (Bc. T. Mangel, UHK). Konzultace k seminární práci:
Templářská tvrz v Čejkovicích (M. Zahnašová – UP Olomouc). Odborné konzultace k nálezům:
M. Chludil (Dubňany), S. Vašíček (Hodonín), P. Šín (Hodonín), J. Pospíšil (Dolní Bojanovice), P.
Turek (Dolní Bojanovice), P. Šiffel (Hodonín).
19. Správa internetových stránek archeologického pracoviště
Účast na školení pro správu internetových stránek v Uherském Hradišti (24.6.2011). Internetové
stránky www.archeo-hodonin.webz.cz aktualizovány a doplňovány o tiskové zprávy a aktuality
z archeologických výzkumů. Od června postupně přesouván obsah archeologických stránek na
nové stránky MM v Hodoníně http://www.masaryk.info/.

Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
HISTORIE
1.

Studium pramenů z muzejní sbírky k výstavě 90 let Slováckých roků a 140 let kyjovského Sokola

2.

Studium literatury:
Zemek, M.: Bohemika v Liechtensteinském archivu ve Vaduzu. In: Archivní časopis 1979, str.
211–229
Jirásek, J.: Moravský venkov před Bílou horou. In: Časopis Moravského muzea, 1963, str. 85–
160.
Jirásek, J.: Urbáře jako pramen… In: Sborník Matice moravské, 1960, str. 112–128.
Nekuda, V.: Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu. Brno, 19612, str. 163–180.
Novotný, J.: Poddanská půda na Moravě v 16. a 17. století. In: Sborník archivních prací IX, Praha
1959, str. 162–215.
Matějek, F.: Podsedek na Moravě. In: Vlastivědný věstník Moravský XXII, 1970, str. 28–72.
Dembolecki Wojciech: Kněze Vojtěcha Demboleckého z řádu Františkánů Paměti o výpravách
Lisovčíků proti odbojným Čechům a jejich spojencům v letech 1619–1622. Praha 1908, strana 1–
80.
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Červín, E.: Zaniklé středověké osady a jejich plužiny. Praha 1979, str. 11–149
Vaculínová, M.: Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic a kultura jeho doby. In: Sborník Národního
muzea v Praze, 52, 2007, str. 93–144.
3.

Studium pramenů v archivech v Olomouci a Brně a literatury v knihovnách v Kyjově a Hodoníně –
probíhá dle potřeby

4.

Doplňování kartotéky osobností Kyjova: doplněna o 1 osobnost, u 2 provedena aktualizace

5.

Články v Kyjovských novinách: Pozvánka na I. předvánoční bleší trh v muzeu 11/2011, Sokolský
orientační běh městem 12/2011; kapitoly o historii Kyjova v učebnici vlastivědy (vydala ZŠ
Komenského Kyjov)
Městečko Dražůvky ve výpisu z několika urbářů (in: Z historie Dražůvek) - kapitola v publikaci o
Dražůvkách
Články k výstavě „Kouzlo starých gramofonů“ (Mladá fronta Dnes, Jižní Morava, Kyjovské noviny
9/2011)
Anotace ke knize Nové objevy na Velehradě (Malovaný kraj 1/2011)

6.

Konzultace k ročníkovým a dipl. pracím - nebyl požadavek

7.

Vedení studentů při praxi v muzeu: V letošním roce vykonávali v muzeu praxi 2 studenti vysoké
školy - Václav Lunga a Martin Ilgner

8.

Vyřizování badatelských požadavků: 28

Mimo plán:


služba na stánku Jihomoravského kraje na veletrhu cestovního ruchu Regiontour



spolupráce s MÚ a studiem ATD v Kyjově na vydání publikace o Kyjově



spolupráce se ZŠ Komenského v Kyjově při vydání učebnice vlastivědy



spolupráce se Státním okresním archivem v Hodoníně při dokumentaci pomníků 1. a 2.
světové války na Hodonínsku



spolupráce s autory hlavního pořadu Slováckého roku - konzultace k historii Slováckých roků,
poskytnutí dokumentů a fotografií ze sbírek muzea



korektury písemných materiálů vydávaných muzeem



vypracování podkladů pro výběrové řízení na vybavení nové budovy Vlastivědného muzea
v Kyjově



4. 5. 2011 a 6. - 7. 10. 2011 účast na zasedání Komise regionální historie pro Moravu a
Slezsko v Brně a Šumperku



digitalizace sbírkového předmětu C 16 - kniha opisů privilegií a pamětních spisů Kyjova z let
1548-1569 a její transkripce do latinky



spolupráce s PhDr. P. Večeřovou z přeloučského muzea na určení vzácného starého tisku
Žalanský, Havel: O jménu Ježíš. Digitalizace starého tisku



kopie a digitalizace starého tisku Flores Poetarum Hyeme, Aestate fragrantes Pragae 1728 ke
studijním účelům



přepis výtahů ze 3 urbářů městečka Dražůvek



spolupráce s OÚ Dražůvky na vydání publikace Z historie Dražůvek a na přípravě oslav
sjezdu rodáků obce Dražůvky (9. 8. 2011)



spolupráce se Židovským muzeem v Praze na projektu zrestaurování vzácného starého tisku
Tikun ze sbírkového fondu Vlastivědného muzea v Kyjově, vypracování podkladů pro
výběrové řízení a následné restaurování, realizace listopad 2010 - červenec 2011
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ETNOGRAFIE
1.

Zjišťování legend ke vzniku jednotlivých drobných sakrálních staveb na základě studia regionální
literatury a pramenů (Státní archiv v Hodoníně, farské kroniky knihovny)
Získány informace od bývalé kronikářky Miluše Habáňové z Ježova, prostudovány kroniky
Svatobořic a Skoronic, prostudovány publikace O. Máčela a J. Vajdiše, Slovácko, Františka
Rygara, Vacenovice – fragmenty z historie obce

2.

Katalogizace v 1. st. dokumentace drobných sakrálních staveb do programu BACH - provedena u
10 obcí

3.

Katalogizace v 2. st. dokumentace drobných sakrálních staveb - provedena u 50 staveb.

4.

Článek do Muzejního občasníku - odevzdán článek do Muzejního občasníku Jízda králů ve
Skoronicích

5.

Studium odborné literatury regionálního i celorepublikového charakteru
Prostudovány publikace:
Mikroregion Podchřibí
O.Máčel a J.Vajdoš, Architektonický vývoj vesnice
František Rygar, Vacenovice – fragmenty z historie obce
Vítězslav Štajnoch, Svatá trojice
Romana Habartová, Lidoví malíři rodu Hánů z Blatnice pod sv. Antonínkem

6.

Scénář výstavy Jízda králů ze Skoronic - zpracován scénář výstavy a předán k archivaci

7.

Účast na jednáních Etnografické komise AMG
Účast na podzimním zasedání v Roztokách u Prahy, kde se probírala terminologie sbírek a
problematika tvorby nových expozic, ukázky nově vzniklých expozic a plány připravovaných
expozic

8.

Vyhledávání vhodného kandidáta na titul Nositele lidových tradic
Připravena nominace Josefa Polácha z Nové Lhoty, výrobce dřevěného nářadí a předalo ji
k posouzení do NÚLK ve Strážnici. Současně vytipováni další kandidáti – Růžena Kozumplíková
z Blatnice, která pracuje s orobincem a bednář Bohumil Šikul z Kyjova. Nominace bude
zpracována a podána v roce 2012

9.

Vedení studentů muzeologie a jiných oborů při odborné praxi v muzeu - žádná praktikantka
nebyla přihlášena
Mimo plán:
1. Redokumentace některých drobných sakrálních staveb. Doplňování fotografií provedeno
v obcích Kyjov – Boršov, Vracov, Svatobořice, Archlebov. Zde došlo k opravám a restaurování
soch a kapliček, proto byl zdokumentován jejich aktuální stav
2. Příprava anotací k fotografiím v publikaci V. Židlického Kyjovsko

Pobočka: Městské muzeum Veselí nad Moravou
HISTORIE
1. Dějiny města a panství Veselí nad Moravou – studium pramenů a literatury
Edice pramenů:
- Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae I. – XV.; Codex diplomaticus et epistolaris Regni
Bohemiae I.-V.; Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae I.-IV.; Fontes
Rerum Bohemicarum I. – VIII; Die Landtafel des Markgrafthums Mähren. Text der Olmützer
Cuda; Die Landtafel des Markgrafthums Mähren. Text der Brünner Cuda; Moravské zemské
desky 1480-1566, II. Kraj olomoucký; Moravské zemské desky 1480-1566, II. Kraj brněnský;
Moravské zemské desky 1567-1642, III. Kraj olomoucký; Moravské zemské desky 1567-1641, III.
Kraj brněnský; Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové I. – VII.; Zbytky
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register králův římských a českých z let 1361 – 1480; Soupis česky psaných listin a listů do roku
1526 1-3; Fontes Rerum Austriacarum; Regesta Imperii, Monumenta Germaniae Historica,
Codex diplomaticus Arpadianus continuatus =: Árpádkori új okmánytár, Zemské sněmy a sjezdy
moravské. Jejich složení, obor působnosti a význam od nastoupení na trůn krále Ferdinanda I. až
po vydání Obnoveného zřízení zemského (1526–1628) I. – III; Mährische und schlesische
Chroniken herausgeben im Namen der historiche-statistischen Sektion der k.k. mähr.-schl.
Gesellschaft; Spisy Karla staršího z Žerotína 1-2
Literatura:
- G. Wolny: Kirchliche Topographie von Mähren, meist nach Urkunden und handschriften; G.
Wolny: Markgrafschaft Mähren: topographisch, statistisch und historisch geschildert – Brünner
Kreis, Hradischer Kreis; F. J. Schwoy: Die Topographie von Mähren; L. Hosák: Historický
místopis Země Moravskoslezské; L. Hosák – R. Šrámek: Historický místopis země
Moravskoslezské; Vlastivěda moravská – Strážnický okres; Vlastivěda moravská – Veselsko; R.
Hurt – B. Němeček: Dějiny města Veselí nad Moravou; F. A. Slavík: Moravské Slovensko od
XVII. století;
Archivní fondy:
Moravský zemský archiv v Brně – fondy:
- A 7 - Přiznávací berní listy (1528 - 1623)
- F 95 - Velkostatek Veselí nad Moravou (1621/1652 – 1945)
- G 146 - Rodinný archiv Magnisů Strážnice (1202/1296 – 1945)
- G 361 - Rodinný archiv Vrbnů Holešov (1482 – 1957)
- G 371 - Novotný Jaroslav, PhDr. (1891 – 1964) – Opisy moravských urbářů
2.

Vznik a středověké proměny Veselí (1201-1527) - splněno v rámci přípravy nové monografie
města Veselí nad Moravou – VESELÍ NAD MORAVOU – MĚSTO NA ŘECE ČASU (vyšlo v říjnu
2011)

3.

Století Bilíků a Vojsků (1527-1622) - splněno v rámci přípravy nové monografie města Veselí nad
Moravou – VESELÍ NAD MORAVOU – MĚSTO NA ŘECE ČASU (vyšlo v říjnu 2011)

4.

Od vírů třicetileté války k obnově a rozvoji (1622-1731) - splněno v rámci přípravy nové
monografie města Veselí nad Moravou – VESELÍ NAD MORAVOU – MĚSTO NA ŘECE ČASU
(vyšlo v říjnu 2011)

5.

Středověké město – vznik a vývoj, struktura osídlení, srovnání – viz výše

6.

Přiznávací berní listy (MZA Brno – fond A7) - probíhá postupná digitalizace (přefocení digitálním
fotoaparátem) fondu – zatím jsou hotovy kartony 1 - 8 – celkem 3441 snímků

7.

Velkostatek Veselí nad Moravou (MZA Brno- fond F95)
Probíhá postupná digitalizace (přefocení digitálním fotoaparátem) fondu – zatím jsou hotova inv.
č. 156 (karton 74), 194 (karton 248), 197 (karton 249) a 262 (karton 374) – celkem 174 snímků

8.

Rodinný archiv Vrbnů a Rottálů (MZA Brno- fond G361)
Probíhá postupná digitalizace (přefocení digitálním fotoaparátem) fondu – zatím jsou hotova inv.
č. 7, 18 (karton 4), 47 (karton 7), 73 a 83 (karton 11) – celkem 421 snímků

9.

Rodinný archiv Magnisů (MZA Brno – fond G146) - probíhá postupná digitalizace (přefocení
digitálním fotoaparátem) fondu – zatím jsou hotova inv. č. 55, 107, 146, 164 a 186 – celkem 441
snímků

10. Gruntovní kniha města Veselí z roku 1719 (AM – VM ev. č. 10)
Kniha byla za účelem detailního studia zdigitalizována (nafocena digitálním fotoaparátem) – ve
spolupráci s p. V. Grošem následně také přepsána do latinky; probíhá postupný překlad pasáží
psaných německy
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11. Kniha Tovačovská – studium kopií uložených v Městském muzeu ve Strážnici a v Severočeském
muzeu v Liberci - exemplář uložený v Severočeském muzeu v Liberci byl za účelem detailního
studia zdigitalizován (nafocen digitálním fotoaparátem) – 242 snímků
12. Šlechtické rody na Veselsku
Výstupem jsou články v Malovaném kraji a pasáže v nové monografii města Veselí (vyšlo v říjnu
2011)


Želečtí z Počenic

MK 1/2011



Chorynští z Ledské

MK 2/2011

13. Drobná šlechta na Veselsku – Svobodné dvory na Předměstí veselském – koncept pro budoucí
článek
14. Studium odborné literatury za účelem správy svěřeného fondu: diplomatika, heraldika,
paleografie, numizmatika, kartografie
DIPLOMATIKA: CDM; CDB; RBM; FRA, FRB, Codex iuris Bohemici; CDS
HERALDIKA A GENEALOGIE: A. Sedláček: Pýcha urozenosti a vývody u starých Čechův a
Moravanův - Českomoravská heraldika – Rozletité kapitoly z dějin rodův; B. Paprocki: Herby
rycerztwa polskiego - Zrdcadlo slavného Marhrabstvi Moravského - Diadochos id est successio Stambuch slezský
PALEOGRAFIE: Katalog pečetí, pečetidel a sbírkových odlitků; A. Sedláček: Atlasy erbů a pečetí
české a moravské středověké šlechty I. – V.
NUMIZMATIKA: Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky; NohejlováPrátová: Základy numismatiky; Z. Petráň – J. Fridrichovský: Encyklopedie římských císařů a
císařoven z pohledu jejich mincí; E. Fiala: České denáry
KARTOGRAFIE: E. Semotanová: Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí; Ľ. V. Prikryl:
Slovensko na starých mapách; F. Boguszak: Mapování a měření českých zemí od poloviny 18.
století do počátku 20. století; Dějiny Kartografie - multimediální učebnice
(http://www.geogr.muni.cz/ucebnice/dejiny/).
15. Článek do Muzejního občasníku viz výše
16. Článek do Jižní Moravy - z časových důvodů nerealizováno
17. Článek do Malovaného kraje
Počátky Tasova - K nejstarší zmínce o jedné z obcí na Veselsku, MK 4/2011
18. Konzultace studentských prací - průběžně
19. Spolupráce s komisí regionálních historiků
Účast na jarním (4. 5. 2011, Technické muzeum v Brně) i na dvoudenním podzimním (6. – 7. 10. 2011, Vlastivědné muzeum v Šumperku) zasedání Komise regionální historie Moravy a
Slezska AMG
20. Badatelské požadavky
- 1 x na téma - právo útrpné, městské právní okruhy na Moravě – telefonicky
- 7 x na téma: Chorynští z Ledské – badatelské listy 1/2011, 3/2011, 8a/2011, 8b/2011 –
telefonicky, e-mailem, poštou
- 2 x na téma: Želečtí z Počenic – telefonicky, e-mailem
- 2 x na téma: vladykové z Vojslavic – náhrobek Apologie z Vojslavic – telefonicky, e-mailem
- 3 x na téma: počátky obce Kněždub – telefonicky, e-mailem
- 2 x na téma: počátky obce Tasov – telefonicky, e-mailem
- 1 x na téma: Veselí na starých mapách – telefonicky
- 2x na téma: plány města Veselí – telefonicky
- 1x na téma: hrad Veselí – badatelský list 11/2011
- 1x na téma: PVH – paleografie – badatelský list 7/2011
- 2x na téma: Systém Acta Publica – on-line matriky – badatelské listy 4/2011 a 5/2011
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- 5 x na téma: Veselsko na starých mapách – telefonicky, e-mailem
- 4 x na téma: edice pramenů – telefonicky, e-mailem
- 1x na téma: Paměti Karla Bařiny – badatelský list 2/2011
- 3 x na téma: archeologické nálezy na Veselsku – telefonicky, e-mailem
- 4x na téma: Mapa dolního toku řeky Moravy z roku 1719 od plukovníka Norberta Wenzeal von
Lincka, velitele pevnosti Uherské Hradiště – telefonicky, e-mailem
Mimo plán:
„Dva sňatky Elišky z Liechtenštejna“ příspěvek do sborníku FÜRSTENHAUS LIECHTENSTEIN IN
DER GESCHICHTE DER LÄNDER DER BÖHMISCHEN KRONE

ETNOGRAFIE
1.

Práce Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu
Realizovány schůzky pracovníků Regionálního pracoviště svolávané Mgr. Martonovou, byla
konzultována fotodokumentace drobných sakrálních památek. Konzultována rovněž příprava
textu k drobným sakrálním památkám. Pravidelně aktualizováno kalendárium národopisných
akcí. Údaje jsou získávány z internetových informací krajského úřadu, tisku, dostupných
pozvánek a zasílaných informací a pozvánek z obcí nebo národopisných souborů

2.

Doplňování etnomuzikologického fondu
Získán zpěvník dětských zpěváků z přehlídky pořádané MěKS Veselí nad Moravou a publikace
k historii dechových hudeb ve Veselí nad Moravou. Další nákupy se nerealizovaly vzhledem
k úsporným opatřením

3.

Videodokumentace v terénu
Videodokumentace vázání šatek ve Velké nad Veličkou, konzultace dalších možností v jiných
obcích. Práce paní Kozumplíkové dokumentována v rámci předváděcích akcí, v roce 2012 bude
provedena dokumentace v Blatnici pro případný návrh na udělení titulu Nositel tradic (návrh
v roce 2011 odložen)

4. Fotodokumentace v terénu
Ekojarmark, Bartolomějský jarmark, zástavba Veselí – finanční úřad, Kaufland, oprava boží muky
Za tratí, nové výrobky z kukuřičného šustí paní Kočišové (ve Vnorovách), osazení nových zvonů
do věže kostela sv. Andělů strážných, kulturní akce v Kozojídkách, stavění hodové máje ve
Veselí nad Moravou
5. Dokončení studia pramenů k pěstování tabáku na Veselsku
Prostudována dostupná literatura, především Moravské Slovensko, Veselsko, Dějiny Vnorov,
Lidéřovic, publikace o Lipovu, Blatnici, Hroznové Lhotě, příspěvek k pěstování tabáku ve
Vnorovech (NÚLK – Petra Kalábová), výpovědi pamětníků v Kozojídkách, publikace o lidové
architektuře
6. Zjišťování legend ke vzniku jednotlivých drobných sakrálních staveb na základě studia regionální
literatury a pramenů (Státní archiv v Hodoníně, farské kroniky knihovny)
Vypracován dotazník pro získávání informací k drobným sakrálním památkám a na schůzce
regionálního pracoviště předán kolegům. Získány písemné záznamy od pamětníků ve
Vnorovách. Studována regionální literatura a informace zveřejněné na internetových stránkách
obcí, turistické informace
7. Doplňování (aktualizace) fotodokumentace drobných sakrálních staveb - doplněny a aktualizovány
památky v Hroznové Lhotě, Louce, Kozojídkách, Blatnici a Veselí nad Moravou
8.

Katalogizace v 1. st. dokumentace drobných sakrálních staveb do programu BACH - celkem
evidováno ve svěřeném území 185 drobných sakrálních památek

9.

Katalogizace v 2. st. dokumentace drobných sakrálních staveb - zdokumentovány památky ve
Veselí nad Moravou, Milokošti, Zarazicích, Vnorovách, Lidéřovicích – 49 památek
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10. Článek do Muzejního občasníku - Cimbál jako hudební nástroj na Slovácku - článek o cimbálu na
Horňácku
11. Studium odborné literatury za účelem správy svěřeného fondu
Studium archiválií obce Hroznová Lhota (kronika obce) v SOA Hodonín, studium archívu muzea
ve Veselí nad Moravou, materiálů Školy lidového umění v Hroznové Lhotě. Malá encyklopedie
hudby. Praha 1983. Dějiny hudby na Moravě. Brno 2001. Lidová kultura. Národopisná
encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha 2007. Václavík, Antonín: Výroční obyčeje a lidové
umění. Praha 1959. Brahová, Marie: Kraslice pokaždé jinak. Poděbrady 1998. Orel, Jaroslav: O
kraslicích. Uherské Hradiště 1973. Pavlištík, Karel: Domácká výroba dřevěného nářadí na
Podřevnicku. Zlín 1993. Skružný, Ludvík: Atributy světců. Čelákovice 1996. Landsfeld, Heřman:
Lidové hrnčířství a džbánkařství. Praha 1950. Scheufler, Vladimír: Lidové hrnčířství v českých
zemích. Praha 1972. Večerková, Eva: Kraslice ve sbírkách Moravského muzea. Brno 1989.
Ludvíková, Miroslava: Moravská lidová výšivka. Brno 1986. Kroje horňácké obce Velká nad
Veličkou. Velká nad Veličkou 2000. Lidová kultura na Moravě. Strážnice – Brno 2000.
Československá vlastivěda. Díl III. Lidová kultura. Praha 1968. Večerková, Eva – Frolcová, Věra:
Evropské vánoce v tradicích lidové kultury. Praha 2010. Václavík, Antonín: textil v lidové tvorbě.
Luhačovice 2009. Kulička, Ludvík: Dějiny Domanína. Nedatováno. Kamenné kříže Čech a
Moravy. Praha 1997. Modr, Antonín: Hudební nástroje. Praha 1977. Stoklasa, Radovan: Kostely
na Slovácku. Rožnov pod Radhoštěm 2005. Výroční obyčeje. Brno 1982.
12. Konzultace studentských prací - konzultovány 4 ročníkové studentské práce a jedna diplomová
práce. Vedení praxe studentek v muzeu – výpomoc při fotodokumentaci kraslic
13. Badatelské požadavky - 14 badatelských požadavků – osobně, emailem, telefonicky
14. Studium hudební pozůstalosti Martina Zemana
Studium hudební pozůstalosti Martina Zemana. Notový materiál a osobní věci sběratele. Pomoc
doc.PhDr. Juditě Kučerové, Ph.D.při konfrontaci notových záznamů sběratele uložených v našem
muzeu se zápisy ve vydaných tištěných sbírkách. Výsledkem její práce je publikace Sběratel
lidových písní Martin Zeman z Velké nad Veličkou (1854 – 1919) vydaná v závěru roku 2011
Masarykovou univerzitou v Brně za přispění Nadace Leoše Janáčka

VIDEODOKUMENTACE
1. Videodokumetace v terénu – filmování, nahrání videozáznamu do PC, střih, titulky, Vložení foto,
ozvučení, grafická úprava, renderování, přepis z PC na DVD, výroba přebalu na DVD, potisk DVD
Kyjov – Od Svatoborska (záchranný archeologický průzkum před výstavbou obchodního centra);
Oslavy 750. výročí první písemné zmínky o Veselí nad Moravou; Veselské zvony znovuobnovení dvou zvonů při příležitosti 750. výročí od první písemné zmínky o Veselí; Karel
Hanák – Výroba habánské keramiky (zhotovení dalšího DVD do Vlastivědného muzea v Kyjově);
Jízda králů ze Skoronic - příprava a výroba růží u Holcmanů (červen 2011); Malujeme barvami
země - programový den a slavnostní vyhlášení výsledků I. ročníku výtvarné česko - rakouské
soutěže dětí a mládeže; Skrytá paměť Moravy - slavnostní vyhlášení výsledků IV. ročníku literární
soutěže dětí a mládeže; Jízda králů ze Skoronic - příprava a výroba mašlí u Holcmanů (červenec
2011) - příprava kroje a žehlení rukávců u paní Ingrové - zkušební jízda krále a jeho doprovodu
na koních; Jízda králů ze Skoronic - příprava a výroba papírových srdcí a chocholek;
Bartolomějské náměstí (revitalizace historického jádra města) DVD č. 2 - záznam z období (30.
11. 2009 - 2. 11. 2010); Jízda králů ze Skoronic na Slováckém roku v Kyjově 14. 8. 2011; Podzim
v Rasticově městě Morava; Den Moravanů - koncert vážné hudby, ukázky výroby a prezentace
knihy Tajemství výroby velkomoravských šperků, duchovní půlhodinka, projížďky na koních,
historická vozidla; Vázání šatky k horňáckému kroji (Anna Bobčíková z Velké nad Veličkou)
2. Zpracování videodokumentace vyplývající z činnosti Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu –
probíhá dle dohodnutého harmonogramu
3. Videodokumentace muzejních akcí – dle plánovaných akcí
4. Digitalizace starších analogových nahrávek – probíhá průběžně
5. Zálohování na média – VHS, DVD – probíhá průběžně
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6. Spolupráce s odbornými pracovníky při dokumentaci lidové kultury – probíhá dle dohodnutého
harmonogramu
7. Zpracování dodaného videomateriálu z muzejních akcí v MMH ve spolupráci s odbornými
pracovníky (digitalizace, střih, titulky, ozvučení, grafická úprava, renderování, výroba a tisk
přebalu na DVD, potisk DVD) – probíhá dle dodaného materiálu
8. Spolupráce Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu s NÚLK ve Strážnici – probíhá průběžně
dle dohody
9. Popis a archivace médií – probíhá ihned při zpracování dokumentů
10. Sledování a záznam aktuálních zpráv z kabelové televize Slovácko – probíhá průběžně dle
aktuálnosti témat
Mimo plán:










jednání s Ing. Větříčkem z MěÚ ve Veselí nad Moravou – informační panel před muzeem
jednání s PhDr. Plačkem – redakce nové monografie města Veselí nad Moravou (korektury,
grafika, předtisková příprava, výběr a digitalizace fotografické přílohy,…)
jednání s JUDr. Práškem, starostou obce Hrubá Vrbka – zapůjčení vitrín na výstavu JEDNA
VÍRA, ČTYŘI CESTY, ANEB „UCTÍVEJ HOSPODINA VŠÍM, CO TI PATŘÍ“
konzultace s M. Múčkovou a PhDr. R. Habartovou – výběr a zapůjčení předmětů na výstavu
„LIDOVÝ ODĚV V HROZNOVÉ LHOTĚ A OKOLÍ“do Hroznové Lhoty
jednání s Mgr. Hermanovou - materiály k hraběcí rodině hrabat Chorynských, možnosti
spolupráce se současným majitelem veselského zámku p. Hamašem
příprava textů (památky ve městě) pro propagační leták s programem k průběhu oslav 750.
výročí první zmínky o Veselí nad Moravou
příprava podkladů pro nové webové stránky Masarykova muzea – redakční systém, služební
e-maily, e-shop
jednání s p. Nejeschlebou (Střelecký spolek) – přepis a překlad textu na pomníku generála
Laudona v zámeckém parku
jednání s Ing. arch. Ondračkou – spolupráce na přípravě projektu „Strategie a řízení rozvoje
města Veselí nad Moravou“

Pobočka: Slovanské hradiště v Mikulčicích
1.

Spolupráce s NPÚ Praha, AÚ AV ČR a obcí Mikulčice, vlastní podíl na realizaci záměrů
směřujících k zajištění podkladů a dokumentů k novému návrhu na zápis areálu na Listinu
světového kulturního dědictví UNESCO
Spolupráce s pracovníky jmenovaných institucí byla v tomto roce směrovaná především
k přípravě podkladů pro zpracování analytické části Managent plánu Mikulčicko-kopčanského
archeoparku, jenž bude výchozím materiálem pro zpracování nominační dokumentace a podání
druhého návrhu našeho památníku a kaple sv. Margity v Kopčanech na zápis na Listinu
světového kulturního a přírodního bohatství UNESCO. Současně byl připravován ve spolupráci
s Vydavatelstvím Malovaný kraj Břeclav a v redakci PhDr. E. Kordiovského sborník příspěvků ze
sympozia, které se uskutečnilo na přelomu měsíců listopad a prosinec 2010 v Hodoníně. Do
sborníku bylo zařazeno 12 ze 14 přednesených příspěvků a také zpracovaná výběrová
bibliografie se vztahem k mikulčickému archeologickému nalezišti zpracovaná PaedDr. J.
Šolcem.
V závěru roku se sešli zástupci jmenovaných institucí také při poradě nad odbornými aktivitami,
které se budou v roce 2013 vázat k jubileu 1.150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na
Moravu v roce 863. Jedná se o výstavu a vědeckou konferenci.

2.

Spolupráce s JMK Brno ve věci jednání s vlastníky pozemků
Během roku se uskutečnilo několik vesměs telefonických konzultací a ujednání s odborem
majetkovým JMK ve věci dalšího postupu při výkupu pozemků od soukromých vlastníků
Příslušný pracovník odboru zadával zakázky na znalecký posudek pozemku a výpočet ceny. Bylo
však realizováno nemnoho výkupů, mnoho pozemků je stále v soukromém vlastnictví. Urgována
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žádost na přednostní jednání s vlastníky vytipovaných pozemků v místě zvažované polohy
nového parkoviště
3.

Obnova informačních panelů pro areál (tzv. kolébky)
Tento úkol nebyl řešen s ohledem na zahájení přípravy realizace stavby I – Akropole (opláštění a
zateplení pavilonu II, oprava stezek, budování velkomoravské cesty přes akropoli a vybavení
archeologických objektů na akropoli novým mobilářem), která má být realizována v roce 2012, ale
podklady byly shromážděny.

4.

Doplnění průvodcovských textů o činnosti AÚ v Mikulčicích v roce 2010
Tento úkol byl splněn jen částečně. Informace od vedoucího AÚ AV ČR Brno (pobočka Mikulčice)
dr. Poláčka L. dodávány omezeně, dr. Poláček informoval o výzkumech v rámci své přednášky
25. 9.

5.

Překlad průvodcovských textů do ruštiny - úkol přeložen do roku 2013.

6.

Příprava záměru archeoskanzenu u VII. kostela
Práce na tomto projektu nebyly (podobně jako v roce 2010) dále rozvíjeny s ohledem na řadu
dalších již rozpracovaných úkolů směřujících k naplnění cílů a závěrů doc. J. Gregorové ve studii
Mikulčicko-kopčanského archeoparku.
Základní záměr stále vychází ze vstupní studie Velkomoravského archeoskanzenu, který tvoří
velkomoravský dvorec s kostelem a obytnými i hospodářskými objekty, která byla představena
v roce 2009 vedoucím Centra experimentální archeologie a živé historie Bc. Bernartem M.

7.

Navázání a rozvíjení kontaktů s odbornými pracovníky na pracovištích Kyjov, Pohansko, Staré
Město, Modrá, Uh. Hradiště, AÚ AV ČR Brno, Kopčany
Během roku byl průběžně realizován na různých úrovních kontakt s pracovníky Pohanska, Brna,
Uherského Hradiště – Starého Města, AÚ AV ČR Brno a Kopčan. Výsledky vzájemných
konzultací byly využity při sezóně především ve formě podávání informací návštěvníkům.
Počátkem listopadu se uskutečnila návštěva pracovníků památníku i muzea s prohlídkou
památníku ve Starém Městě, archeoskanzenu v Modré, baziliky na Velehradě a národopisné
výstavy Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Zúčastnilo se 15 pracovníků.
Současně byl vytvořen nový turistický produkt (propagován pomocí letáku a návštěvnické karty
vytvořených naší výtvarnicí), který formou slevy ze vstupného na jednom ze tří navštívených
památníků (Pohansko – Mikulčice – Staré Město), motivuje naše hosty k návštěvě uvedených
lokalit. Společně jsou konzultovány také další okruhy podpory a spolupráce (propojení webů,
poutní cesta na trase Velehrad – Modrá, St. Město – Mikulčice – Kopčany – Šaštín – Pohansko –
Znojmo, výměna informací a odborníků s možností přednášek ad.)

8.

Články do různých časopisů a novin s tématikou SHM - viz již dříve uvedené bibliografické údaje.

9.

Pravidelná propagace akcí a aktivit SHM v médiích
Během roku byla trvale a aktivně rozvíjena spolupráce s místními, regionální i celostátním i médii.
O památníku byly uváděny pravidelní zprávy nejen v rozhlase a tisku, ale také v televizi. Většina
z nich je uložena v našem příručním archivu.
Současně byl vytvořen facebook SHM a aktuálně veden. V souladu s plánem byly vytvořeny nové
webové stránky a nově vytvořen bohatý obsah stránek památníku. Ty jsou průběžně
aktualizovány.
Propagaci je věnována trvalá vysoká pozornost a k novinářům i redaktorům jsme mimořádně
vstřícní, což má odraz v zájmu propagovat památník i jeho akce.

10. Fotografická dokumentace akcí a sběr snímků pro tisky a materiály
Pro potřeby webových stránek a další propagace památníku na všech úrovních je vedoucím
památníku budován archiv fotografických snímků ze všech pořadů a programových aktivit i
z proměn areálu, který nyní čítá přes několik tisíc snímků.
11. Studium a excerpce pramenů a literatury k velkomoravské tématice
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V průběhu roku 2011 jsme navázali užší kontakty s dalšími velkomoravskými lokalitami Moravy.
Stalo se tak nejen zahájením spolupráce všech tří pracovišť s cílem vytvořit společnou
návštěvnickou kartu pro veřejnost, ale i osobní účastí na kolegy uspořádaných akcích.
Navštívili jsme přednášky uspořádané Velkomoravským památníkem ve Starém Městě (Počátky
křesťanství na Moravě – Prof. Miroslav Pojsl, Nové objevy langobardské kultury na Slovácku Šmerda, Archeologické výzkumy Slováckého muzea - Mgr. Miroslav Vaškových, PhD., Bc.
Tomáš Chrástek a Mgr. Dana Menoušková, Chřiby po hradských cestách - J. Jilík a B. Žižlavský).
12. Doplňování odborné literatury pro příruční knihovnu - během sezóny byla zakoupena do příruční
knihovny kniha Radana Květa Atlas starých stezek a cest na území ČR.
13. Spolupráce s badateli, praktikanty a studenty
Během roku proběhly konzultace na přípravě několika studentských maturitní prací. Většinou
mailové dotazy v počtu do desíti byly zodpovězeny opět mailem.
Jiné badatelské požadavky nebyly vzneseny.

KNIHOVNA
HODONÍN
1.

Zpřístupnění informací ve smyslu zákona č. 106/199 Sb. O svobodném přístupu k informacím zpřístupnění informací bylo průběžně prováděno

2.

Pokračování v budování a katalogizaci vyčleněné knihovny TGM, Region - fond TGM a Region
byl v roce doplňován díky sběru či darům

3.

Zajištění knihovnických a informačních služeb dle zákona č. 257/2001 Sb. - zajištění probíhalo
dle zmíněného zákona

4.

Vedení evidence Pomocný materiál TGM - vedení evidence průběžně probíhalo

5.

Pořizování bibliografií a rešerší - pořizování probíhalo dle požadavků

6.

Počítačová evidence knihovny dle pravidel AACR2 - počítačová evidence probíhala měsíčně,
zapsáno bylo 139 knih

7.

Spolupráce se souborným katalogem Praha (export dle smlouvy s CASLINEM) - export dat byl
prováděn průběžně dle smlouvy

8.

Vyplňování výkazů o počtu evidovaných knih, počtu čtenářů a výpůjček - vyplňování výkazů
probíhalo pravidelně, v knihovně je evidovaných 43 čtenářů. Bylo provedeno 673 výpůjček

9.

Evidence speciálních druhů dokumentů – DVD, CD - evidence probíhala, bylo zapsáno 60 kusů

10. Evidence článků v periodikách o MMH - evidence článků probíhala, jako každý rok byla vytvořena
složka s kopiemi článků ze všech dostupných periodik. Bylo zaevidováno 147 článků
11. MVS – spolupráce mezi muzejními a veřejnými knihovnami - spolupráce probíhala
12. Poskytování informačních služeb tělesně postiženým občanům - v roce 2011 nebyla poskytnuta
informační služba z důvodu nezájmu žádnému tělesně postiženému občanu
13. Péče o stav knih - knihy byly pravidelně kontrolovány. Na základě kontroly byly nově baleny či
lepeny. V půdním depozitáři bylo započato třídění knih v policích
14. Revize výpůjček - v červnu a prosinci byla provedena revize, v rámci revize byli osloveni všichni
pracovníci, kteří postupně výpůjčky vrátili či prodloužili jejich výpůjčku

Kyjov
1.

Zpětné zpracováni fondu - region podle pravidel AACR2: oprava záznamů a odeslání dat do NK
CASLIN - on-line (1 650 titulů knih)

2.

Počítačová evidence knihovny dle smlouvy s NK CASLIN, export dat: pokračování v katalogizaci
knihovny, počítačová evidence, zápis do přírůstkového seznamu: 7910-8220 (310 knih), přírůstek
nový knih: 3, úbytek knih: 0, celkem knih: 11 624
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3.

Vyplňování výkazů o počtu evidovaných knih a čtenářských výpůjček - počet návštěvníků: 184,
počet výpůjček: 408, počet čtenářů - zaměstnanci: 16, badatelé:37, celkem: 53

4.

Péče o stav knih - oprava a balení knih

5.

Revize knihovního fondu a výpůjček, uložení knih do nových regálů - neuskutečnilo se - knihovna
není dosud vybavena regály

6.

Evidence nových knihovních přírůstků a speciálních dokumentů (VHS, CD, DVD): zvukové
dokumenty 167 ks, zpracování zvukových dokumentů 22 ks, počet odebíraných periodik 5,
evidence časopisů do SK NKP - on-line 154 titulů časopisů, analytický popis článků z novin a
časopisů 225

7.

Spolupráce mezi knihovnami muzejními a veřejnými: Kyjov, Hodonín, Ústí nad Labem, Brno, Uh.
Hradiště, Zlín, Ostrava; výběr a převoz 43 duplicitních knih z Diecézní knihovny brněnského
biskupství
Nabídka publikací vyřazených z knihovny Sokola Kyjov dalším knihovnám
Seznamy vyřazených knih z r. 2010, rozeslání balíků 15
Export dat do Souborného katalogu ČR
Účast na semináři knihovníků muzeí a galerií AMG v Českém Těšíně
Účast na zasedání KK AMG v Uh. Hradišti a Brně
Konzultace pro knihovnu v Hodoníně

8.

Zjištění knihovnických a informačních služeb dle zákona č. 257/2001 Sb.: NK CASLIN vypracování a potvrzení smlouvy o spolupráci na rok 2011
IP adresa - změna pro muzejní knihovnu v Kyjově a Hodoníně
AACR2 - vyšší verze NK Praha SKAT (Lanius) - záloha dat 2010 za obě knihovny
Aktualizace za obě knihovny do NK CASLIN, HOE301 + HOE802
Aktualizace knihovního programu CLAVIUS

9.

Vypracování bibliografií a rešerší: 16 požadavků

10. Průvodcovská služba na výstavách muzea a spolupráce při organizačním zabezpečení
muzejních akcí

6. PROPAGACE
1. Tiskové zprávy k jednotlivým akcím a drobné aktuální články pro místní i celostátní média –
průběžně zpracovávány po celý rok ke všem akcím, muzeum má v DENÍKu po dohodě s redakcí
vlastní cykly, pravidelná je spolupráce s redaktory týdeníku Slovácko (DENÍK), MF Dnes, Český
rozhlas Brno, Radio Proglas, Radio Jih, Radio Dyje a Česká televize Brno a s místním tiskem –
Hodonínské listy, Kyjovské listy, Veselské listy, zprávy jsou průběžně zveřejňovány na vlastních
webových stránkách a rozesílány elektronickou cestou
2. Grafická úprava a tisk propagačních tiskovin k výstavám, doprovodným programům aj. akcím
MMH, samoobslužných materiálů, výtvarné zpracování výstav – v muzeu pracují dvě výtvarnice s
rozdělenou působností na Hodonín – Mikulčice a Kyjov – Veselí nad Moravou a zpracovávají
veškeré tištěné materiály dle plánu a dle potřeby (viz přílohy 9, 10), zároveň dle plánu výtvarně
zpracovávají výstavy
3. Oznámení o změnách pro tisk – vedoucí pracovišť průběžně oznamují změny v tisku, změny jsou
současně zveřejňovány na webových stránkách muzea
4. Redakce www.masaryk.info a spolupráce s dalšími informačními servery – webové stránky jsou
průběžně aktualizovány, dále spolupracujeme s www.lidovakultura.cz, www.arelax.sk,
www.infocesko.cz a využíváme Sklik na www.seznam.cz
5. Příprava podkladů pro tisk plakátů a pozvánek – provádí dle připravovaných aktivit všichni odborní
pracovníci
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6. Propagace archeologických nálezů z nových záchranných výzkumů v regionálním i celostátním
tisku
Hodonínsko:
Na internetových stránkách Masarykova muzea v Hodoníně byly zveřejněny 3 články:




Kostrouch, F. Sondáž na strážnickém zámku. http://www.masaryk.info/masarykovomuzeum-hodonin/154/ [4. 7. 2011]
Kostrouch, F. Sídlištní objekty z 13. století. http://www.masaryk.info/masarykovomuzeum-hodonin/155/ [5. 7. 2011]
Kostrouch, F. Archeologický výzkum u kostela sv. Václava.
http://www.masaryk.info/masarykovo-muzeum-hodonin/159/ [24. 7. 2011]

Noviny a časopisy:




KOSTROUCH, F. Za krásou, která hřeje, do Masarykova muzea. Hodonínské listy č. 9, s.
20 (září 2011)
RYBOVÁ, J. Bagry odkryly pravěkou jámu v Dolních Bojanovicích. Hodonínský
deník+web [10. 8. 2011]
SKLENÁŘ, K. 2011: V Hodoníně se uskutečnil seminář Oborové komise muzejních
archeologů ČR. Věstník AMG, roč. 11, č. 4, s. 14.

Propagace v televizních pořadech proběhla jedním příspěvkem:
Mikulčice. Do Hodonína doputovala unikátní výstava středověkých kachlů na Hodonínsku.
Redaktor: Z. Neuvirtová. Česká televize-Události v regionech [21. 9. 2011].
Kyjovsko a Veselsko:







Celkem vyšlo 5 novinových článků, včetně prezentací na webových stránkách, o
aktuálních archeologických výzkumech:
Archeolog: Z masívního hledání památek detektory nadšený nejsem! Nové Slovácko, 1.
2. 2011, red. P. Fridrich.
Průlom v historii: Kelti na Horňácku. Hodonínský deník, 16. 8. 2011, red. Z. Černá.
Na čem v současné době pracujete a jak si stojí hodonínský okres co do bohatosti
archeologických nálezů. Nové Slovácko, 23.8. 2011, red. P. Fridrich.
Do Kyjova opět míří archeologové, zkoumat budou lokalitu u Kauflandu. Nové Slovácko,
13.9. 2011, red. P. Fridrich.
Po jezdcích našli archeologové kostru psa. Hodonínský deník, 16. 9. 2011, red. Z. Černá.

Propagace v televizních pořadech proběhla 3 příspěvky:




Stavbu obchodního centra provázel archeologický průzkum. Televize Slovácko, 3. 8.
2011, red. M. Pechura.
Už tři roky zaměstnává archeology z několika institucí pole nedaleko Malé Vrbky.
Televize Slovácko, 3. 8. 2011, red. M. Pechura.
Významné archeologické naleziště na okraji Kyjova nyní odkrývá další objevy, Televize
Slovácko, 23. 9. 2011, red. V. Hollerová

7. Vydávání propagačních materiálů, letáků a pohlednic – propagační materiály byly v roce 2011
vydávány v rámci projektu EU Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů
8. Spolupráce na realizaci projektu propagace MMH včetně rekonstrukce www stránek muzea –
v rámci projektu Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů byly
vytvořeny nové webové stránky muzea, aktualizován logotyp a vizuální styl, vytvořena série
tištěných propagačních materiálů; v současné době je připravováno výběrové řízení na reklamní
spot v rozhlase a na audioprůvodce
7. Zpracování a propagace projektu internetové encyklopedie Hodonína – probíhají rešerše
literatury, jsou zpracovávány podklady pro hesla
8. Spolupráce na projektu Vodního království - viz Kulturně výchovná činnost; pověření pracovníci se
zúčastňovali měsíčně schůzí na přípravu projektu Slavností Vodního království – podíleli se např.
na textech pro účinkující, konzultovali historické reálie, vedou kroniku království. Díky přesunu
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slavností v r. 2010 do areálu zámečku a přilehlého ramene řeky došlo k většímu zapojení muzea,
prostor nádvoří a zahrady zámečku se stal dějištěm pohádkové říše
9. Zajišťování publicity projektů dotovaných z fondů EU – zajišťováno průběžně dle pravidel
jednotlivých OP
10. Zpracování a vydání pohlednic, letáků, vstupenkových karet, vstupenek apod. – doplnění počtu
před sezónou – doplněno ve spolupráci s výtvarnicí a z projektu Poznávejme kraj prezidenta
Masaryka a velkomoravských Slovanů
11. Hledání způsobu a cesty k reedici starších publikací pro děti (J.Poulík: Pevnost v lužním lese nebo
B. Fiala: V Rasticově městě) – z finančních důvodů nerealizováno, předběžně projednávána
možnost spolupráce ministerstva školství na této reedici, současně projednána spolupráce na
tisku s tiskárnou Lelka Dolní Bojanovice a vyhledán dědic autorských práv akademika J. Poulíka
Slovanské hradiště v Mikulčicích
1.

Trvalá vysoká propagace SHM směrem ke školám i široké veřejnosti v oblasti Jihomoravského,
Zlínského a Trnavského kraje
Práce kulturně – výchovné pracovnice na památníku Slovanského hradiště v Mikulčicích
probíhala v několika rovinách:





Mailovou cestou (oslovení škol, ředitelů škol a pedagogů, kteří nám zanechali
v předchozích letech své adresy na kontaktních lístcích. Všechny školy z Mikulovska,
Břeclavska, Hodonínska, Brněnska, Uherskohradišťska, Zlínska, ale i příhraničních obcí
na Slovensku byly osloveny s nabídkou programu 2x, v dubnu a poté srpnu). Na některé
speciální akce byly mailovou poštou pozvány vybrané školky či školy, u nichž jsme ještě
zájem nezaznamenali
Prezentací programů pro školky a školy na poradě ředitelů obou stupňů vzdělávání na
Krajském úřadu v Hodoníně (Pro MŠ, 28. 2. 2011, pro ZŠ 7. 9. 2011)
Osobní návštěva školek a škol (při příležitosti distribuce plakátové nabídky aktuálního
měsíce oslovení ředitelů a pedagogů s nabídkou konkrétního termínu a akce)

2.

Výroba a umístění informačních panelů pro nádraží ad. vybraná místa - tento úkol nebyl splněn
s ohledem na změnu obsahu projektu Propagace MMH a nedostatek finančních prostředků řešen

3.

Údržba informačních panelů, výroba a nalepení nových popisek - informační panely byly v roce
2010 nově osazeny, údržba nebyla třeba

4.

Aktualizace materiálů na hlavní vývěsce a vývěsce u obecního úřadu - informační schránka
umístěná u obecního úřadu byla aktuálně během roku stále měněna novými plakáty
připravovanými ve spolupráci s naší výtvarnicí a sděleními informačního charakteru

5.

Pravidelná aktualizace www stránek SHM a podklady k aktualizaci stránek MMH - během roku
byly stránky nově zpracovány a rubriky textově i fotograficky naplněny. Udržována vysoká
aktuálnost sdělení

6.

Propagační články do regionálního tisku
Také v regionálních hromadných sdělovacích prostředcích (trvalý e-mailový kontakt byl veden
s tiskovými médii: Slovácko, Naše Slovácko, Deník, zvukovými: Radio Dyje, Radio Jih, Radio
Proglas, Český rozhlas a televizí: TV Slovácko, ČT Brno, RT1 Brno) byly uváděny pravidelné
aktuální informace o všem dění na památníku, nejen změnách v provozních časech, ale také o
aktuální programové nabídce, záměrech ve věci rekonstrukce a úprav v areálu, probíhajících
prací, cílů, plánů a výhledů

7.

Příprava podkladů o SHM pro novináře - s novináři všech typů sdělovacích prostředků udržován
pravidelný mailový i osobní kontakt spojený s dodáváním aktuálních informací k sezónním i
posezónním aktivitám na hradišti

8.

Aktivní spolupráce s médii (televize, rozhlas, tisk)
Průběžná a pravidelná celoroční spolupráce s tiskovými a rozhlasovými médii, prezentace
připravovaných akcí (tisková zpráva, forma pozvánek), informování o průběhu akcí (reportáž,
zpráva, vyjádření), trvalá aktualizace internetových stránek (rubrika novinky každých 14 dnů nebo
před akcí)
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Byly zpracovány a odeslány tiskové zpráv a pozvánek (ve tvaru „novinky na webu“) k návštěvní
sezóně a připravovaným akcím v památníku. Trvalý e-mailový kontakt s tiskovými (MF DNES,
Deník), obrazovými (Česká televize, Televize Prima, TV NOVA) a zvukovými (Český rozhlas)
médii. Pravidelné předávání tiskových zpráv a pozvánek, informování o akcích a aktivitách
Zpracování a odeslání tiskových zpráv o průběhu návštěvní sezóny 2011 pro mediální partnery
(Slovácko, Naše Slovácko, MF DNES, Český rozhlas Brno, Česká televize, Radio Jih, Radio
Dyje, Radio Proglas)
Výstupy viz výše
Vlastní propagace v místě formou vývěsky u vstupu a její pravidelná obměna
9.

Zajišťování kvalitních suvenýrů s tematikou mikulčických nálezů (náušnice, lunicový přívěšek aj.)
- v průběhu roku postupně dodávány suvenýry do komisního prodeje dle odběru hostů

10. Komunikace se školami, průvodci, CK a IC
Komunikace se vzdělávacími institucemi probíhala prostřednictvím mailové cesty, telefonické
domluvy i osobních návštěv škol. Byly navázány kontakty se Střediskem volného času
v Hodoníně (spolupráce na přípravě Podzimu v Rasticově městě) a Dětským domovem
v Hodoníně a Holíči (Drakiáda v rámci stejného programu)
Stejně jako pro školy byly pro průvodce a majitele cestovních kanceláří, klubů důchodců a
domovů důchodců vytvořeny kontaktní lístky. Jejich sběrem vytváříme databázi zájemců o
aktuální dění na památníku a posílat jim pozvánky na jednotlivé akce elektronickou cestou
11. Dodávání prop. materiálů do IC, kanc. CR ad.
Během návštěvní sezóny průběžně dodávány informační materiály do IC v Brně, Hodoníně,
Kyjově, Břeclavě a Miloticích a turistických cílů ve Strážnici, Sudoměřicích, Hodoníně a Lednici.
Šlo především o malý propagační leták, který byl distribuován zdarma v počtu 5.000 ks
12. Podklady pro aktualizaci webu památníku
Aktualizace webových stránek probíhala denně. Byly přidány nové rubriky (Výběr ze zápisů
pamětní knihy od roku 2008, Návštěvnické bonusy, Přehled návštěvnosti, Foto – památník brzy
ráno ad.)
Na stránkách byly zveřejňovány výsledky dětských soutěží (O Mojmírův poklad, Malujeme
barvami země, Skrytá paměť Moravy) s bohatým obrazovým doprovodem. Dále také vítězové o
cenu x-tého návštěvníka (např. návštěvník č. 1 000 ad. až do čísla 18.000.), cena návštěvníka
velkomoravských lokalit aj.
Veřejnost byla informována o aktuálních výstavách z dětské soutěže Malujeme barvami země
Vyvěšen a aktualizován byl celoroční program pro děti a dospělé
13. Aktualizace facebooku SHM
K založení facebook stránek došlo 18. listopadu 2010, od té doby narostl počet příznivců
Slovanského hradiště v Mikulčicích na 129 „přátel“
Prostřednictvím stránek byli přátelé a vyhledání spřízněné instituce informovány o aktuálních
událostech a programech probíhajících na památníku. Byla přidána bohatá obrazová
prezentace, kontaktní údaje, aktuální otvírací doby. Z této adresy byly odesílány pozvánky na
přednášky aj. Facebook sloužil také ke komunikaci se spolupracovníky muzea (se skupinou
experimentální archeologie Velkomoravani a s průvodci památníku)

7. PLÁNOVÁNÍ
1.

Sbírkotvorná činnost, stejně jako vymezení současného okruhu působnosti je dáno zřizovací
listinou. Naše organizace neuvažuje o změně hranic, sporná území jsme již do okruhu působnosti
muzea zapracovali do zřizovací listiny v roce 2002. Z ekonomických důvodů byly značně
omezeny nákupy sbírek, muzeum sbírky rozšiřuje především prostřednictvím darů

2.

Příprava projektů pro čerpání prostředků z fondů EU na revitalizaci areálu Slovanského hradiště
– rekonstrukce velkomoravského mostu – velkomoravský most č. III je ve stadiu stavebního
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povolení, k velkomoravskému mostu č. II byla zhotovena již v r. 2010 studie; projekt pro čerpání
prostředků z fondů EU nebyl řešen, v současné době není vhodný dotační titul
3.

Spolupráce s JMK na přípravě projektu pro realizaci nové koncepce řešení areálu SHM vzniklé z
architektonické soutěže k řešení stávajícího návštěvnického centra a vztahů v areálu
Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP, projektů pro čerpání prostředků z EU a následné
realizaci – I. část – akropole - projekt realizuje odbor investic JMK, muzeum poskytuje
požadovanou součinnost

4.

Příprava projektů pro čerpání prostředků z fondů EU - sanace vlhkosti zámečku MMH a ohradní
zdi – neřešeno, v současné době nebyl nalezen vhodný dotační titul

5.

Realizace úspěšných projektů na základě již podaných žádostí
- vyzvednutí kopií základů kostelů v areálu SHM (OP SR-ČR) – jsou hotovy základy knížecího
paláce, kostela č. X., VIII. a zasypány základy trojlodní baziliky, stavět kopie by se měla začít
v závislosti na počasí v březnu
- vegetační úpravy SHM (OPŽP) – projekt skončil, jsou prováděny udržovací práce
- Malujeme barvami země (Rak.-ČR) – projekt skončil, výběr prací byl vystaven, původně
zamýšlené pokračování projektu v jiné podobě se nekoná, neboť návrh partnera souvisí s hlavní
činností muzea jen okrajově; následovníkem projektu u nás je soutěž Čarovné barvy země
- Propagace MMH – byl přepracován vizuální styl muzea, zrekonstruovány webové stránky,
vytištěna série propagačního materiálu a vytvořena virtuální pozvánka; je připravováno výběrové
řízení na výrobu rozhlasového spotu a na audioprůvodce
- Společný návrat do 18. st. ve stopách Fr. Š. Lotrinského (OP SR-ČR) – projekt byl na straně
muzea ukončen, partneři ještě pokračují; z projektu byly provedeny akustické a světelné úpravy
sálu Evropa, realizována výstava s odpovídající tematikou a uskutečnila se řada tematických
pořadů
- Zachování životního prostředí a krajiny - vegetace, přesněji vizualizace bývalého říčního
koryta lučními porosty (OP SR-ČR) – byl vybrán dodavatel a dopracována realizační
dokumentace

6.

Spolupráce na pokračování projektu Malujeme barvami země – příprava a podání žádosti o
dotaci s JmK, Dolnorak. zems. vládou a obcemi, téma Půda jako archiv – z probíhajících jednání
vyplynulo, že projekt se svým charakterem dostává mimo hlavní činnost muzea, spolupráce byla
ukončena. Na projekt Malujeme barvami země navazuje soutěž Čarovné barvy země

7.

Příprava Slovanského hradiště v Mikulčicích na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO
- spolupráce v rámci pracovní skupiny JmK, včetně NPÚ, MK ČR, AÚ AV ČR Brno a
slovenských partnerů – skupina je svolávána na úrovni JMK, muzeum poskytuje požadovanou
součinnost
- zpracování Management plánu české části nominovaného statku – zpracována analytická
část české části

8.

Příprava a vydání sborníku referátů ze sympozia Mikulčice a UNESCO – sborník byl vydán

9.

Spolupráce s odb. majetkovým JmK na řešení vlastnických vztahů v areálu SHM - během roku se
uskutečnilo několik vesměs telefonických konzultací a ujednání s odborem majetkovým JMK ve
věci dalšího postupu při výkupu pozemků od soukromých vlastníků, spolupráce se týkala
především pozemků vytipovaných v místě zvažované nové polohy odstavného parkoviště

10. Spolupráce s JMK na přípravě projektu pro realizaci nové koncepce řešení areálu SHM vzniklé z
architektonické soutěže k řešení stávajícího návštěvnického centra a vztahů v areálu
Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP, projektů pro čerpání prostředků z EU a následné
realizaci – projekt realizuje odbor investic JMK, muzeum poskytuje požadovanou součinnost
11. Vybavení interiéru přístavby budovy ve dvoře Vlastivědného muzea v Kyjově – z ekonomických
důvodů zřizovatel došlo ke schválení podmínek veřejné zakázky až v zimních měsících, výběrové
řízení na dodavatele se uskutečnilo až na přelomu 2011/2012, v současné době uzavíráme
smlouvy
12. Koncepce nové etnografické expozice a nové historické expozice v Kyjově – úkol trvá
13. Řešení rekonstrukce střešního prostoru v muzeu ve Veselí n/M., v případě získání účelové
dotace JMK i realizace – neuskutečnilo se z ekonomických důvodů, střecha je v havarijním stavu
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14. Řešení situace depozitářů v Hodoníně (výpověď z městských prostor, nedostačující prostory
archeologického pracoviště a depozitáře zejména) – odkup nemovitosti na Velkomoravské ul.,
úpravy pro potřeby depozitárního režimu – neuskutečnilo se z ekonomických důvodů
15. Nákup velkokapacitní kopírky pro hodonínské pracoviště a Mikulčice a pokladního systému pro
Mikulčice - splněno
16. Nákup ojetého vozu pro archeologické pracoviště (místo dosluhující felicie) – z ekonomických
důvodů nebylo uskutečněno
17. Částečná obměna zastaralého počítačového vybavení a dalšího technického vybavení

Pobočka: Slovanské hradiště v Mikulčicích
1.

Aktivity směřující k realizaci zápisu SHM na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO –
aktivity směřovaly především k zpracování analytické části Managent plánu Mikulčickokopčanského archeoparku, jenž bude výchozím materiálem pro zpracování nominační
dokumentace a podání druhého návrhu našeho památníku a kaple sv. Margity v Kopčanech na
zápis na Listinu světového kulturního a přírodního bohatství UNESCO. Současně byl připravován
ve spolupráci s Vydavatelstvím Malovaný kraj Břeclav a v redakci PhDr. E. Kordiovského sborník
příspěvků ze sympozia, které se uskutečnilo na přelomu měsíců listopad a prosinec 2010
v Hodoníně

2.

Projekty a podklady ke zpracování projektů pro čerpání finančních prostředků z fondů EU na
revitalizaci areálu SHM (konkrétněji viz body 3 - 10)
Trvalá spolupráce s grantovým manažerem v otázkách přípravy projektů. Podíl na zpracování
projektů k vyzvednutí základů kostelů, k revitalizace zeleně, zateplení a opláštění pavilonu II, vč.
rekonstrukce cest na akropoli, vytvoření travní řeky a k rekonstrukci velkomoravského mostu,
realizace I. části projektu propagace Poznáváme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských
Slovanů ad.

3.

Spolupráce na dokončení akce revitalizace zeleně (získaná dotace z OPŽP) - průběžná
spolupráce s pracovníky dodavatelské firmy Florstyl Uherské Hradiště, společná kontrola
vysázených stromů, odstraňování nárustů u pařezů, opravné práce. Pokračování v kácení
náletových dřevin a křovin v další části původního koryta řeky Moravy (prostor I.
velkomoravského mostu a VIII. kostela)

4.

Spolupráce na realizaci vyzvednutí základů jednoho (až dvou) kostelů (získaná dotace z OP SRČR) - průběžná spolupráce s pracovníky dodavatelské firmy Renova Hodonín. Účast na
kontrolních dnech, spolupráce s ing. Urubkem. Dohled nad prováděnými pracemi na kostele X. a
VIII., nad opravou stavby (základů) knížecí palác a při zavážení baziliky (III. kostel)

5.

Spolupráce na přípravě žádosti o dotaci z ROP na projekt rekonstrukce III. velkomoravského
mostu – realizace byla odložena, nebyl nalezen vhodný dotační titul

6.

Spolupráce na přípravě žádosti o dotaci z OP SR-ČR na projekt vizualizace bývalého koryta
lučními porosty - Vytváření podmínek pro zpracování realizace i projektu, především konzultace a
pomoc řešiteli ing. P. Veličkovi, zástupcům výběrovým řízením zajištěné firmy, dodáním podkladů
a informací

7.

Příprava podkladů pro příp. zadání rekonstrukce II. velkomoravského mostu – z ekonomických
důvodů nebylo řešeno

8.

Spolupráce na přípravě rekonstrukce areálu SHM včetně návštěvnického centra - podpora
realizace architektonické soutěže řešení areálu SHM – realizací je pověřen odbor investic JMK,
muzeum v případě potřeby poskytuje požadovanou součinnost

9.

Realizace jednotlivých částí projektu „Propagace MMH“ z ROP
Během roku realizována I. část projektu společné propagace Masarykova muzea v Hodoníně a
jeho poboček a příprava neinvestičního projektu Podpora regionálních a místních služeb
cestovního ruchu. Průběžná spolupráce, podpora dodavatele a příprava podkladů a materiálů.
Vytvořené produkty:
Leták o činnosti muzea (A4, 3.000 ks)
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Leták SHM s nabídkou tip na výlet (10x20 cm, 15.000 ks)
Leták SHM o památníku (10x20 cm, 6.000 ks)
Webové stránky (tvorba nového vzhledu, obsahu, aktualizace)
CD s fotografie (500 ks)
Vizuální styl MMH
Virtuální pozvánka SHM
10. Realizace projektu „Malujeme barvami země“ ve spolupráci s Rakouskem
Ve spolupráci s paní prof. I. Ráček zpracován a vyhlášen první ročník soutěže Malujeme barvami
země pro školy v Rakousku a ČR. Kontaktovány školy a zahájena příprava. Finančně projekt
řešen z Fondu malých projektů
První ročník soutěže byl vyhlášen v rámci vyhlášení nejúspěšnějších prací pilotního ročníku dne
17. 6. 2010. Za účasti více než 350 dětí z ČR i Rakouska. Následně kontaktovány školy. Do
konce roku přihlášeno 16 škol, s nimiž jsme byli průběžně v kontaktu, byla zde uspořádána
beseda s žáky přihlášenými do soutěže, některé školní kolektivy se účastnily vyhlášení výsledků
nebo vernisáže výstavy v Hodoníně (11. 11. 2010) nebo v St. Pőltenu (11. 1.2011)
Výsledky I. ročníku byly vyhlášeny v Mikulčicích 16. 6. 2011 (viz výše bod KVČ 15.)
Souběžně připravován a na různých úrovních (včetně zahraniční v Rakousku St. Pölten)
projednávány výhledy rozvíjení projektu ve spolupráci Rakousko- Česko – Slovensko –
Maďarsko.
O probíhajícím projektu průběžně informováni zástupci zřizovatele
11. Sledování grantových nabídek na www stránkách MK, JMK aj., vyhledávání finančních zdrojů vypracování a předložení žádosti o finanční příspěvek MK ČR v rámci čerpání prostředků
rozpočtu z programu Podpora pro památky UNESCO na projekt Management plán MKA a Vydání
sborníku ze sympozia, projekt byl v prosinci vyúčtován

8. ŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU
EKONOMICKÝ ÚSEK
1.

Rozpracování schváleného rozpočtu dle dodání z JmK

2.

Zpracování účetní uzávěrky za r. 2010 dle zásad hospodaření JmK, výkazy – rozvaha, výkaz
zisku a ztrát, příloha

3.

Příprava a zpracování komplexních rozborů hospodaření za rok 2010, zúčtování hospodářského
výsledku, rozdělení do fondů

4.

Zpracování mzdového rozpočtu a limitu pracovníků na základě schváleného limitu mezd dle
dodání Jmk

5.

Připravení účetních dokladů k archivaci a ke skartaci

6.

Sledování čerpání finančních prostředků muzea

7.

Kontrola a inventura cenin

8.

Kontrola a inventura brožur a zboží

9.

Inventura a kontrola zboží v nápojových automatech

10.

Sledování nových předpisů, vyhlášek a změn v účetní a daňové soustavě

11.

Spolupráce s vedoucími poboček na úseku prodeje vstupenek, brožur a zboží

12.

Kontrola čerpání rozpočtu dle poboček

13.

Návrh rozpočtu na rok 2012, mzdové náklady dle pokynu JmK

14.

Zpracování pravidelných účetních uzávěrek vždy k 15 –tému v měsíci

15.

Vedení hlavní pokladny MM

16.

Příjem tržeb z vedlejších pokladen za vstupné a prodej

61

Sledování – příjem a výdej OPPP

17.

18. Kontrola knihy jízd a zpracování agendy provozu služebních vozů
19. Sledování – příjem a výdej čisticích prostředků
20. Provádět předběžnou kontrolu před a po vzniku operace ke směrnice o finanční kontrole
21. Provádět průběžnou a následnou kontrolu dle směrnice
Dále bylo provedeno:


Vyúčtování grantů MK – kulturní aktivity (řezbáři), kulturní aktivity (Jízda králů), management
plán, sborník (z programu UNESCO)



Vyúčtování dotací z měst a obcí



Dokončeny investiční akce a zúčtovány dotace JMK na investice Přístavba Vlastivědného
muzea v Kyjově, EZS a EPS v přístavbě muzea v Kyjově, rekonstrukce EPS na Zámečku
v Hodoníně



Pravidelně se provádí odpočet elektřiny a plynu na všech odběrných místech a vyhodnocuje
se spotřeba.



Vede se odděleně účetnictví a porovnává se schváleným rozpočetem u projektů:


Malujeme barvami země



Archeologický park Mikulčice – Kopčany



Archeopark Mikulčice - Kopčany - Zachování životního prostředí a krajiny



Společný návrat do 18. století prostřednictvím F. Š. Lotrinského, pána Hodonína a Holíče



Regenerace a obnova krajinných prvků v Archeologickém parku Mikulčice



Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů

 Spoluúčast a předání podkladů pro výběrová řízení u výše uvedených projektů
 Zajištění předfinancování a úvěrových smluv pro výše uvedené projekty

ÚDRŽBA BUDOV
HODONÍN
1.

Prováděna pravidelná běžná údržba, drobné závady odstraněny

2.

Pravidelně jsou zajišťovány a prováděny potřebné revize a odstraňovány nedostatky při nich
zjištěné

3.

Dle potřeby je prováděna údržba zeleně a úklid sněhu v areálu i kolem něho

4.

Probíhá kontrola bezpečnosti práce a požární ochrany včetně proškolování pracovníků. Bylo
zaktualizováno značení únikových cest v budově

5.

Provádí se evidence a kontrola výstavního fundusu, jeho údržba a případné opravy a doplnění

Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
1.

Na obou budovách byla prováděna běžná údržba, neprováděly se žádné větší opravy

2.

Probíhaly kontroly bezpečnosti práce a požární ochrany

3.

Revize byly provedeny dle potřebných lhůt

4.

Údržba zeleně a odklízení sněhu bylo prováděno dle potřeby

5.

Čisticí prostředky byly nakupovány dle potřeby

6.

Měsíční kontrola energií, hlášení ekonomovi
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Pobočka: Městské muzeum Veselí nad Moravou
1.

Běžná údržba
 revize EZS – výměna baterií, seřízení čidel v depozitáři (falešné poplachy), výměna
vadného čidla EZS v depozitáři
 oprava návštěvnického WC
 renovace vchodových dveří

2. Zajištění chodu kotelny (včetně revizí)
Chod kotelny je pravidelně kontrolován a údaje o topení a měřených hodnotách jsou
zaznamenávány do deníku v kotelně. Realizována byla revize kotelny, revize a odborná prohlídky
komína a spalinových cest, revize tlakových nádob. Vykonány zkoušky k obsluze kotelny a
tlakových nádob. Provedeno odborné čištění kotle a výměna vadných komponentů
3. Dodržování zásad BOZP a PO – průběžně plněno
4. Zajišťování a evidence revizních zpráv dle norem – průběžně plněno
5. Údržba dvora, zeleně a úklid sněhu - průběžně plněno
6. Evidence OOPP na osobních kartách - průběžně plněno

Pobočka: Slovanské hradiště v Mikulčicích
1.

Pravidelná zimní kontrola a údržba areálu
Kontrolní činnost v areálu prováděna v týdenních a denních intervalech
Areál – centrální návštěvnická část – kontrolován jednou týdně. Zjištěné závady (spadlé větve
stromů, listím ucpané okapy, umazané lavice, pošlapané pískové plochy základů kostelů, rozbitá
okna apod.) odstraněny opravou domovníkem ihned
Namátková týdenní kontrola objektů prováděna průběžně. Zjištěné závady a drobná poškození
odstraňovány opravou domovníkem ihned

2.

Denní sledování teploty a vlhkosti v expozicích
Denně sledována a zapisována v expozicích teplota a vlhkost

3.

Personální zajištění provozu v sezóně 2011 (průvodci)
V rámci přípravy sezóny zajištěny sezónní pracovnice a průběžně zajišťovány brigádnice na
výpomoc. Dvě sezónní pracovnice pověřeny funkcí vedoucí směny ve svých pracovních dnech o
víkendech

4.

Seznámení nových pracovníků s pracovištěm a náplní práce (úkoly, areál, expozice, bezpečnost
práce, texty)
Všechny sezónní pracovnice i brigádnice byly seznámeny s charakterem provozu, zaškoleny a
poučeny o bezpečnosti práce a ochraně zdraví dle předpisů

5.

Příprava návštěvních pavilonů na sezónu
Pavilon I: obroušení dřevěné podlahy a její napuštění novým ochranným nátěrem a lakem,
demontáž čelních skel vitrín, vyčištění vitrín od prachu, celkový úklid objektu i exponátů v řečišti,
konzervace vybraných dřevěných předmětů, oprava světel, leštění skel, příprava materiálů pro
prodej. Současně malování šatny průvodců, stropu přednáškového sálu, pokoje a zadní chodby,
položení zátěžových koberců, instalace a zapojení dvou světelných lustrů, nainstalován nový PC
s dotykovou obrazovkou a pokladním a skladovým programem
Pavilon II: demontáž čelních skel vitrín a oprava světel, vyčištění skel od prachu, celkový úklid
objektu i exponátů v řečišti, konzervace archeologických terénů, oprava vstupu, leštění skel,
údržba a oprava počítačového systému a nová instalace PC programu, oprava závěsů, úklid
okolí objektu, natření okapů a svodů

6.

Příprava areálu na sezónu
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Vyčištění a vyhrabání základů jednotlivých kostelů a základů paláce a jejich okolí, vymetení
pochůzkových tras, první sečení v blízkosti chodníků, kostelů a kolem návštěvnického centra,
oprava a úklid suchých WC, úklid napadaných větví z okolí návštěvnické trasy, oprava
odpadkových košů i lavic a jejich rozvezení na určená místa, oprava informačních tabulí na
příjezdových komunikacích, oprava tabulí v areálu, odřezání šesti z deseti stojanů na vlajky,
výroba třepetalek, instalace informačních tabulí u objektů v areálu, údržba parkoviště, instalace
nového značení (zákaz vjezdu před pavilon návštěvnického centra, vyznačení ploch bílou čarou,
vyznačení parkoviště pro vozíčkáře, zbudování pískoviště a jeho mobilního krytí plachtou,
rozšíření sedací kapacity u občerstvení, oprava odpadů, kontrola odpadní jímky, úklid v dílně a
garáži
7.

Školení BOZP a PO - školení BOZP a PO provedl s pracovníky vedoucí koncem měsíce března

8.

Vedení pobočkové pokladny s měsíčním vyúčtováním - pobočková pokladna vedena pravidelně
s měsíčním vyúčtováním, včetně pravidelného odvodu tržeb

9.

Kontrola a vedení denní uzávěrky pokladny - evidence vstupného a prodávaného zboží vedena
formou protokolárního předávání materiálu na pokladně, denního vedení pokladního deníku a
denního odvádění finančních prostředků

10. Zajištění materiálu pro komisní prodej
Materiál do komisního prodeje byl zajištěn před sezónou od řady dodavatelů (Antiqua Nova,
Slovácké muzeum UH, Archeologický ústav AV ČR, Futura Praha, Obec Mikulčice, pan Skopal,
pan Kaňovský, paní Petráková, pan Synek, pan Slováček, Hnutí Brontosaurus Mikulčice, pan
Jiříček ad.), včetně Masarykova muzea v Hodoníně
11. Vedení skladu prodejního materiálu, odvod tržeb - vedení skladových karet a pravidelná kontrola
skladu materiálu prováděna průběžně pokladními a vedoucím pobočky. Kontrolní inventura 2x
během sezóny, konečná inventura 2x (před a na konci sezóny)
12. Kontrola plnění smluvních povinností HBS - spolupráce s HBS byla bezproblémová a kvalitní.
Pravidelné kontroly pracovníka HBS asi 1x za 2 měsíce (oznámení kontroly nálepkou na
dveřích), v případě hlášení (cca 4x za sezónu) provedeno hned telefonické spojení s vedoucím a
konzultace problému s následným odstraněním závady
13. Plnění aktuálních úkolů vyplývajících z provozu - řada těchto úkolů plněna neodkladně: např.
oprava a čištění nápojového automatu, přijetí VIP hostů, doprovod televizních štábů a novinářů,
odklizení polomů (spadlých větví a stromů) po zimě, vyvážení jímky, údržba kanálu a výpusti
odpadních vod, průběžný úklid okolí objektů a areálu, sečení trávy a údržba ploch, nátěr rýn a
okapových svodů na objektu P I., úpravy objektu P I (malování přednáškového sálu, úklid
v garáži, oprava technické části v expozici P II., průběžné opravy, ošetření stromů, čištění okapů,
úprava chodníků, oprava lavic, ad.
14. Evidence pracovních ochranných pomůcek - vydání ochranných pomůcek před zahájením
sezóny, jejich evidence
15. Vedení spisové agendy pobočky - měsíční zápis kontrolní činnosti do požární knihy, evidence a
odstraňování závad
16. Zajišťování občerstvení, udržování nápojového automatu - pravidelná údržba nápojového
automatu a zajištění jeho bezproblémového provozu. Nákup občerstvení (nealko pití a drobné
cukrovinky), evidence prodeje a odvod tržeb.
17. Periodických revize dle zákonných norem - příslušnými pracovníky v termínu prováděna kontrola
elektrospotřebičů a elektrozařízení i protipožární ochrany
18. Spolupráce s vedoucím, zastupování v jeho nepřítomnosti - trvalá spolupráce, konzultace
problémů, nápadů a úkolů, realizace úkolů
19. Podle potřeb provádění návštěvníků, prodej
Probíhalo celoročně. V průběhu sezóny v době nepřítomnosti pokladních a průvodců (v době
obědové pauzy či dovolené) mimo sezónu při objednaných prohlídkách
20. Příležitostné tlumočnické služby v italském jazyce - tlumočnické služby v italském jazyce
proběhly v letošním roce ve třech termínech pro větší skupiny návštěvníků
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21. Přepis skladových karet do PC - bylo provedeno

ÚDRŽBA AREÁLU
1.

Úklid vykácených prostor, průběžná údržba a vysekávání mezi stromy
Úklid polomů proveden domovníkem před sezónou a následně podle aktuální potřeby průběžně
během letních a podzimních měsíců
Vysekávání trávy mezi skupinami nově vysázených stromů (celkem 107 ks) bylo prováděno
dodavatelsky 3x za vegetační období firmou pana Vladana Tichého z Hrušek
Sečení luk prováděli dle dlouholetých dohod pracovníci UP Mikulčice a Forest Agro a.s. Hrušky
2x během vegetačního období

2.

Odstraňování náletových dřevin kolem stromových solitérů v areálu
Náročnější údržba zeleně a úklid náletových křovin a odlomených větví stromů v areálu nebyl
v tomto roce v měsících leden a únor ve větší a náročnější míře z důvodů absence pracovníků
OÚ Mikulčice realizován.
V závěru roku nastoupila soukromá firma z Ostrovánek k realizaci II. části projektu revitalizace
zeleně, která spočívala v kácení a celkovém úklidu náletových dřevin a křovin v prostoru řečiště u
I. velkomoravského mostu a u VIII. kostela. Uvedený prostor byl celkově vytěžen, dřevní hmota
vyklizena. Zbývající práce (snížení pařezů, úklid posledních zbytků větví a drti) budou provedeny
v předjaří.

3.

Čištění a údržba návštěvnické trasy na valech i areálem
Během celé hlavní sezóny byla prováděna domovníkem SHM pravidelná a trvalá údržba stezek,
části travnatých ploch, okolí kostelů a objektů, okolí sousoší sv. C+M, parkoviště a návštěvnicky
exponovaných míst areálu

4.

Čištění břehů toků a rybníka v blízkosti návštěvnické trasy
Kolem rybníčku (vodní plochy v neupraveném místě archeologického výzkumu III.
velkomoravského mostu) mezi valem a kostelem VI. na dle smlouvy vlastní náklady v termínu
provedli částečně práce v měsíci březnu pracovníci firmy Forest Agro a nájemce

5.

Úklid parkoviště a okolí objektů po celý rok
Pravidelný každodenní úklid parkoviště od odhozených nečistot (nedopalky, krabičky cigaret,
kelímky a skleničky od pití, papírové ubrousky, igelitové sáčky a tašky) a týdenní vyklízení
odpadkových košů prováděl denně před začátkem otevírací doby pan domovník

6.

Výměna velkých informačních panelů u kostela II, III, VI, IX - nebylo realizováno s ohledem na
připravovanou stavbu I – akropole, která by měla být realizována v roce 2012

7.

Údržba kovových vitrín v areálu a inf. tabulí na příjezdových směrech - před sezónou provedeno
vylepení 7 informačních směrových tabulí při silnicích na směru Břeclav, Moravská Nová Ves,
Mikulčice, areál

8.

Údržba dřevěných a kovových konstrukcí, vč. lavic a košů - prováděna průběžně dle potřeb a
stavu poškození

9.

Údržba základů kostelů - prováděno domovníkem každý týden ve čtvrtek a v pátek po celou
sezónu

10. Údržba zeleně v areálu a okolí
Prováděno ZD Dolní Bojanovice, firmou FOREST AGRO Hrušky pravidelně 2x během sezóny
včetně úklidu sena a zaměstnanci OÚ Mikulčice před slavností Bulharů a Cyrilometodějskou
poutí Podluží.
V tomto roce sečení nebylo prováděno na šikmé straně valu směrem od akropole z důvodu
absence chybějící techniky (sekací stroj pro svažitý terén). Doporučeno pro tyto práce zajistit
nového dodavatele.
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11. Údržba zeleně na návštěvnických trasách - prováděno průběžně každý týden dle vzrůstu zeleně
a počasí
12. Údržba techniky a zařízení - během roku byly všechny stroje a zařízení udržovány domovníkem
v kvalitním a provozuschopném stavu
13. Udržování protipožárních pásů kolem budov - prováděno průběžně po celou sezónu domovníkem
v rámci údržby chodníků a cest
14. Oprava a údržba cest na návštěvnickém okruhu - údržba cest a chodníků návštěvnických tras,
včetně sečení okolí základů kostelů prováděno domovníkem pravidelně každý týden s využitím
traktorové sekačky a ruční kosy
15. Čerpání odpadní jímky
Provádí na objednávku pracovníci ZD Mikulčice, odpady ukládány dle smlouvy na čističku
odpadních vod obce Mikulčice. Loni doporučena kontrola odpadní jímky z důvodů obavy, zda tato
není prasklá a nepropouští spodní vodu, nebyla provedena
16.

Údržba venkovních zdí a okapů obou budov
Oprava líčení venkovních zdí a soklů pavilonu I provedeno domovníkem v měsíci březnu.
Zbývající část okapů natřena v měsících říjen a listopad
V měsíci prosinci byla provedena nová vodotěsná izolace rovné střechy nad recepcí, včetně
okapů. Oprava byla provedena z důvodů zatékání dešťové vody. Práce byly provedeny
dodavatelsky

17. Malování návštěvnických WC, přednáškového sálu - malování těchto tří místností bylo provedeno
dodavatelsky před sezónou
18. Vnitřní menší úpravy památníku - průběžné provádění drobných oprav a úprav interiéru pavilonu I
19. Zateplení přednáškového sálu a kanceláře KVČ - tento úkol byl z důvodů nedostatku vhodného
skla a izolačního materiálu odložen.
20. Prodloužení kameny dlážděné cesty k bazilice - tento úkol nebyl s ohledem na plánovanou
rekonstrukci stezek po akropoli (stavba I) řešen
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II. Plnění úkolů v personální oblasti
Přepočtený stav zaměstnanců za rok 2011 činil 37,5 úvazků.
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín má
tyto pobočky :
Národní č.p. 1472, 695 01 Hodonín
Slovanské hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památka, 696 19 Mikulčice-Valy
Vlastivědné muzeum Kyjov, Palackého 70, 697 01 Kyjov
Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov, Palackého 1373, 697 01 Kyjov
Městské muzeum Veselí nad Moravou, Bartolomějské nám. 41, 698 01 Veselí nad Moravou .
Struktura a počty zaměstnanců k 31.12.2011
Počet zaměstnanců
K 31.12.2010
celkem
muži
ženy
THP
ZPS

k 31.12.2011

44
14
30
44
4

44
14
30
44
4

Struktura pracovníků dle nejvyššího dosaženého stupně vzdělání k 31.12.2011
Počet zaměstnanců – fyzické osoby
Vzdělání
Základní
Vyučený bez maturity
Střední s maturitou
Vysokoškolské

počet zaměstnanců celkem
1
5
21
17

muži
1
4
9

ženy
1
4
17
8

Přírůstky a úbytky zaměstnanců v roce 2011
Ukončení pracovního poměru:
Údržbář - pracovní poměr ukončen 31.8.2011 - odchod do starobního důchodu .
Přijetí nových zaměstnanců:
Údržbář – nástup za odchod do starobního důchodu .
Účetní - nástup na 0,5 úvazku .
Sezónní pracovníci : jedná se o 2 průvodkyně a 2 pokladní . Tito pracovníci se přijímají vždy na
sezónu do SH v Mikulčicích.
Průměrné platové třídy, průměrné mzdy za sledované období:
Stanovený limit mzdových prostředků na rok 2011 činil 9.315.000,- Kč .
Průměrný plat – 20.700,- Kč .
Čerpání mzdových prostředků za rok 2011 činilo 9.124.983,- Kč .
Průměrný plat – 20.277,- Kč .
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Úspora nevyčerpaných mzdových prostředků ve výši 190.017,- Kč byla způsobena dlouhodobými
dočasnými pracovními neschopnostmi zaměstnanců v roce 2011
Stanovený limit na OON na rok 2011 : 350.000,- Kč
navýšení

200.000,- Kč

celkem OON

550.000,- Kč

Čerpání OON za rok 2011

442.086,- Kč

Struktura platových tříd v roce 2011:
Kategorie

plat.třída

počet osob

průměrný plat

kalend.dny nemoci

prac.zařazení
ředitelka, ekonom,
kurátoři sbírek

THP

12

4

37 206

70

THP

11

9

23 134

112

THP

10

1

22 982

THP

9

7

20 663

58

THP

8

6

15 052

126

knihovnice, účetní,
konzervátor,
dokumentátor,

THP

7

2

11 067

324

výstavář, as.ředitele

THP

6

3

16 276

THP

5

2

12 595

60

THP

4

2

13 982

174

THP

2

3

11 926

90

THP

6

4

351074

kurátoři sbírek
kurátor sbírek
účetní, dokumentátor
výtvarník, konzervátor

průvodci
průvodci
průvodci,údržbář
uklízečky
sezónní průvodci
celkem

Výše skutečných průměrných platů je ovlivněna dlouhodobou nemocností a stanoveným úvazkem.
Výše skutečných průměrných platů je počítána podle stanovených úvazků .
Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za rok 2011:
V rámci zabezpečování BOZP a PO postupujeme v rámci příslušných zákonů.
Dbá se na pravidelné dodržování termínů revizních zpráv elektrického zařízení a přenosného
elektrického zařízení na všech pracovištích, dodržování termínů revize elektrického zabezpečovacího
systému, pravidelnou kontrolu hasičských přístrojů a prohlídku komínů .
V roce 2011 nebyl v naší organizaci zaznamenán žádný pracovní úraz.
Pracovní neschopnost zaměstnanců v roce 2011
Počet hlášených případů pracovní neschopnosti
způsobené nemocí - celkem 29, z toho 23 u žen
způsobené pracovním úrazem - celkem 0, z toho 0 u žen
způsobené ostatními úrazy - celkem 0, z toho 0 u žen
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Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti
způsobené nemocí - celkem 1014 , z toho 867 u žen
způsobené pracovním úrazem - celkem 0 , z toho 0 u žen
způsobené ostatními úrazy - celkem 0 , z toho 0 u žen .

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
III.1. Výnosy
Podrobný rozpis všech výnosů je uveden v příloze č. 15.
Výnosy z vlastních výkonů a zboží
Jsou srovnatelné s roky 2010 a 2009. Významnější rozdíl je pouze z výnosů za archeologický
průzkum, které v roce 2010 jednorázově vzrostly díky akci Kaufland Kyjov.
Ostatní výnosy
Tvoří pouze čerpání fondů. Rezervní fond byl využit ve výši darů poskytnutých v roce 2011, v menší
míře (42 tis.) byl zapojen i investiční fond
Finanční výnosy
Jsou tvořeny ze dvou položek a to z úroků a kurzových zisků. Organizace uložila dočasně volné
prostředky investičního fondu na spořící účet, z čehož získala významnější úroky. Kurzové zisky jsou
dvojího charakteru. V menší míře z peněz na EURO účtech, významný kurzový zisk plyne
z pohledávek za projekty EU, které jsou rovněž v eurech. Kurz EUR k 31. 12. 2011 činil 25,800 Kč za
1 EURO a byl větší, než jsme předpokládali při změně rozpočtu. Proto jsou i skutečné finanční výnosy
vyšší, než plánované.
Výnosy z nároků na prostředky… (příspěvky a dotace)
Příspěvek na provoz bez účelového určení poskytnutý zřizovatelem, Jihomoravským krajem, činil
17,771 mil. Kč. Další dotace a příspěvky včetně jejich výše a účelu uvádíme v kapitole III.5.

III.2. Náklady
Podrobný rozpis všech nákladů včetně analytického členění je obsahem přílohy č. 16.
V roce 2011 jsme dle příkazu zřizovatele začali používat nové analytické členění účtů, z tohoto
důvodu nejsou vždy srovnatelná čísla let 2010 a 2011.
V roce 2011 probíhaly práce na šesti projektech EU,i tato skutečnost významně ovlivnila možnost
srovnání mezi posledními roky, neboť se změnila výše i struktura srovnávaných nákladů.
Spotřeba materiálu
Čerpání jednotlivých položek odpovídá plánu, došlo přitom k výraznému poklesu oproti roku 2010
především u dlouhodobého hmotného majetku.
Spotřeba energie
Rovněž u spotřeby energie došlo oproti minulému roku k významným úsporám, další úspory lze
očekávat po výměně nevyhovujících plynových kotlů ve Veselí a v Hodoníně na zámečku.
Služby
Většina nákladů v této skupině je fixní (ochrana majetku, nájmy, poštovné, telefony apod.), jejich
čerpání proběhlo dle plánu, navýšení oproti minulému roku spočívá v pracích související s projekty
financovanými EU a Ministerstvem kultury.
Osobní náklady
V roce 2011 došlo v naší organizaci k velmi vysoké nemocnosti s několika dlouhodobými pracovními
neschopnostmi. Organizačně bylo řešeno zástupy mezi pracovníky, popř. práci na dohodu a též
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externí výpomocí. Z těchto důvodů byl částečně upraven plán mezd a tím pádem nedošlo k úplnému
čerpání dle schváleného zavázaného ukazatele.
Odpisy
Plánované odpisy oproti minulým letům byly opět zvýšeny a tím i skutečné čerpání této nákladové
položky. Zvýšení příspěvku na provoz, která v roce 2011 pokryl celé plánované odpisy, významně
pomohla k udržení vyrovnaného hospodaření organizace v tomto období.
Hospodářský výsledek a rozpis nákladů a výnosů dle středisek
Dosažením významných úspor v nákladech a změnou příspěvku na provoz, který po několika letech
zohlednil plnou výši odpisů, se podařilo v hodnoceném roce úspěšně zkonsolidovat hospodaření
organizace a zabránit čerpaní rezervního fondu z důvodu zhoršeného hospodaření, což během roku
reálně hrozilo. Hospodářský výsledek za rok 2011 činí + 35 425,17 Kč.
Rozpis nákladů a výnosů podle středisek:

středisko

číslo
střediska

přímé
náklady

správní

00

2 771

Hodonín

01

5 377

Kyjov

03

Veselí

správní
režie

náklady
celkem

přímé
výnosy

dotace na
středisko

0

18 799

834

6 211

169

6 042

3 885

603

4 488

55

4 433

04

2 159

335

2 494

16

2 478

Mikulčice

05

2 793

433

3 226

760

2 466

Archeologové

07

1 608

249

1 857

838

1 019

Evropa

08

2 045

317

2 362

500

1 862

MBZ

20

261

261

112

149

FŠL

30

298

298

143

155

VZK

40

21

21

21

0

REG

50

898

898

738

160

TGM

60

553

553

553

0

ZACH

70

211

211

211

0

celkem

MM

22 880

22 880

22 915

18 764

2 771

Použité zkratky:
MBZ = Malujeme barvami země
FŠL = Společný návrat do 18. století prostřednictvím F. Š. Lotrinského, pána Hodonína a Holíče
VZK = Archeologický park Mikulčice - Kopčany (kostely)
REG = Regenerace a obnova krajinných prvků v Archeologickém parku Mikulčice
TGM = Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů
ZACH = Acheopark Mikulčice-Kopčany - Zachování životního prostředí

70

III.3. Finanční majetek
Přehled běžných a úvěrových účtů a účtu FKSP organizace:
číslo bankovního účtu

banka

měna

v Kč

3131671

KB

CZK

0,00

2 791 386,72

43-8769320237

KB

CZK

0,00

6 279 993,81

43-5573540277

KB

EUR

4 454,32

114 921,46

1399800329

ČS

CZK

0,00

24 876,30

30015-1399800329

ČS

CZK

0,00

35 250,67

50016-1399800329

ČS

CZK

0,00

40 208,67

19-1399800329

ČS

CZK

0,00

14 712,15

1769739263

ČS

EUR

14 658,36

378 185,69

v EUR

běžné účty celkem

9 679 535,46

Organizace zřídila na jednotlivé projekty EU samostatné účty a dále musela zřídit další účet v EUR.
Zřízení těchto účtů vyplynulo z požadavků úvěrující banky (ČS).

číslo účtu FKSP

banka

107-3131671

KB

měna

v Kč

v EUR

CZK

0,00

běžný účet FKSP

302 308,82
302 308,82

Stav na účtu FKSP odpovídá účetnímu fondu 412 FKSP:
KS bankovního účtu FKSP

302 308,82

FKSP - tvorba (1% z HM) - prosinec

7 262,00

FKSP - čerpání na stravenky - prosinec

-10 860,00

připsaný úrok za prosinec

-5,15

poplatek za vedení účtu - prosinec

86,00

oprava za minulé měsíce roku 2011

36,00

účetní fond FKSP

298 827,67

číslo úvěrového účtu

banka

měna

0223041459

ČS

CZK

0,00 Kč

645 973,00

0223085419

ČS

CZK

0,00 Kč

3 129 590,00

dlouhodobé úvěry

v EUR

v Kč

3 775 563,00
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Rozpis nesplacených úvěrů podle jednotlivých projektů:
Společný návrat do 18. století prostřednictvím F. Š. Lotrinského….

2690 tis. Kč

Archeologický park Mikulčice-Kopčany

440 tis. Kč

Malujeme barvami země

306 tis. Kč

Poznávejme kraj prezidenta Masaryka…

340 tis. Kč

Přehled pokladen organizace:

měna

pokladna

v Kč

v EUR

Hodonín

CZK

0,00

7 573,00

Kyjov

CZK

0,00

9 634,00

Veselí

CZK

0,00

7 352,00

Mikulčice

CZK

0,00

1 502,00

Hodonín

EUR

119,89

3 093,16

pokladny celkem

29 154,16

Přehled cenin organizace:
měna

druh ceniny

v Kč

ks

stravenky

CZK

36

2 700,00

známky

CZK

0

0,00

ceniny

2 700,00

III.4. Pohledávky a závazky
Pohledávky jsou uvedeny v příloze č. 17
Podrobný rozpis účtu 346:

projekt
Společný návrat do 18. století… FŠL

EUR

kurz

Kč celkem

14 498,900

24,525

355 585,52

805,490

24,525

19 754,64

Společný návrat do 18. století… FŠL

89 748,41

24,563

2 204 490,19

neuhrazeno

89 748,41

24,563

2 204 490,19

Archeologický park Mikulčice-Kopčany

34 811,19

24,098

838 880,06

neuhrazeno
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kurz k
31.12.

Kč k 31.12.

25,800

20 781,64

25,800

2 315 508,98

neuhrazeno

34 811,19

24,098

838 880,06

Malujeme barvami země

8 197,00

24,215

198 490,36

neuhrazeno

8 197,00

24,215

198 490,36

25,800

898 128,70

25,800

211 482,60

celkem neuhrazeno

3 445 901,92

Závazky jsou uvedeny rovněž v příloze č. 17
Podrobný rozpis účtu 374:
účelový příspěvek od JMK

stř.

částka

Malujeme barvami země

20

39 467

Zachování životního prostředí

70

206 734

Společný návrat do 18. století prostřednictvím F. Š. Lotrinského

30

97 881

Poznávejme kraj prezidenta T.G. Masaryka

60

121 498

Regenerace a obnova krajinných prvků

50

6 607

Úroky a kurzové rozdíly

x

454 296

Vybavení přístavby Kyjov - depozit

x

223 000

Vybavení přístavby Kyjov - knihovna

x

819 500

celkem

1 968 983

Podrobný rozpis účtu 451 je uveden v kapitole finanční majetek.

III.5. Dotace a příspěvky
Přehled dotací poskytnutých Ministerstvem kultury:
účel dotace

částka

vyúčtováno

vráceno

Archeopark Mikulčice - Kopčany: Aktualizace
management plánu (UNESCO)

196 000,00

192 123,00

3 877,00

Sborník prohlubující poznání o hodnotách Mikulčicko kopčanské velkomoravské archeologické lokality
(UNESCO)

100 000,00

94 500,00

5 500,00

Dokumentace a prezentace Jízdy králů ve Skoronicích
(Tradiční lidová kultura)

85 000,00

74 410,00

10 590,00

Dokumentace řezbářů betlémů a vybraných pracujících
se dřevem na Slovácku (Tradiční lidová kultura)

94 000,00

94 000,00

0,00

475 000,00

455 033,00

19 967,00

celkem

Přehled schválených žádostí o platbu z projektů EU:
obdrželi jsme
žádost o platbu
projekt

KČ

EUR
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v roce 2011
EUR

KČ

Společný návrat do 18. století… FŠL

14 498,900

13 693,41

Společný návrat do 18. století… FŠL

89 748,41

0,00

Archeologický park Mikulčice-Kopčany

34 811,19

0,00

8 197,00

0,00

Malujeme barvami země
Regenerace a obnova krajinných
prvků
celkem

867 866,00
147 255,50

867 866,000

867 866,00
13 693,41

867 866,00

Přehled účelových dotací na provoz a na investice poskytnutých JMK:

Účel použití finančních prostředků název akce

Ponecháno z
minulých let

Poskytnuto v
roce 2011

Zúčtováno k
31.12.2011

Poskytnutá
záloha k
31.12.2011

Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov Vybavení interiéru (depozitáře,
konzervátorské pracoviště)

1 144 000,00

2 508 000,00

0,00

3 652 000,00

Archeologický park Mikulčice - Kopčany
(kostely)

100 000,00

145 000,00

108 569,00

136 431,00

0,00

259 350,00

259 350,00

0,00

1 244 000,00

2 912 350,00

367 919,00

3 788 431,00

Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov Vybavení interiéru (depozitáře,
konzervátorské pracoviště)

98 000,00

125 000,00

0,00

223 000,00

Regenerace a obnova krajinných prvků v
Archeologickém parku Mikulčice

30 000,00

0,00

23 393,00

6 607,00

Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a
velkomoravských Slovanů

82 000,00

81 000,00

41 502,00

121 498,00

Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov Vybavení interiéru (pracoviště, knihovna,
víceúčelový sál)

0,00

840 000,00

20 500,00

819 500,00

Úroky z úvěrů na předfinancování a krytí
kurzových rozdílů projektů EU

0,00

532 000,00

77 704,00

454 296,00

Malujeme barvami země

0,00

39 530,00

63,00

39 467,00

Acheopark Mikulčice-Kopčany Zachování životního prostředí

0,00

235 000,00

28 266,00

206 734,00

Společný návrat do 18. století
prostřednictvím F.Š. Lotrinského, pána
Hodonína a Holíče

0,00

147 000,00

49 119,00

97 881,00

210 000,00

1 999 530,00

240 547,00

1 968 983,00

Společný návrat do 18. století
prostřednictvím F.Š. Lotrinského, pána
Hodonína a Holíče
Investiční dotace celkem

Provozní dotace celkem
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Přehled poskytnutých darů:
účel

poskytovatel daru

částka

stř.

Obec Velká nad Veličkou

podpora vědy

5 000,00 archeo

Nadace židovského muzea

obnova starého tisku

7 000,00 Kyjov

Šrutka David - DASR

inzerce v cykloatlasu

3 480,00 Mikulčice

Ondráčková

certifikace cyklisté vítáni

1 200,00 Mikulčice

Kordárna Plus

archeologický výzkum v Hrubé Vrbce

5 000,00 archeo

Horňácká farma Hrubá Vrbka

podpora vědy

5 000,00 archeo

Krobot Lubomír

podpora areálu Mikulčice

4 500,00 Mikulčice

Mužský sbor Mikulčice

podpora areálu Mikulčice

4 000,00 Mikulčice

celkem

35 180,00

Přehled poskytnutých příspěvků:
poskytovatel příspěvku

účel

částka

stř.

Město Hodonín

Muzejní noc

30 000,00 Hodonín

Obec Hrubá Vrbka

podpora vědy

20 000,00 archeo

Nadace ČEZ

V Rasticově městě

50 000,00 Mikulčice

Obec Malá Vrbka

podpora vědy

Obec Mikulčice

Velkomoravské dny

6 000,00 archeo

celkem

10 000,00 Mikulčice
116 000,00

III.6. Investice
6.1. V rámci projektu Společný návrat do 18. století prostřednictvím F. Š. Lotrinského, pána
Hodonína a Holíče, byla dokončena akustická úprava sálu Evropa na Národní třídě v Hodoníně.
Stavební část (technické zhodnocení budovy) byla zařazena v pořizovací ceně 2 124 177 Kč,
ozvučovací a světelná technika pak v hodnotě 424 160 Kč
6.2. Na podzim roku 2010 byly zahájeny práce na projektu Archeologický park Mikulčice-Kopčany,
aktivita vyzdvižení kopií základů kostelů. Realizace projektu probíhala i během roku 2011. Na
zakázce bylo dosud proinvestováno 1 865 692 Kč.
6.3. V rámci projektu Společný návrat do 18. století prostřednictvím F. Š. Lotrinského, pána
Hodonína a Holiče, bylo zakoupeno 8 ks výstavních vitrín v celkové ceně 278 304 Kč. Jelikož
výdaje na zakoupení vitrín byly nakonec shledány nezpůsobilými, bylo uhrazeno z investičního
fondu organizace.
6.4. Z investičního fondu organizace byl v roce 2011 pořízen pokladní systém Amedeo (dotykový
počítač, tiskárna, software na prodej vstupenek a zboží, evidence skladu zboží) v ceně 57 456 Kč
pro pobočku Mikulčice. Společně pro muzeum v Hodoníně a pobočku Mikulčice byla pořízena
barevná tiskárna a kopírka INEO+220 v ceně 81 588 Kč.
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IV. Autoprovoz
Přehled vozidel Masarykova muzea v Hodoníně a jejich využití:

auto

ARO 246

Citroën Berlingo

Felicie combi

SPZ

B9 27-04

6B7 4720

HOJ 48-67

Ford Focus combi 6B9 7671

počet
spotřeba průměrná
ujetých
PHM v
spotřeba
kilometrů
litrech
l/100 km

5 295

20 731

13 600

443

využití vozu

slouží pro archeologické oddělení
muzea - provádění archeologického
8,37 dozoru a výzkumu v terénu

1 418

využívá MM v Hodoníně, dále
slouží pro regionální pracoviště
6,83 Hodonín

1 020

slouží pro archeologické oddělení
muzea mimo terén, dále je
využíván pro zajištění činnosti sálu
7,50 Evropa

6 802

458

využívají společně pobočky v
Kyjově a ve Veselí, hlavní využití
pro pracovníky regionálního
6,73 pracoviště

Pobočka v Mikulčicích nemá své stálé vozidlo, doposud řešeno buď zapůjčením Citroënu z Hodonína,
popř. využitím soukromého vozidla vedoucího pobočky.
U všech vozidel se vede řádně kniha jízd, pro jednotlivé jízdy se vypisuje příkaz k jízdě, který musí
schválit příslušný vedoucí pracovník.
Technický stav vozidel odpovídá jejich stáří, vozidla Felicie a ARO budou potřebovat v brzké době
obnovu.
V roce 2011 probíhala řádná údržba a servis vozidel, nedošlo k žádné škodní události ani havárii,
proběhly pouze nutné opravy a servisní úkony.
Vynaložené náklady na servis a údržbu všech čtyř vozidel činily v roce 2011 5 297 Kč na nákup
automateriálu a 46 411 Kč na opravy a servis.

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
Přehled majetku, stav na počátku a na konci roku 2011 včetně přírůstku a úbytku majetku,
v pořizovacích cenách:

SU

název účtu

počáteční stav

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

přírůstek

úbytek

konečný stav

215 499

0

0

215 499

021 Stavby

93 344 436

2 124 177

0

95 468 613

022 Samostatné movité věci

21 353 925

841 508

325 864

21 869 569

76

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

6 013 924

255 302

71 816

6 197 410

031 Pozemky

6 574 852

29 024

0

6 603 876

032 Kulturní předměty

0

2 734 601

0

2 734 601

901 Jiný drobný dlouh. nehmotný majetek

0

1 780

0

1 780

1 106 917

54 230

4 181

1 156 966

128 609 553

6 040 622

401 861

134 248 314

902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
celkem

Pořízení a bezplatné převzetí majetku v roce 2011:
Technické zhodnocení sálu Evropa, ozvučovací a světelná technika sálu Evropa, skleněné vitríny
uzamykatelné, kopírka Ineo+220, pokladní systém Amedeo, fotoaparát Nikon D3100, fotoaparát Nikon
D5000, fotoaparát Canon, dataprojektor DLP, galerijní systém osvětlovací, vysavač Elektrolux Z88U,
videostativ, monitor ProLite 22, monitor LG W22, kůň dřevěný 4x, sbírky muzejní povahy (pouze
zařazeno do účetnictví), sousoší sv. Cyril a Metoděj (bezplatné převzetí), pozemek v katastru obce
Mikulčice, p.č. 2085/48 (bezplatné převzetí).
Významná část majetku byla pořízena z příspěvků a dotací z projektů EU a Ministerstva kultury.
Vyřazení majetku v roce 2011:
Skleněné vitríny a část výstavního fundusu v pořizovací ceně 285.410 Kč. Jedná se o vitríny staršího
data, které se staly nebezpečné – praskaly a opakovaně došlo k poškození vystavovaných předmětů.
Předměty, které se staly v roce 2011 nefunkční, a jejich oprava byla nerentabilní:
Monitor AL1721, monitor ACER AL, tiskárna, skener, počítač, fotoaparát Minolta Z20, fotoaparát
Olympus, propagační panely, clipy.

VI. Komentář k tabulce „Přehled o tvorbě a čerpání peněžních
fondů“ s uvedením informace o finančním krytí fondů
Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na rok 2011 je obsahem přílohy č. 14.
Podrobnější členění tvorby Investičního fondu:

SU

AU

Investiční fond - tvorba

částka

416

310

IF - příděl z odpisů

2 286 570,00

416

320

IF - tvorba z rozpočtu JMK

2 912 350,00

Vybavení - přístavba Kyjov

2 508 000,00

416

416

330

380

Archeopark Mikulčice - Kopčany (kostely)

145 000,00

Úprava sálu Evropa

259 350,00

IF - tvorba z prostředků EU

31 450,00

Osvedčenie ze dne 30.6.2011 (FŠL)

31 450,00

IF - tvorba prostředků JMK - rok 2010

600 000,00

Oprava účtování roku 2010 - předfinancování

500 000,00

Oprava účtování roku 2010 - spolufinacování

100 000,00
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416

xxx

celkem

5 830 370,00

Krytí fondů:

položka
Zásoby

řádek
rozvahy

částka
213 194,29

I. aktiva

5 200 170,43

II. aktiva

Krátkodobý finanční majetek

10 013 698,45

IV. aktiva

Dlouhodobé závazky

-3 775 563,00

III. pasiva

Krátkodobé závazky

-3 506 524,33

IV. pasiva

Krátkodobé pohledávky

krytí fondů
Investiční fond
Rezervní fond tvořený z HV

8 144 975,84
5 277 018,59
973 323,05

Rezervní fond z ostatních titulů

72 937,32

Fond odměn

71 698,00

FKSP

298 827,67
fondy celkem

6 693 804,63

II. pasiva

Lze konstatovat, že organizace má k 31. 12. 2011 má všechny fondy finančně pokryty.
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VII. KONTROLNÍ ČINNOST
VII.1. Roční plán kontrolní činnosti

Kontrola stavu depozitáře

vedoucí poboček

průběžně

2

Kontrola docházky

vedoucí poboček

poslední den v měsíci

3

Kontrola pokladen včetně dodržování
stanoveného limitu

ekonom, vedoucí
poboček

poslední den v měsíci

Kontrola cenin (známek a stravenek)

ekonom

namátkově 2x za rok

5

Kontrola dokladů týkajících se provozu
služebních vozidel

ekonom

31.5. a 30.11.

6

Kontrola čerpání dovolené

mzdová účetní

31.5. a 30.11.

7

Kontrola vydávání OPP a čisticích
prostředků

mzdová účetní

31.5. a 30.11.

8

Kontrola účetních dokladů

ekonom

průběžně

9

Kontrola cestovních příkazů

ekonom

průběžně

Kontrola dodržování předpisů BOZP

pracovnice pro BOZP

31.5. a 30.11.

11

Finanční kontrola dle zákona č.
320/2001 Sb.

ředitelka, ekonom,
účetní

průběžně

12

Kontrola péče o sbírky

měsíčně

13

Kontrola knihovního fondu

vedoucí poboček
vedoucí příslušných
poboček

14

Fyzická inventarizace majetku, zásob a
pokladen

vedoucí poboček

30.11.

15

Dokladová inventarizace běžných ůčtů,
pohledávek a závazků

ekonom

31.12.

16

Inventarizace sbírek

vedoucí poboček

průběžně

4

10

předmět kontroly

termín plánované
kontroly

číslo
1

odpovědná osoba

měsíčně

VII.2. Vyhodnocení ročního plánu kontrolní činnosti
1)

Kontrola stavu depozitářů – průběžně plněno, provádí se zápis do depozitární knihy. Na pobočce
Veselí občas zjištěna vysoká teplota a nízká relativní vlhkost, řešeno. Na pobočce Kyjov
vzhledem k tomu, že dosud chybí vybavení depozitářů a sbírky jsou neuspořádané a volně
složeny v jednotlivých depozitářích, byla kontrola depozitářů prováděna pouze namátkově. Nové
zařízení depozitářů (vzduchotechnika) umožňuje automatické nastavení a kontrolu teploty.
Stálost teploty i vlhkosti lze kontrolovat prostřednictvím instalovaného počítačového programu
v počítači vedoucí pobočky.
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2)

Kontrola docházky - průběžně plněno, pravidelně (nejméně jedenkrát měsíčně) prováděna
kontrola docházky všech zaměstnanců, dodržování předepsané délky pracovní doby a přestávky
na oběd. Zjištěné drobné nedostatky, které se týkají chybějících zápisů polední přestávky, po
upozornění napraveny.

3)

Kontrola pokladen včetně dodržování stanoveného limitu – průběžně plněno, pravidelně
prováděna kontrola pokladní hotovosti a dodržování stanoveného pokladního limitu.

4)

Kontrola cenin (známek a stravenek) – kontrolou zjištěna řádná evidence včetně záznamů o
čerpání stravenek s podpisy pracovníků.

5)

Kontrola dokladů týkajících se provozu služebních vozidel – kontrolou zjištěny občasné menší
nedostatky u příkazů k jízdě, např. chybějící datum či podpis, po upozornění doplněno. Ke všem
vozidlům se vede řádně kniha jízd.

6)

Kontrola čerpání dovolené – bylo provedeno, jednotliví vedoucí jsou seznamováni se stavem
nevyčerpané dovolené svých podřízených.

7)

Kontrola vydávání OPP a čistících prostředků - provedeno

8)

Kontrola účetních dokladů – prováděno průběžně, drobné nedostatky (podpis, datum) napraveny

9)

Kontrola cestovních příkazů – prováděno, kontrolovány především výše částky k výplatě a
oprávněnost výplaty. Zjištěny nedostatky ve vyplácení cestovních příkazů do zahraničí,
napraveno.

10) Kontrola dodržování předpisů BOZP – na všech pobočkách je pověřenou pracovnicí prováděno
školení pracovníků včetně vedoucích k předpisům BOZP a prováděna kontrola jejich dodržování.
Provádí se též školení při nástupu nových pracovníků.
11) Finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. – probíhá průběžně v souladu s ustanoveními
zákona a příslušných vyhlášek. Organizace provádí jak předběžnou, tak i průběžnou a následnou
kontrolu.
12) Kontrola péče o sbírky – pobíhá průběžně, měsíčně odevzdávány výkazy o sbírkové činnosti
13) Kontrola knihovního fondu – v Hodoníně prováděna pravidelně, na pobočce v Kyjově po
přestěhování do nové budovy není knihovní fond dosud řádně uložen, neboť chybí základní
vybavení knihovny.
14) Inventarizace sbírek – probíhala v roce 2011 podle plánu
Mimo plán kontrolní činnosti byla na konci roku provedena kontrola a vyhotoven seznam všech klíčů a
pracovníků s nimi disponujících. Totéž bylo povedeno s razítky organizace. Touto kontrolou byly
zjištěny chybné (zastaralé) údaje na některých razítkách, bude napraveno.

VII.3. Informace o výsledcích kontrol prováděných externími
kontrolními orgány
Ve sledovaném období roku 2011 proběhly v Masarykově muzeu v Hodoníně následující kontroly:

1. Okresní správa sociálního zabezpečení
Konání kontroly: 1. 11. 2011
Předmět kontroly:
Ověření správnosti výpočtu pojistného, tj. ověření rozdílu mezi skutečným a vykázaným stavem a
plnění úkolů souvisejících s prováděním nemocenského pojištění a důchodového pojištění.
Touto kontrolou nebyla uložena žádná opatření k nápravě.

2. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR – krajská pobočka pro Jihomoravský kraj
Konání kontroly: 17. 1. 2011
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Předmět kontroly:
Dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného,
dodržování termínů splatnosti pojistného, oznamování pracovních úrazů
Touto kontrolou bylo zjištěno drobné porušení správnosti vyměřovacího základu u jednoho
zaměstnance, napraveno.

3. Jihomoravský kraj – Krajský úřad Jihomoravského kraje – Odbor kontrolní a právní
Konání kontroly: 25. – 26. 7. 2011
Předmět kontroly:
Veřejná zakázka „ Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů – část
služby“
Výsledek kontroly:
Ověřením předložené dokumentace k zadávacímu řízení VZ byly ze strany kontrolorů shledány
nesrovnalosti, které spočívaly v nedodržení zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Nápravná opatření nebyla uložena.

4. Jihomoravský kraj – Krajský úřad Jihomoravského kraje – Odbor kontrolní a právní
Konaní kontroly: 19. – 21. 7. a 3. – 4. 8. 2011
Předmět kontroly:
Zadávání veřejných zakázek „Vyzdvižení kopií základů kostelů“ a „Scénické a akustické úpravy
polyfunkčního sálu“
Výsledek kontroly:
Kontrolou byly zjištěny následující nedostatky:


porušení zákona o veřejných zakázkách tím, že při zadávání zakázky malého rozsahu nebyla
dodržena zásada transparentnosti, a to především z důvodu, že ne všechny úkony zadavatele
byly jednoznačné, srozumitelné, řádně evidované a v souladu s podmínkami zadávací
dokumentace
 porušení Zásad vztahů tím, že organizace zaslala uchazečům zadávací dokumentaci s jinými
podmínkami, než které schválila RJMK dne 11. 6. 2011
 porušení účetních zásad ve vztahu k položkám účetní závěrky tím, že pořízený majetek nebyl
zařazen na příslušný majetkový účet k okamžiku uvedení do stavu způsobilého k užívání –
napraveno
Organizace zaslala k výsledku kontroly své vyjádření, ve kterém s některými dílčími závěry
nesouhlasíme. Dále v něm uvádíme, že jsme měli ke kvalitě administrace obou výběrových řízení,
které prováděla na základě mandátní smlouvy vybraná advokátní kancelář, své výhrady. Z těchto
důvodů s touto advokátní kanceláří dále nespolupracujeme.
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VII.4. Ostatní informace o kontrolní činnosti
V Masarykově muzeu v Hodoníně je zaveden vnitřní kontrolní systém, který se řídí „Směrnicí
ředitelky č. 1/2010 o finanční kontrole“ vydanou ředitelkou organizace 28. 12. 2009 s účinností od 1. 1.
2010. Tento systém slouží k včasnému a spolehlivému informování vedoucích pracovníků o nakládání
s veřejnými prostředky a k zajištění:





hospodárného, efektivního a účelného výkonu činností zabezpečovaných naší organizací,
zjišťování, vyhodnocování minimalizaci provozních, finančních, právních a dalších rizik
vznikajících při chodu organizace,
včasného poskytování informací jednotlivým vedoucím, a to zejména informací o zjištěných
nedostatcích a přijímaných protiopatřeních,
upravuje a kontroluje, zda příslušné útvary a pracovníci postupují v souladu s obecně
závaznými právními normami a platnými vnitřními předpisy.

Ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně každoročně sestavuje plán kontrolní činnosti,
v němž plánuje cíle kontrol, časový harmonogram a personální zajištění kontrolní činnosti. Dále
kontroluje, zda jí uložená opatření k nápravě byla realizována, a tím dochází ke zlepšení procesu
řízení rizik v organizaci. Toto je dále ošetřeno „Směrnicí ředitelky č. 2/2009 Kritéria pro hodnocení
hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy Systém řízení rizik.“ vydanou 2. 1. 2009
s účinností od 1. 1. 2009. Z jednotlivých kontrol závažnějšího charakteru provedených či nařízených
ředitelkou se následně vyhotovuje protokol o provedení kontroly.

VIII. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ
Organizace inventury proběhla dle interního příkazu ředitelky k provedení inventarizace za rok 2011.
Inventarizace majetku proběhla formou fyzických inventur na jednotlivých pracovištích
v období od 1. 12. 2011 do 6. 1. 2012.
Fyzickými inventurami podle tohoto odstavce byly inventarizovány:
-

dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

-

drobný hmotný a nehmotný majetek v používání

-

materiál a zboží na skladě

-

peněžní prostředky a ceniny

-

sbírky muzejní povahy a archeologické nálezy

Inventarizace proběhla dále formou dokladových inventur a to od 2. 1. do 20. 1. 2012.
Dokladovou inventurou buly především inventarizovány:
-

běžné účty

-

přechodné účty aktivní a pasivní

-

pohledávky a závazky

-

podrozvahové účty

-

budovy, kulturní památky, pozemky

Na jednotlivých pobočkách byly zřízeny dílčí inventarizační komise k provádění inventur, k řízení a
koordinaci prací byla ustanovena ústřední inventarizační komise. O provedení každé inventury byl
pořízen inventurní závěr a též zápis ústřední inventarizační komise.
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Inventarizace proběhla v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a dle interního příkazu
ředitelky. Jednotlivé dílčí komise neshledaly rozdíly mezi stavem v majetkové evidenci a skutečným
stavem zjištěným inventurou.

IX. Plnění standardů dle § 10a zák. 483/2004 Sb., kterým se mění
zák. 122/2000 Sb.
1.

Standard územní dostupnosti – muzeum je v síti poskytovatelů zveřejněné ministerstvem kultury
podle § 2 odst. 7

2.

Standard časové dostupnosti v rozsahu a struktuře stanovené v písm. a-e muzeum plní

3.

Standard ekonomické dostupnosti muzeum plní

4.

Standard fyzické dostupnosti muzeum plní částečně – v budově zámečku Masarykova muzea
v Hodoníně je přístupné přízemí a pokladna, v tvrzi Vlastivědného muzea Kyjov přízemí,
v budově Městského muzea Veselí nad Mor. je částečně přístupné přízemí, totéž platí o hlavním
pavilonu Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP; v zámečku v Hodoníně a v Kyjově ani do
budoucna vybudovat bezbariérové vstupy z důvodu stavební podstaty obou budov a jejich
památkové ochrany nelze. Bezbariérová je nová přístavba Vlastivědného muzea Kyjov a
v Hodoníně budova na Národní tř. 21 se sálem Evropa.

5.

Omezení zajišťovaných standardizovaných veřejných služeb – badatelské služby jsou omezeny
vzhledem k podmínkám uložení části sbírek v bývalých kasárnách, kde jsme ve výpovědi ze
strany majitele, jímž je město Hodonín, a v důsledku dlouhodobého onemocnění knihovnice jsme
omezili výpůjční dobu v knihovně. V roce 2011 byly tyto služby omezeny i ve Vlastivědném
muzeu Kyjov v důsledku provizorního uložení sbírek v nevybaveném interiéru přístavby.

6.

Oznamování standardizovaných služeb dle odstavců 2 a 3 a změny dle odst. 5 muzeum plní
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X. Přílohy k plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti muzea
Příloha č. 1
Publikační činnost muzea
Marek Vařeka
Hospodářský obraz veselského panství za Bilíků a Vojsků (1527-1624). In: Plaček, Miroslav – Peter
Futák a kolektiv: Veselí nad Moravou, město na řece času, Veselí nad Moravou 2011, s. 167-184.
ISBN978-80-260-0252-9
Hospodaření veselského panství v letech (1624-1730), In: Plaček, Miroslav – Peter Futák a kolektiv:
Veselí nad Moravou, město na řece času, Veselí nad Moravou 2011, s. 211-236. ISBN978-80-2600252-9
Dražůvky v 17. a 18. století, In: Kol. aut.: Z historie Dražůvek, Břeclav 2011, s. 60-70. ISBN 978-8087387-06-1
Auseinandersetzungen der Liechtensteiner mit dem Kloster Niederkaunitz. In: Specht, Heidemarie –
Černušák, Tomáš (Hgg.): Leben und Alltag in böhmisch-mährischen und niederösterreichischen
Klöstern in Spätmittelalter und Neuzeit, St. Pölten – Brno 2011.
Mocenské aktivity knížete Karla I. z Lichtenštejna a jeho bratrů v Horním Slezsku, In: Brńovják, JiříGojniczek, Waclaw-Zářický, Aleš (eds.): Šlechtic v Horním Slezsku, Szlachcic na Górnym Ślasku,
Ostrava 2011, s. 177-196.
Články v Hodonínském deníku, rubrika Na výstavu do muzea:
Krejcary se používaly každý den, 20. 12. 2011
Výstava představuje i hrabata z Harrachu, 6. 12. 2011
V Hodoníně je Řád Zlatého rouna, 22. 11. 2011
Muzeum se opět věnuje císaři, 8. 11. 2011
Muzeum se znovu věnuje Lotrinskému, 2. 11. 2011
Komenského mapa je nejznámější, 27. 7. 2011
Tenedini: Nejradši má mapu Moravy, 19. 7. 2011
Staré mapy Moravy sbírali manželé po celém světě, 22. 6. 2011
Hana Sýkorová
Rucká, G., Sýkorová, H.: Příběhy hodonínských domů. Repronis, Ostrava, 2011. ISBN 978-80-7329266-9.
Sýkorová, H.: 160. výročí narození T. G. Masaryka v Masarykově muzeu v Hodoníně. Jižní Morava
47, 2011, s. 328-329.
Sýkorová, H.: Výstava Císař František Štěpán Lotrinský a holíčská fajáns. Jižní Morava 47, 2011, s.
329.
Články v Hodonínském deníku, rubrika Na výstavu do muzea:
Sochu Masaryka odhalili při první pouti do Hodonína, 6. 9. 2011
Nová kniha mapuje osudy domů v Hodoníně, 8. 6. 2011
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V domě bydlel i tříletý Masaryk, 20. 4. 2011
Při stavbě obchodňáku spadla na souseda fošna, 30. 3. 2011
Na náměstí byla lékárna už v 19. století, 9. 3. 2011
Příběhy domů povypráví nová výstava, 1. 3. 2011
Michaela Horká
Články v Hodonínském deníku, rubrika Na výstavu do muzea:
Děti malovaly barvami země, 20. 9. 2011
Děti malovaly barvami země, 20. 9. 2011
Muzeum představí život v pravěku, 23. 8. 2011
U Jandy nakupoval i Fanoš Mikulecký, 2. 8. 2011
Petrof je synonymem pro klavíry a pianina, 12. 7. 2011
V Kraslicích vyrábějí hudební nástroje po staletí, 28. 6. 2011
Nástroje si muzikanti vyráběli sami, 14. 6. 2011
Výstava představí hudební nástroje, 31. 5. 2011
Velikonoce se blíží, 12. 4. 2011
Doba krinolín a třírohých klobouků, 1. 2. 2011
Tomáš Gronský
Články v Hodonínském deníku, rubrika Na výstavu do muzea:
V muzeu je sedmdesátka betlémů, 14. 12. 2011
Servis z Holíče se vyráběl i ve Vídni, 29. 11. 2011
Do Masarykova muzea se vrací fajáns, 17. 11. 2011
Oprášil loutky z dětství. Pak je začal vyrábět, 16. 8. 2011
V muzeu ožije výroba holičské fajánse, 23. 2. 2011
Muzeum chystá publikaci k výstavě Císař Lotrinský a holíčská fajáns, 11. 1. 2011
Peter Futák
Série propagačních článků do Veselských listů: 750 let od první písemné zmínky o Veselí (Březen
2011), Břeclavský komorník Sudomír a počátky města Veselí (Duben 2011), Tvrdišovci po smrti
komorníka Sudomíra (Květen 2011), Veselí a Matúš Čák Trenčanský (Červenec 2011), Matúš Čák
Trenčanský a veselští Šternberkové (Srpen a Září 2011), Šternberkové na Veselí (Říjen, Listopad a
Prosinec 2011)
VESELÍ NAD MORAVOU – MĚSTO NA ŘECE ČASU – monografie města Veselí nad Moravou, říjen
2011, kapitoly:
Vznik a středověké proměny Veselí (1201-1527)
Století Bilíků a Vojsků (1527-1622)
Od vírů třicetileté války k obnově a rozvoji (1622-1731)
Jaromír Šmerda
Archeologické nálezy z pravěku a středověku Dražůvek. In: Kolektiv autorů, Z historie Dražůvek.
Břeclav 2011, s. 5 - 14.

85

společně se Z. Měřínským - Pravěk a úsvit doby dějinné (Od doby kamenné do konce 12. století). In. M.
Plaček (ed.) a kolektiv: Veselí nad Moravou. Dějiny města. Brno 2011
Střípky archeologie v Hodonínském deníku – seriál 27 článků:
Řemeslníci bývali dříve zámožní, ale někde i otroky. 9. 1. 2011
S výrobky z Byzance se setkáváme i u Slovanů. 16. 1. 2011
Motivy přišly s prchajícími řemeslníky. 29. 1. 2011
Středověké umění ovlivnili i Asiaté. 5 2. 2011
Laločnatá úponka byla prvotním motivem. 12. 2. 2011
Střední Podunají bylo centrem obchodu. 26. 2. 2011
Řemeslníci si předávali technologii výroby. 5. 3. 2011
První křesťanské stavby řídili misionáři. 12 3. 2011
Ptačí motivy pocházejí z Dalmácie. 19. 3. 2011
Výzdoba oděvu byla formou komunikace. 26. 3. 2011
Důležitá byla i podoba hrobní jámy. 2. 4. 2011
Podle zdobení lze poznat dřívější elitu. 9. 4. 2011
V hrobu byla možná Slovanka. 16. 4. 2011
Zlomek paprsčité spony se našel i v Lužicích. 23. 4. 2011
V prušáneckém hrobě byly bubínkové náušnice. 14. 5. 2011
Válečkovité korály se musely dovážet. 21. 5. 2011
Foukané korály na Moravu dorazily ze západu. 28.5. 2011
Korály ze Žabníku jsou unikátem. 3. 6. 2011
K módě žen patřil šperk se zvířecími motivy. 11. 6. 2011
Slovanské náušnice měly několik variant. 18. 6. 2011
Velkomoravské náušnice se nosily i ve vlasech. 25. 6. 2011
Konec náušnic? Přišel asi s pádem říše. 2. 7. 2011
Hrozníčkovité náušnice nosily ženy nejčastěji. 9. 7. 2011
Gombíky se našly u hlavy, ale i u nohou. 14. 7. 2011
Gombíky zdobily hlavně rostlinné motivy. 24. 7. 2011
Nalezený gombík je neobvykle velký. 13. 8. 2011
Metoděj leží ve velkém chrámu moravském vlevo... 27. 8. 2011
Záušnice se nosily nejčastěji ve vlasech. 17. 9. 2011
František Kostrouch
Seriál Za výstavou do muzea
KOSTROUCH, F. Za krásou, která hřeje, do Masarykova muzea. Hodonínské listy č. 9, s. 20 (září
2011)
Kostrouch, F. Vrhcáby – oblíbená hra ve středověku. Hodonínský deník, 25. 1. 2011.
Kostrouch, F. Muzeum ukáže krásu, která hřeje. Hodonínský deník, 13. 9. 2011.
Kostrouch, F. Svatý Jiří byl u hrnčířů v oblibě. Hodonínský deník, 4. 10. 2011.
Kostrouch, F. Kachlová kamna změnila tvář Evropy. Hodonínský deník, 11. 10. 2011.
Kostrouch, F. Nálezy potvrdily výskyt kachlových kamen v Hodoníně. Hodonínský deník, 18. 10. 2011.
Kostrouch, F. Kachle vyráběli hrnčíři v kadlubech. Hodonínský deník, 25. 10. 2011.
Semináře a konference
Kostrouch, F. Přehled drobných archeologických akcí Masarykova muzea v Hodoníně v roce 2010 (Čejkovice,
Hodonín, Mikulčice, Strážnice a Hrubá Vrbka). 5. 5. 2011. Konference: Přehled archeologických výzkumů
na Moravě a ve Slezsku 2010, Brno – hrad Špilberk 4. – 5. května 2011.
Kostrouch, F. Archeologie na moravsko-slovenském pomezí. Přednáška pro předmět SEM4 na
katedře archeologie FF ZČU v Plzni. Projekt IHISTUD – Inovace výuky historických věd s důrazem na
mezioborový přístup a interkulturní dialog.
Kostrouch, F. Archeologický výzkum v obci Mikulčice 2009 – 2011. 20. 5. 2011. Přednáška s besedou:
Muzejní noc na SH Mikulčice. Akce Klubu přátel památníku SHM/NKP 1.
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Kostrouch, F. Archeologie na Hodonínsku. 8. 6. 2011. XXXIX. seminář archeologů z muzeí a institucí
památkové péče. Archeologie v muzeích a vzdělávací systém, Hodonín 8. - 10. června 2011
František Synek
Referáty:
Slovanské hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památka (přednáška Múzeum Michala Tillnera
Malacky)
Slovanské hradiště v Mikulčicích, historie a vize blízké budoucnosti (referát na konferenci Stavíme
muzea v Norimberku)
Zpracování článků:
Slovanské hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památka (sborník Malackya kolie 4, História,
Múzeum Michala Tillnera, 2011, s. 71 – 80)
Slovanské hradiště na začátku sezóny (Zpravodaj z Mikulčic, r. XIX., č. 2)
Slovanské hradiště na konci sezóny (Zpravodaj z Mikulčic, r. XIX., č. 4)
Propagace: Přehled v denících vyšlých (a zaregistrovaných) článků:
Vyšší zídky kostelů už turisté nepřehlédnou (Deník, 8. února 2011)
Mikulčice se znovu pokusí o zápis do UNESCO (Deník, 15. února 2011)
Mikulčické hradiště podruhé do UNESCO (Blesk, 15. února 2011)
Památky již vyhlížejí hosty (Slovácko, 29. března 2011)
V Mikulčicích odmění návštěvníky (Deník, Památky 2011, duben 2011)
Za dva roky by mohl do Mikulčic papež (Slovácko, 18. května 2011)
Pod kostelem našli stavbu (Slovácko, 24. května 2011)
Mikulčický archeopark naučí školáky hlaholici (Deník 25. května 2011)
Muzejní noc na hradišti (Deník, 30. května 2011)
Bulhaři oslavovali na Valech (Slovácko, 31. května 2011)
Dobroslava seznamuje s Velkou Moravou (Deník, 25. května 2011)
Literární soutěž pro mladé talenty zná vítěze (Listy, červen 2011)
Malujeme barvami země (Deník, 23. června 2011)
Hradiště vystaví vzácné šperky (Deník, 23. června 2011)
Šmerda představil Langobardy (Deník, 27. června 2011)
Hradiště vystaví vzácné šperky (Slovácko, 28. června 2011)
Mikulčice: V Rasticově městě poprvé (Slovácko, 4. července 2011)
Do Mikulčic se sjedou věřící (Slovácko, 4. července 2011)
Archeologické unikáty se ukázaly (Nové Slovácko, 12. července 2011)
Příchod věrozvěstů znamenal probuzení (Slovácko 12. července 2011)
Na Valech byl k vidění velkomoravský poklad (Slovácko, 12. července 2011)
Výstava velkomoravských šperků (Deník, 14. července 2011)
Obce lákají turisty na infocentra (Slovácko, 19. července 2011)
Vědci zkoumají údajný hrob svatého Metoděje (Slovácko, 26. července 2011)
Záhady starého kostela (Dnes, Jižní Morava, 28. července 2011)
Baziliku a kostel spojí most (Lidové noviny, 30. července 2011)
K UNESCU má pomoct lávka i řeka (Slovácko, 2. srpna 2011)
Mikulčice si zápis mezi památky UNESCO zaslouží (Listy JM, srpen 2011)
Hradiště pořádá přednášku o špercích (Deník, 23. srpna 2011)
Povídání o velkomoravských špercích (Deník, 31. srpna 2011)
Akci zpestří přednáška (Slovácko, 13. září 2011)
Soutěžní hrou za poznáním historie (deník, 22. září 2011)
Kraj hledá firmu, co zhotoví archeopark (Slovácko, 11. října 2011)
Setkání s dravci (Deník, 10. října 2011)
Nejlepší expozice roku byla na UNESCO málo (Slovácko, 29. listopadu 2011)
Mikulčické slovanské hradiště láme rekord (Slovácko, 6. prosince 2011)
Zpracovány a pravidelně zasílány články do sobotních vydání Hodonínského deníku:
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Tajuplní Tři králové a magické K+M+B (HD, 08.01.2011)
58 - Kamila Šošovičková (1HD, 5.01.2011)
Jiří Jilík opět knižně „putuje“ po Slovácku (HD, 22,01.2011)
Vítaný kalendář Folklorní akce ČR vyšel již po dvacáté! (HD, 29.01.2011)
Na Hromnice o krok více… (HD, 05.02.2011)
Tradice valentinského svátku zamilovaných (HD, 12.02.2011)
Březen za kamna vlezem… zima přeje zručným (HD, 19.02.2011)
Ostatky masopustní (HD, 26.02.2011)
Masopust držíme… (HD, 05.03.2011)
Půst (HD, 12.03.2011)
Jarní radosti dětí (HD, 19.03.2011)
Večery s maminkou (HD, 26.03.2011)
Jak zanikají pohádky… (HD, 02.04.2011)
Zima jde ze vsi, jaro, kde jsi…? (HD, 10.04.2011)
Stará škola vychovávala dobře … (HD, 16.04.2011)
Jarní zvyky a obřady před 150 i více lety… (HD, 23.04.2011)
Křesťanské i lidové velikonoční tradice (HD, 30.04.2011)
Noc plná kouzel, čarování i milování… (HD, 07.05.2011)
Stavěšice: první hodová sobota roku 2011 (14.05.2011)
Zlatý zpěváček 2011 opět ze Slovácka! (HD, 22.05.2011)
Tajuplná cestička lásky… (HD, 28.05.2011)
Magie zelených stromů (HD, 04.06.2011)
Vzpomínka na Jožu Uprku (HD, 11.06.2011)
Slovácká svatba opět v Miloticích (HD, 18.06.2011)
Za folklorem na festivaly týden co týden… dnes do Strážnice! (HD, 25.06.2011)
S folklorem (a Kyjovánkem) opět na druhý konec světa…! (HD, 03.09.2011)
Nádherné kroje Kyjovska na fotografiích V. Židlického (HD, 10.09.2011)
Zahraniční dětské folklorní drahokamy v Luhačovicích (HD, 17.09.2011)
K nedožitému jubileu Jaromíra Měchury ze Svatobořic (HD, 24.09.2011)
Cenu za nejpoutavější vystoupení přivezl z Číny Kyjovánek II (HD, 01.10.2011)
Když folklor bolí aneb pohled z druhé strany (HD, 08.10.2011)
Amerikán z Lužic na Podluží (HD, 15.10.2011)
Zlaté trumpety v Praze! (HD, 22.10.2011)
Jubilující Krušpánek Svatobořice-Mistřín (HD, 29.10.2011)
Jubilující malíř Jano Köhler (HD, 05.11.2011)
Věnováno památce písmáka Václava Šťastného z Milotic (HD, 12.11.2011)
Strážničan s českou duší Jan (Honza) Loutchan (19.11.2011)
Dvacetiletý Púčik Brno (HD, 26.11.2011)
Jízda králů na seznamu UNESCO! (HD, 03.12.2011)
Adventní věnce září, radost očekávání přináší…. (10.12.2011)
Tradice betlémů staletá, ale stále podmanivá a krásná… (HD, 17.12.2011)
Silvestr mění data, Nový rok přináší naději… (HD, 31.12.2011)

Příloha č. 2
PŘEHLED NÁVŠTĚV A AKCÍ – Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP
Stejně jako v předešlém roce jsme v Mikulčicích uvítali zejména školy z nejbližšího okolí, tedy
základní školy z Jihomoravského a Zlínského kraje.
I. HROMADNÉ (1072 dětí)
1. 19.4. Soutěž O Mojmírův poklad, 145 dětí, ZŠ Břeclav, ZŠ Uherské Hradiště, ZŠ Zlín
2. 29.4. Den s archeologem pro 4. třídy, 34 dětí, ZŠ Ždánice, (5 stanovišť: výklad, píšeme
hlaholicí, archeologické nálezy, pískoviště – malý archeolog, drveník, táborák s opékáním
špekáčků)
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3. 6.5. Velkomoravský den pro 4. třídy, 84 dětí, ZŠ Hodonín – Mírové náměstí, ZŠ Lanžhot, ZŠ
Hrušovany u Brna, (výklad, píšeme hlaholicí, archeologické nálezy, pískoviště – malý
archeolog, drveník, táborák s opékáním špekáčků)
4. 13.5. Den s archeologem pro 4. a 7. Třídy, 72 dětí ZŠ Týnec, ZŠ Podivín
5. 20.5. Velkomoravský den pro 7. Třídy, 86 dětí, ZŠ Mikulčice, ZŠ Mikulčice II., ZŠ Skalice),
(výklad, píšeme hlaholicí, archeologické nálezy, projekce, drveník, táborák s opékáním
špekáčků)
6. 7.6. Soutěž O Mojmírův poklad, 57 dětí, ZŠ Velké Pavlovice, ZŠ Strážnice
7. 8.6. Soutěž O Mojmírův poklad, 45 dětí, ZŠ Hovorany (+ hlaholice, drveník, šperky,
oblékání)
8. 16.9. Velkomoravský den pro 4. Třídy, 120 dětí, ZŠ Mikulčice, ZŠ Svatobořice – Mistřín, ZŠ
Holíč, ZŠ Lužice), (výklad, píšeme hlaholicí, archeologické nálezy, pískoviště – malý
archeolog, drveník, táborák s opékáním špekáčků)
9. 27.9. Soutěž O Mojmírův poklad, 30 dětí, ZŠ Mikulčice, ZŠ Moravská Nová Ves
10. 29.9. Soutěž O Mojmírův poklad, 110 dětí, ZŠ Dubňany, Hodonín - Vančurova
11. 30.9. Velkomoravský den pro 7. Třídy, 126 dětí, ZŠ Břeclav - Slovácka, ZŠ Lednice, ZŠ
Čáry, ZŠ Hodonín – Očovská, (přednáška, píšeme hlaholicí, archeologické nálezy, opékání
špekáčků)
12.6.10. Den dravců (Den dravců ve spolupráci se skupinou Zayferus, při němž byly představeny
čtyři desítky dravých ptáků), 130 dětí, MŠ Hodonín, Gymnázium Strážnice
13.Den s archeologem pro 7. Třídy, 103 dětí, (ZŠ Zašová, ZŠ Vranovice, ZŠ Mutěnice,
(přednáška archeologa, píšeme hlaholicí, ochutnávka jáhlových kuliček, archeologické nálezy,
projekce, drveník, opékání špekáčků)
14.Podzim v Rasticově městě – Drakiáda na Valech, dětí 60 dětí, (Dětský domov Hodonín,
Dětský domov Holíč, ZŠ Lanžhot)
II. INDIVIDUÁLNÍ (1820 dětí)
1. 24.3. ZŠ Milovice, 40 dětí (doprovodný program)
2. 30.3. ZŠ Drnholec, 30 dětí (doprovodný program)
3. 6.4. ZŠ Hrušovany nad Jevišovkou, 63 dětí (doprovodný program)
4. 8.4. ZŠ Svážná Brno, 40 dětí (doprovodný program s hlaholicí)
5. 20.4. ZŠ Žarošice, 45 dětí (doprovodný program)
6. 9.5. MŠ Hodonín - Sídlištní (pohádka O princezně Dobroslavě), 55 dětí
7. 16.5. MŠ Starovice (pohádka O princezně Dobroslavě), 55 dětí
8. 23.5. MŠ Kostice (pohádka O princezně Dobroslavě), 54 dětí
9. 26.5. ZŠ Hošťálková, 44 dětí (doprovodný program)
10.27.5. Gymnázium Velké Pavlovice, 50 osob (přednáška, projekce)
11.30.5. MŠ Lednice (pohádka O princezně Dobroslavě), 62 dětí
12.31.5. MŠ Sudoměřice (pohádka O princezně Dobroslavě), 50 dětí
13.31.5. SŠ Zlín, (doprovodný program s hlaholicí), 30 žáků
14.31.5. Gymnázium Ostrava (prohlídka s projekcí), 80 žáků
15.2.6. ZŠ Gbely, 42 dětí, ( doprovodný program)
16.8.6. Gymnázium Brno – Řečkovice, 66 žáků (prohlídka s projekcí)
17.10.6. ZŠ U Červených domků, 18 dětí (doprovodný program)
18.13.6. MŠ Hrušky (pohádka O princezně Dobroslavě), 50 dětí
19.14.6. ZŠ Břeclav, 33 dětí, (doprovodný program)
20.14.6. ZŠ Hustopeče, 32 dětí (doprovodný program)
21.15.6. ZŠ Milovice, 50 dětí (soutěž O Mojmírův poklad)
22.15.6. Gymnázium J. Škody, 70 studentů (prohlídka s projekcí)
23.20.6. ZŠ Břeclav, 29 dětí, ( doprovodný program)
24.21.6. ZŠ Soběchleby, 40 dětí, ( doprovodný program)
25.22.6. Gymnázium Frenštát pod Radhoštěm, 60 žáků, (prohlídka s projekcí)
26.23.6. Gymnázium Břeclav, 25 žáků, (prohlídka s projekcí)
27.23.6. ZŠ U Červených domků, 30 dětí (doprovodný program)
28.23.6. ZŠ Lovčice, 9 dětí (doprovodný program)
29.24.6. Gymnázium Brno, 40 žáků, (prohlídka s projekcí)
30.7.9. Gymnázium Bučovice, 60 žáků, (prohlídka s projekcí)
31.23.9. ZŠ Ratíškovice, 40 dětí, ( doprovodný program)
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32.23.9. Gymnázium Banská Bystrica, 40 žáků, (prohlídka s projekcí)
33.26.9. MŠ Mikulčice, (pohádka O princezně Dobroslavě), 40 dětí
34.26.9. MŠ Lužice, (pohádka O princezně Dobroslavě), 50 dětí
35.4.10. ZŠ Pohořelice, 40 dětí (soutěž O Mojmírův poklad)
36.4.10. Gymnázium Chotěboř, 35 žáků, (prohlídka s projekcí)
37.12.10. ZŠ Křenovice, 48 žáků, (doprovodný program)
38.12.10. ZŠ Kunovice, 45 žáků, (doprovodný program)
39.25.10. ZŠ Hodonín – Mírové náměstí, 40 dětí, (doprovodný program)
40.25.10. ZŠ Slavičín, 40 dětí, (doprovodný program)
41.31.10. MŠ Rohatec, (pohádka O princezně Dobroslavě), 50 dětí
III. DALŠÍ VEDLEJŠÍ AKCE
1. 16.6. vyhlášení soutěže Malujeme barvami země, dětí (doprovodné aktivity a stanoviště pro
děti: myslivci, GVU Hodonín, drátování, filatelie, mikroskopy aj…), 300 dětí
2. 17.6. Skrytá paměť Moravy, 50 dětí
IV. DROBNÉ DOPLŇOVÉ AKTIVITY
4. 24.4. Den země, 300 dětí
Příloha č. 3
Přehled všech akcí konaných v sále Evropa v roce 2011
středa 26. ledna 2011
(dopolední akce)
Krocení literární múzy
pořadatel: Jihomoravský kraj, Muzeum Brněnska - pobočka Památník písemnictví na Moravě
v Rajhradě, Masarykovo muzeum v Hodoníně s pobočkou Slovanské hradiště v Mikulčicích
úterý 8. února 2011
Porada starostů Jihomoravského kraje
pořadatel: Jihomoravský kraj

(dopolední akce)

neděle 13. února 2011
(odpolední akce)
Barokní odpoledne - doprovodný program k výstavě F. Š. Lotrinského
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně (http://www.masaryk.info)
středa 16. února 2011
(celodenní akce)
Holíčská fajáns
- doprovodný program k výstavě F. Š. Lotrinského
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně (http://www.masaryk.info)
středa 23. února 2011
Porada ředitelů organizací JMK
pořadatel: Jihomoravský kraj

(celodenní akce)

neděle 26. února 2011
Taneční akce Střediska volného času Hodonín
pořadatel: SVČ Hodonín

(celodenní akce)

čtvrtek 3. března 2011
(večerní akce)
Hudební čtvrtek – Jan Škrdlík – Co umí violoncello
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně (http://www.masaryk.info)
úterý 8. března 2011
Zkouška Komorního orchestru Jana Noska ZUŠ Hodonín
pořadatel: Město Hodonín (www.hodonin.eu)

(večerní akce)

čtvrtek 10. března 2011
Výroční ceny města Hodonína
pořadatel: Město Hodonín (www.hodonin.eu)

(večerní akce)

90

neděle 13. března 2011
Bohoslužba Apoštolské církve Hodonín
pořadatel: Bohuslav Cupal, Apoštolská církev Hodonín

(dopolední akce)

neděle 20. března 2011
(odpolední akce)
Barokní odpoledne - doprovodný program k výstavě F. Š. Lotrinského
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně (http://www.masaryk.info)
pondělí 21. března 2011
(dopolední akce)
Pořad pro školy – barokní hudba
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně (http://www.masaryk.info)
středa – pátek 13. - 15. dubna 2011
(celodenní akce, 2 dny)
Velikonoce se blíží
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně (http://www.masaryk.info)
úterý 12. dubna 2011
(večerní akce)
Zkouška Komorního orchestru Jana Noska ZUŠ Hodonín
pořadatel: Hodonínský symfonický orchestr a smíšený pěvecký sbor (www.orchestrasbor.cz)
čtvrtek 14. dubna 2011
(večerní akce)
Hudební čtvrtek – Komorní orchestr Jana Noska ZUŠ Hodonín
pořadatel: Hodonínský symfonický orchestr a smíšený pěvecký sbor (www.orchestrasbor.cz)
úterý 19. dubna 2011
(večerní akce)
Robert Balzar Trio
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně (http://www.masaryk.info)
čtvrtek 21. dubna 2011
Velká jarní módní show
pořadatel: DUFI – Lenka Dufková

(večerní akce)

pondělí 9. května – pátek 20. května 2011 (příprava 6. května, ukončení 23. - 24. května 2011)
Maturanti vystavují
(výstava v rámci otvíracích hodin)
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně (http://www.masaryk.info)
čtvrtek 12. května 2011
Stratex communication, s. r. o. – seminář
pořadatel: www.stratex.cz

(odpolední akce)

pátek 20. května 2011
(odpolední a večerní akce)
Muzejní noc
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně (http://www.masaryk.info)
středa 25. května 2011
VII. hodonínský den sester
pořadatel: Nemocnice T. G. M. Hodonín (www.nemho.cz)

(celodenní akce)

čtvrtek 26. května 2011
(večerní akce)
Iva Bittová
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně (http://www.masaryk.info)
pátek 3. června 2011
(večerní akce)
Hudební nástroje: historie - výroba - současnost/ sál Evropa - vernisáž výstavy
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně (http://www.masaryk.info)
středa – čtvrtek 8. - 9. června 2011
(celodenní akce, 2 dny)
Oborová komise muzejních archeologů při Asociaci muzeí a galerií České republiky
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně (http://www.masaryk.info)
úterý – středa 14. - 15. června 2011
(celodenní akce, 2 dny)
Konference – Senioři v muzeu
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně (http://www.masaryk.info)
sobota 17. června 2011
Módní přehlídka
pořadatel: Blahynková Eva

(večerní akce)
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pondělí 20. června 2011
(večerní akce)
Zkouška Sboru gymnázia Hodonín a jeho hosta
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně (http://www.masaryk.info)
čtvrtek 23. června 2011
(večerní akce)
Hudební čtvrtek – Sbor gymnázia Hodonín a jeho host
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně (http://www.masaryk.info)
sobota 25. června 2011
(celodenní akce)
Vodní království
pořadatel: Dům kultury v Hodoníně (www.dkhodonin.eu) a Masarykovo muzeum v Hodoníně
(www.masaryk.info
úterý 30. srpna 2011
(celodenní akce)
V osadě pravěkých lovců
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně (http://www.masaryk.info)
sobota 3. září 2011
(celodenní akce)
Slavnostní promoce EPI
pořadatel: Evropský polytechnický institut, s.r.o., (www.epihodonin.cz)
úterý 6. září 2011
(celodenní akce)
V osadě pravěkých lovců
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně (http://www.masaryk.info)
pátek 9. září 2011
(odpolední akce)
Královský košt vín
pořadatel: Město Hodonín (www.hodonin.eu), DK Hodonín (www.dkhodonin.eu)
čtvrtek 22. září 2011
(večerní akce, od 19:00 hod.)
Hudební čtvrtek – Cimbálový orchestr z Podluží
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně (http://www.masaryk.info)
sobota 24. září 2011
(odpolední akce, od 14:00 hod.)
PHOTOKOŠT
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně (http://www.masaryk.info)
čtvrtek 29. září 2011
(večerní akce)
Zkouška sboru HSO-SPS
pořadatel: Hodonínský symfonický orchestr a pěvecký sbor (www.orchestrasbor.cz)
sobota 1. října 2011
(večerní akce)
Sborový festival ECHO 2011
pořadatel: Hodonínský symfonický orchestr a pěvecký sbor (www.orchestrasbor.cz)
pondělí 3. října 2011
Imatrikulace studentů Gymnázia Hodonín
pořadatel: Gymnázium Hodonín (http://www.gymhodonin.cz/)

(odpolední akce)

sobota 8. října 2011
Imatrikulace EPI
pořadatel: Evropský polytechnický institut, s.r.o. (www.epihodonin.cz)

(večerní akce)

středa 12. října 2011
Stratex Communication – akce pro klienty ČSOB banky
pořadatel: Stratex Communication

(večerní akce)

čtvrtek – pátek 13. - 14. října 2011
(celodenní akce, 2 dny)
Vinařův rok
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně (http://www.masaryk.info)
pondělí 24. října 2011
(odpolední akce)
Debatní liga
pořadatel: Středisko volného času Hodonín (http://svc-hodonin.webnode.cz/), Studentský parlament
čtvrtek 27. října 2011
Módní show - DUFI

(odpolední akce)
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pořadatel: DUFI – Lenka Dufková
sobota 29. října 2011
(odpolední akce)
PHOTOKOŠT
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně (http://www.masaryk.info)
středa 16. listopadu 2011
(večerní akce)
Studentský den
pořadatel: Středisko volného času Hodonín (http://svc-hodonin.webnode.cz/), Studentský parlament
pátek 18. listopadu 2011
Večer krásy
pořadatel: Iva Komoňová

(večerní akce)

úterý 22. listopadu 2011
(celodenní akce)
Porada starostů Jihomoravského kraje
pořadatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje (www.kr-jihomoravsky.cz)
středa – pátek 14. - 16. prosince 2011
(celodenní akce, 3 dny)
Vánoce se blíží
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně (http://www.masaryk.info)
Příloha č. 4
Seznam výzkumů. Smluvní investorské akce za rok 2011
201101-1 Kyjov-Boršov, Školní, vod. VaK
201101-4 Moravský Písek, Bzenec, vod. VaK
201101-5 Strážnice-Nová, kan. VaK
201101-6 Šardice-Zemkova, Urubkova, kan. VaK
201103 Veselí n. M.-nám. Míru, tur. centrum Město
201104 Veselí n. M.-nám. Míru, finanční úřad FŘ Brno
201107 Vacenovice-Padělky od Sedmirohé, SDO Obec
201111 Radějov-intrav., kanalizace Obec
201112 Kyjov-Za stadionem, bytový dům Šušák
201114 Veselí n.M.-Stolařská, obchodní dům Kaufland
201116-1 Kyjov-VTL TU 30202 JMP Net
201116-2 Kyjov-VTL TU 30517 JMP Net
201116-3 Strážnice-Masarykova, NTL JMP Net
201116-4 Strážnice-Skalická, NTL JMP Net
201116-5 Vacenovice-VTL TU 45754 JMP Net
201116-6 Prušánky- VTL TU 45757 JMP Net
201116-8 Hovorany-benz. stanice, reko. MS JMP Net
201116-9 Hodonín-Brněnská, STL RS JMP Net
201116-10 Lužice-VTL TU 45760 JMP Net
201116-11 Prušánky- VTL TU 45759 JMP Net
201116-12 Strážnice-Prefa, VTL RS JMP Net
201117 Blatnička-Padělky, Staré pasinky PEO, PPO Strabag
201118 Veselí nad Moravou, Svatoplukova, NN EoN
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201120 Kyjov-Svatoborská, Stop shop Stop shop
201124 Kyjov - Nětčice - Pod Lipami, ZTV RD Město
201128 Dambořice-Kostelní, kostel sv. Martina Obec
201132 Vracov- Padělky, ZTV Město
201133 Milotice-Dráhy, ČOV, kan. MSOS Kyjov
201137 Veselí-Sokolovská, bytový dům Škodák
201138 Blatnička-Za humny, Za školou, PPO Strabag
Seznam výzkumů. Neinvestorské a ostatní akce
25/11 Hrubá Vrbka-Zábařinčí, ZAV MMH, Archaia Olomouc, MU Brno
26/11 Strážnice-Příční, ppč. 60 RD Novák
27/11 Strážnice-Rybářská, ppč. 377/1 RD Andrýsek
Příloha č. 5
Seznam smluv
201101 Hodonínsko-rámcová smlouva 2011 VaK
201101-1 Kyjov-Boršov, Školní, vod. VaK
201101-2 Hodonín-Erbenova, kan. VaK
201101-3 Dubňany, Jarohněvice-Kyjovský řádek, vod. VaK
201101-4 Moravský Písek, Bzenec, vod. VaK
201101-5 Strážnice-Nová, kan. VaK
201101-6 Šardice-Zemkova, Urubkova, kan. VaK
201101-7 Hodonín-Rodinova, kan. VaK
201102 Prušánky-Díly na rybníkem, Hluchý žleb, Úlehle, zap. sondy Pr 5, MND
201103 Veselí n. M.-nám. Míru, tur. centrum Město Veselí n. M.
201104 Veselí n. M.-nám. Míru, finanční úřad FŘ Brno
201105 Mutěnice-Doubrava, panel. plocha, vrt 12 MND
201106 Hodonín-Dobrovolského-Slunečná, opt. propojení Net-Connect
201107 Vacenovice-Padělky od Sedmirohé, SDO Obec Vacenovice
201108 Čejkovice-Malý Újezd, TI pro RD Obec Čejkovice
201109 Rohatec-Přední díly, SDO Obec Rohatec
201110 Josefov-Dlouhá kukvička, panel. plocha, vrt 23 MND
201111 Radějov-intr., kanalizace Obec Radějov
201112 Kyjov-Za stadionem, bytový dům Šušák
201113 Mutěnice-Ke Trojici, stav. úpravy Obec Mutěnice
201114 Veselí n.M.-Stolařská, obchodní dům Kaufland
201115 Dubňany-Kostelisko, sanace DIAMO
201116-1 Kyjov-VTL TU 30202 JMP Net
201116-2 Kyjov-VTL TU 30517 JMP Net
201116-3 Strážnice-Masarykova, NTL JMP Net
201116-4 Strážnice-Skalická, NTL JMP Net
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201116-5 Vacenovice-VTL TU 45754 JMP Net
201116-6 Prušánky- VTL TU 45757 JMP Net
201117-7 Prušánky, NTL JMP Net
201116-8 Hovorany-benz. stanice, rek. MS JMP Net
201116-9 Hodonín-Brněnská, STL RS JMP Net
201116-10 Lužice-VTL TU 45760 JMP Net
201116-11 Prušánky- VTL TU 45759 JMP Net
201116-12 Strážnice-U cihelny, Prefa, VTL RS JMP Net
201117 Blatnička-Padělky, Staré pasinky PEO, PPO Strabag
201118 Veselí nad Moravou-Svatoplukova, NN EoN
201119 Dubňany-Trniny, TI pro RD Trustinvest CR
201120 Kyjov-Svatoborská, Stop shop Trei Real Estate
201121 Mutěnice-Sklepní, komun. Obec Mutěnice
201122 Mutěnice-Sklepní, prodl. vod Obec Mutěnice
201123-1 Hodonín-Slovácká, kan. Město Hodonín
201123-2 Hodonín-Brněnská, kan. Město Hodonín
201124 Kyjov-Nětčice-Pod Lipami, ZTV 11 RD Město Kyjov
201125 Hodonín-Horní valy, opt. propojení Net-Connect
201126 Hodonín-Bratislavská 3, opt. propojení Net-Connect
201127 Čejkovice-Včelín, Zelnice, kan. Obec Čejkovice
201128 Dambořice-kostel sv. Martina Obec Dambořice
201129 Rohatec-Kerchůvky, PPO Holcner Doprava
201130 Sudoměřice-Přední vápenky, TI Obec Sudoměřice
201131 Hodonín-Polní, Kollárova, ŽD F-Dental
201132 Vracov-ZTV Padělky Město Vracov
201133 Milotice-Dráhy, ČOV MSOS Kyjov
201134 Hovorany-Jezovitka, polní cesta Strabag
201135 Dolní Bojanovice-Nivky u starého rybníka, cyklostezka Swietelski
201136 Hodonín-Velkomoravská, rek. dvoru OSZ Renova
201137 Veselí-Sokolovská, byt. dům Škodák
201138 Blatnička-Za humny, Za školou, PPO Strabag
Příloha č. 6
Seznam nálezových zpráv
Kyjov-Boršov, Školní, vod. VaK (201101-1). Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu.
Veselí n. M.-nám. Míru, finanční úřad FŘ Brno (201104). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Vacenovice-Padělky od Sedmirohé, SDO Obec Vacenovice (201107). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
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Karlín-Dušnice, Krátké, pol. cesty Agromeli (201057). Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu.
Kyjov-VTL TU 30202 JMP Net (201116-1). Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Kyjov-VTL TU 30517 JMP Net (201116-2). Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Strážnice-Masarykova, NTL JMP Net (201116-3). Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu.
Strážnice-Skalická, NTL JMP Net (201116-4). Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu.
Blatnička-Padělky, Staré pasinky PEO, PPO Strabag (201117). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Kyjov-Svatoborská, Stop shop Trei Real Estate (201120). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Příloha č. 7
201101-2 Hodonín-Erbenova, kan. VaK
201101-3 Dubňany, Jarohněvice-Kyjovský řádek, vod. VaK
201101-7 Hodonín-Rodinova, kan. VaK
201102 Prušánky-Díly na rybníkem, Hluchý žleb, Úlehle, zap. sondy Pr 5, MND
201105 Mutěnice-Doubrava, panel. plocha, vrt 12 MND
201106 Hodonín-Dobrovolského-Slunečná, opt. propojení Net-Connect
201108 Čejkovice-Malý Újezd, TI pro RD Obec
201109 Rohatec-Přední díly, SDO Obec
201110 Josefov-Dlouhá kukvička, panel. plocha, vrt 23 MND
201113 Mutěnice-Ke Trojici, stav. úpravy Obec
201115 Dubňany-Kostelisko, sanace DIAMO
201117-7 Prušánky-intrav, NTL JMP Net
201119 Dubňany-Trniny, TI pro RD
201121 Mutěnice-Sklepní, komun. Obec
201122 Mutěnice-Sklepní, prodl. vod Obec
201123-1 Hodonín-Slovácká, kan. Město Hodonín
201123-2 Hodonín-Brněnská, kan. Město Hodonín
201125 Hodonín-Horní valy, opt. propojení Net-Connect
201126 Hodonín-Bratislavská 3, opt. propojení Net-Connect
201127 Čejkovice-Včelín, Zelnice, kan. Obec
201129 Rohatec-Kerchůvky, PPO Holcner Doprava
201130 Sudoměřice-Přední vápenky, TI Obec
201131 Hodonín-Polní, Kollárova, ŽD F-Dental
201134 Hovorany-Jezovitka, polní cesta Strabag
201135 Dolní Bojanovice-Nivky u starého rybníka, cyklostezka Swietelski
201136 Hodonín-Velkomoravská, rek. dvoru OSZ Renova
Příloha č. 7
Seznam výzkumů
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1/11: Lužice, Sklářská ul., RD Kopečná
2/11: Prušánky, Moravská ul., RD Kopečný
3/11: Rohatec, Revoluční ul., garáž k RD Gergel
4/11: Rohatec, Přední díly, RD Švendovi
5/11: Čejkovice, V Chalupách, RD Košutkovi
6/11: Rohatec, Hodonínská ul. p. p. č. 2990/23, parkoviště
7/11: Josefov, p.p.č. 479, vinný sklep Bílek
8/11: Šardice, ul. Dědina, rozšíření kanalizace II. etapa
9/11: Lužice, Velkomoravská čp. 66, RD Lorencovi
10/11: Čejkovice, Průmyslová zóna Cigánov, ppč. 4598/43, kanalizační přípojka
11/11: Petrov, p.p.č. 1463/4, vinný sklep Svoboda
12/11: Čejkovice, Templářská ul. čp. 78, oplocení dvoru
13/11: Dolní Bojanovice, Hlavní ul. čp. 632, IS pro RD Imrich
14/11: Dolní Bojanovice, Mezi zahradami, TI pro RD
15/11: Dubňany, Jarohněvice, FVE
16/11: Josefov, ul. Za Dvorem, přípojka k RD Komínek
17/11: Prušánky, Slunečná ul., RD Tesařík
18/11: Prušánky, Moravská ul., RD Zugarová
19/11: Hodonín, Lesní ul. čp. 3802/18, oprava bytového domu
20/11: Hodonín, Malá kasárna, parkoviště 2
21/11: Lužice, Velkomoravská ul., RD Havlík
22/11: Dubňany, Doubky u písků, lesní výkop
23/11: Dubňany, Fabián, odvodnění lesa
24/11: Dolní Bojanovice, vytápění kostela sv. Václava

Příloha č. 8
Seznam nálezových zpráv
Pozitivní:
Kostrouch, F. 2011: Dubňany – Jarohněvice. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A-201101/3.
Kostrouch, F. 2011: Hodonín, ul. Purkyňova, ul. Měšťanská. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě plynovodu. Archiv MM Hodonín A-201019/1.
Kostrouch, F. 2011: Hodonín – Rybáře. Předběžná nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při stavbě plynovodu. Archiv MM Hodonín A- A-2920/3.
Kostrouch, F. 2011: Hodonín, čp. 1734/11, ul.Velkomoravská. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín A-201136.
Kostrouch, F. 2011: Hodonín – ul. Rodinova. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A-201101/7.
Kostrouch, F. 2011: Hodonín – Masarykovo náměstí. Investorská nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při opravě přípojky NN. Archiv MM Hodonín A-201041.
Negativní:

97

Kostrouch, F. 2011: Čejkovice, čp. 3, ul. Pod Zámkem. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě kanalizace. Archiv MM Hodonín A-201043.
Kostrouch, F. 2011: Dolní Bojanovice. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A-201135.
Kostrouch, F. 2011: Čejkovice – Cigánov. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu
při stavbě kanalizace. Archiv MM Hodonín A-201042.
Kostrouch, F. 2011: Hodonín – Doubrava. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu
při stavbě průzkumného vrtu Mutěnice 12. Archiv MM Hodonín A-201105.
Kostrouch, F. 2011: Josefov – Dlouhá kukvička. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A-201110.
Kostrouch, F. 2011: Čejkovice, ul. Bílovická. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu
při stavbě plynovodu. Archiv MM Hodonín A-201019/D2.
Kostrouch, F. 2011: Hodonín – Bažantnice. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu
při opravě vodovodu. Archiv MM Hodonín A-201039.
Kostrouch, F. 2011: Hodonín, ul. G. Preissové.Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při stavbě plynovodu. Archiv MM Hodonín A-201019/D1.
Kostrouch, F. 2011: Hodonín – ul. Partyzánská. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A-201051.
Kostrouch, F. 2011: Mutěnice, ul. Ke Trojici. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A-201113.
Kostrouch, F. 2011: Hodonín, ul. Měšťanská. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při stavbě STK. Archiv MM Hodonín A-201038.
Kostrouch, F. 2011: Prušánky.Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při zapojení
sondy Pr 5. Archiv MM Hodonín A-201102.
Kostrouch, F. 2011: Rohatec, Přední díly. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu
při stavbě sběrného dvoru. Archiv MM Hodonín A-201109.
Kostrouch, F. 2011: Mutěnice, ul. Sklepní. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A-201122.
Kostrouch, F. 2011: Mutěnice, ul. Sklepní. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu
při výstavbě komunikace. Archiv MM Hodonín A-201121.
Kostrouch, F. 2011: Čejkovice, Malý Újezd. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A-201108.
Kostrouch, F. 2011: Dubňany – Kostelisko. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu
při sanaci poddolovaného území. Archiv MM Hodonín A-201115.
Kostrouch, F. 2011: Hodonín – Pánov. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A-201050.
Kostrouch, F. 2011: Čejkovice – ul. Včelín, ul. Zelnice. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín A-201127.
Kostrouch, F. 2011: Dolní Bojanovice. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při
stavbě sběrného dvoru. Archiv MM Hodonín A-201002.
Kostrouch, F. 2011: Hodonín – sídliště Jihovýchod. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při optickém propojení. Archiv MM Hodonín A-201106.
Kostrouch, F. 2011: Prušánky – ul. Moravská. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A-201052.
Kostrouch, F. 2011: Hodonín, ul. Erbenova. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A-201101/2.
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Kostrouch, F. 2011: Mutěnice, ul. Slovácká. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A-201015.
Kostrouch, F. 2011: Lužice, čp. 475/5, ul. Sklářská. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při stavbě rodinného domu. Archiv MM Hodonín 1/11.
Kostrouch, F. 2011: Hovorany- Přední louky. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM v Hodoníně A-201134.

Příloha č. 9
Materiál zpracovaný výtvarnicí v Hodoníně – propagace, drobný tisk a instalace výstav
Leden 2011
-HODONÍN SADOVÁ
Návrh a tisk pracovních listů pro výstavu „Císař František Štěpán Lotrinský a holíčská fajáns“
-MASARYKOVO MUZEUM
Návrh a tisk „Volná rodinná vstupenka“ 2011
-MIKULČICE
Tisk Zvacího dopisu
Únor 2011
-HODONÍN EVROPA
Návrh a tisk plakátu a letáků + úprava Sálu Evropa "Barokní odpoledne - na počest císařovny
Marie Terezie"
Termín akce 13. 2. 2011 od 13:00 do 16:30
-HODONÍN EVROPA
Návrh a tisk plakátu, letáků pro školy a prezenční listina "Na návštěvě u hrnčíře - předvádí pan Petr
Pollák"
Termín akce 24. 2. 2011 od 16:00
-MASARYKOVO MUZEUM
Návrh a tisk samolepek „Neprodejné“
Březen 2011
-HODONÍN EVROPA
Návrh a tisk plakátu + vstupenek na koncert „Hudební čtvrtek - Co umí violoncello“
Termín koncertu 3. 3. 2011 od 19:00
-HODONÍN EVROPA
Návrh a tisk plakátu, letáků pro školy a prezenční listina "Barokní odpoledne - na počest Františka
Štěpána Lotrinského"
Termín akce 20. 3. 2011 od 16:00
-HODONÍN ZÁMEČEK
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + letáků pro školy „Příběhy
hodonínských domů“
Trvání výstavy 4. 3. – 29. 5. 2011, vernisáž 3. 3. 2011 v 17:00
-HODONÍN ZÁMEČEK
Návrh a tisk pracovních listů + záložek + skládaček domu + pro výstavu „Příběhy hodonínských
domů“
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-MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu „Plán akcí“ na měsíc duben
Duben 2011
-MIKULČICE
Lepení značek kolem Mikulčic
-HODONÍN SADOVÁ
Návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + leták „Hradní fotoarchiv 1918 - 1933“
Trvání výstavy 8. 4. – 22. 5. 2011, vernisáž 7. 4. 2011 v 17:00
-HODONÍN EVROPA
Návrh a tisk plakátu na velikonoční výstavu + instalace „Velikonoce se blíží…“
Termín výstavy 13. 4. – 15. 4. 2011 od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 16:30
-HODONÍN EVROPA
Účast na pořádání akce „Velikonoce se blíží…“
Termín předváděcích akcí 13. 4. – 15. 4. 2011, 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
-HODONÍN EVROPA
Návrh a tisk plakátu + vstupenek na koncert „Robert Balzar Trio“
Termín koncertu 19. 4. 2011 od 19:00
-MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu „Plán akcí“ na měsíc květen
Květen 2011
-MIKULČICE
Návrh a tisk jmenovek + Pozvánky k návštěvě + zvací listy + leták Pohansko, Mikulčice, Staré Město +
Karta návštěvníka + Cedulka "Hlaholice" (laminace)
-HODONÍN EVROPA
Tisk plakátu „Maturanti maturují“
Termín výstavy 10. 5. - 22. 5. 2011
-MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu "III. cena cestujeme s Rosťou"
20. - 22. 5. 2011
-MIKULČICE
Návrh a tisk pracovních listů "O Mojmírův poklad"modrý tým, červený tým + pexeso
-MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu a letáku "Víkend na mikulčických valech"
Termín akcí 20. 5. - 22. 5. 2011
-KYJOV
Účast na pořádání akce „Muzejní noc“
Termín akce 20. 5. 2011
-HODONÍN EVROPA
Návrh a tisk plakátu + vstupenek na koncert „Iva Bittová“
Termín koncertu 26. 5. 2011 od 19:00
-HODONÍN ZÁMEČEK
Návrh a tisk plakátu + letáku na akci „Muzejní noc“ na téma Jak se lidé kdysi bavili
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Termín akce 20. 5. 2011 od 19:00 do 23:00
-KYJOV
Účast na pořádání akce Muzejní noc
Termín akce 20. 5. 2011 od 17:00 do 21:00
-MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu „Plán akcí“ na měsíc červen
Červen 2011
-HODONÍN EVROPA
Návrh a tisk plakátu + vstupenek na koncert „Edward Powell“
Termín koncertu 3. 6. 2011 od 19:30
-MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu „Host N° 1000“
-MIKULČICE
Návrh a tisk + složky a pasparta "Předávací protokol" Sousoší Cyrila a Metoděje
-HODONÍN SADOVÁ
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + leták + leták pro školy „Hudební
nástroje“
Trvání výstavy 4. 6. – 31. 8. 2011, vernisáž 3. 6. 2011 v 18:00
-HODONÍN ZÁMEČEK
Návrh a tisk plakátu + leták + skládačka „Morávia srdcová pětka“
Trvání výstavy 8. 6. – 4. 9. 2011, vernisáž 7. 6. 2011 v 17:00
-MIKULČICE
Instalace výstavy + účast na pořádání akce předávání cen „Malujeme barvami země“
Termín akce 15. 6. 2011
-MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu na přednášku „Langobardské pohřebiště u Kyjova“ Mgr. Jaromíra Šmerdy
Termín akce 19. 6. 2011 v 15:00
-HODONÍN EVROPA
Návrh a tisk plakátu + vstupenek na koncert „Absolventský koncert“
Termín koncertu 23. 6. 2011 od 19:00
-MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu „Plán akcí“ na měsíce červenec/ srpen
Červenec 2011
-MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu „Slavnostní Archijerejská Sv. liturgie Sv Jana Zlatoústého“
Termín akce 3. 7. 2011 v 15:00
-MASARYKOVO MUZEUM
Návrh a tisk „Vstupy zdarma pro držitele Senior pasů“
-MIKULČICE
Návrh a tisk letáku A4 oboustranně „Velkomoravské Makulčice“
Návrh a tisk letáku A4 „Zvací list“
-MIKULČICE

101

Návrh a tisk pracovních listů „O Mojmírův poklad“
-MIKULČICE
Návrh a tisk pozvánky „Cyrilometodějská pouť na Podluží“
Termín akce 5. 7. 2011 v 15:30
-MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu „Velkomoravské dny na Valech v Mikulčicích“
Termín akce 5. 7. a 6. 7. 2011 celodenně
-MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu + leták + kartička + čestné vstupenky „Velkomoravský poklad“ originály
šperků
Trvání výstavy 6. 7. 2011 10:00 - 17:00
-MIKULČICE
Návrh karty pro tisk v tiskárně „Zážitková karta“
Srpen 2011
-MASARYKOVO MUZEUM
Návrh a tisk plakátu „Vstupné“
-MIKULČICE
Tisk Zvacího dopisu
-MIKULČICE
Návrh a tisk letáku A4 oboustranně „Pohansko, Mikulčice, Staré město“
-MIKULČICE
Návrh a tisk diplomů „Host H° 1. 000“ , „Host H° 3. 000“, „Host H° 12. 000“
-MASARYKOVO MUZEUM
Návrh a tisk „Vizitky zaměstnanců“
-MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu na přednášku „Velkomoravské šperky, produkty řemeslné výroby“ PhDr.
Blanky Kavánové
Termín přednášky 28. 8. 2011 v 15:00
-HODONÍN ZÁMEČEK
Návrh a tisk plakátu + leták na akci „V osadě pravěkých lovců“
Termín akce 30. 8. 2011, celodenní program
-MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu „Plán akcí“ na měsíc září
Září 2011
-HODONÍN ZÁMEČEK
Návrh a tisk plakátu a pozvánek na přednášku „Za tajemstvím moravských map“ PhDr. Marka
Vařeky
Termín přednášky 2. 9. 2011 v 16:30
-HODONÍN SADOVÁ
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + leták „Malujeme barvami země“
Trvání výstavy 9. 9. – 9. 10. 2011, vernisáž 8. 9. 2011 v 10:00
-HODONÍN ZÁMEČEK
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Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu a pozvánky + letáku do škol + doprovodný program +
pracovní list „Za krásou, která hřeje“
Trvání výstavy 16. 9. – 30. 11. 2011, vernisáž 15. 9. 2011 v 17:00
-MIKULČICE - Brno
Návrh a tisk plakátu na přednášky a výstavu „Festival vědy“
Termín výstavy a přednášek 17. 9. 2011 10:00 - 18:00
-HODONÍN EVROPA
Návrh a tisk plakátu + vstupenek na koncert „Hudební čtvrtek - Cimbálový orchestr z Podluží“
Termín koncertu 22. 9. 2011 od 19:00
-MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu „Plán akcí“ na měsíc říjen
Říjen 2011
-MIKULČICE
Návrh a tisk jmenovek „Klub přátel - členská karta“
-MASARYKOVO MUZEUM
Návrh a tisk plakátu „Stálá expozice“
-MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu + letáku na akci + logo Nadace ČEZ „Den dravců“
Termín akce 6. 10. 2011 od 10:00
-MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu + letáku na akci „Drakiáda na valech“
Termín akce 27. 10. 2011 od 9:00 do 16:30
-MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu + letáku na akci „Den Moravanů“ a Vzpomínka za zemřelé
Termín akce 28. 10. 2011 od 10:00 do 16:30
Listopad 2011
-MASARYKOVO MUZEUM
Návrh a tisk plakátu + reklamní záložky„Vstupné“
-MASARYKOVO MUZEUM
Návrh a tisk „Volná rodinná vstupenka“ 2012
-HODONÍN SADOVÁ
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + leták „Císař František Štěpán
Lotrinský držitel Hodonína a Holíče“
Trvání výstavy 6. 11. 2011 – 29. 1. 2012, vernisáž 4. 11. 2011 v 17:30
-MIKULČICE
Návrh a tisk diplomů „Poděkování zaměstnancům“ + Přání Miroslavě Ištvánkové
-KYJOV
Účast na pořádání akce „Bleší trh“
Termín akce 27. 11. 2011
Prosinec 2011
-HODONÍN ZÁMEČEK
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Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + leták „Betlémy domácí i
zahraniční“
Trvání výstavy 11. 12. 2011 - 15. 1. 2012, vernisáž 9. 12. 2011 v 17:00
-HODONÍN ZÁMEČEK
Návrh letáku pro školy „Živý betlém“
Termín akce 20. 12. 2011 v 8:30, 9:30, 10:30
-HODONÍN EVROPA
Tisk plakátu na vánoční předváděcí akce „Vánoce se blíží…“
Příloha č. 10
Materiál zpracovaný výtvarnicí v Kyjově – propagace, drobný tisk a instalace výstav
LEDEN:
Muzejní čtvrtletníky I. čtvrtletí, dotisk
Instalace a propagace výstavy „Ochotnické divadelní spolky v Kyjově“
Skenování a tisk darovaných scénografií od MUDr. Dunděry.
Tisk volných vstupenek do tomboly na ples.
Hlášení stavu tisku kopírky ineo+ 203
ÚNOR:
Návrh plakátu, propagace výstavy „Kraslice a figurky z kukuřičného šustí“- Veselí
Skenování rukopisu R. Hurta Vývoj vinařství…
Rodokmen „Aleš z Konipas“ do grafické formy
Propagace „Kurzy zdobení kraslic, kurz síťování, kurz výroby papírových růží a ozdob“
Instalace výstavy „Kraslice a figurky z kukuřičného šustí“
Hlášení stavu tisku kopírky ineo+ 203
BŘEZEN:
Propagační materiál k výstavě „Dřevěné nálezy ze středověkých měst“
Muzejní čtvrtletníky II. čtvrtletí
Plakát II. bleší trh – Muzejní noc
Velikonoční předváděcí akce, propagace, plakáty, letáčky,
Návrhy domovní cedulky na dveře pro MM Hodonín Sadová
Plakát k výstavě „Hradní fotoarchiv“ pro MM Hodonín
Instalace výstavy „Dřevěné nálezy ze středověkých měst“
Skenování „Archeologické výzkumy 1955“
Informační plakát pro Sadovou – Kyjov, Veselí
Hlášení stavu tisku kopírky ineo+ 203
DUBEN:
Skenování a tisk darovaných scénografií od MUDr. Dunděry
Velikonoční předváděcí akce, propagace, plakáty, letáčky, spolupráce při organizačním zabezpečení
Propagační materiál do vitrínky v Kauflandu + instalace, pro Mgr. Šmerdu
Skenování, uložení na cd „Hody a dožínky, Kyjov, Nětčice, Boršov 1945–1995“
Propagační materiál k výstavě „Hroznová Lhota“, plakáty, pozvánky (Veselí)
Propagační materiál „Muzejní noc“ Veselí nad Moravou
Skenování, uložení na cd „Soudní knihy osvětinské a zátorské z l. 1440-1562“
Instalace klaprámu na vrata nové budovy muzea.
Propagace „II. bleší trh“
Hlášení stavu tisku kopírky ineo+ 203
KVĚTEN:
Návrh na plakát „Kouzlo starých gramofonů“
Spolupráce při organizačním zabezpečení II. blešího trhu
Instalace výstavy „Hroznová Lhota“ Veselí nad Moravou
Instalace výstavy „Kouzlo starých gramofonů“
Hlášení stavu tisku kopírky ineo+ 203
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ČERVEN:
Muzejní čtvrtletníky III. čtvrtletí
Propagace výstavy „Kouzlo starých gramofonů“
Instalace výstavy „Kouzlo starých gramofonů“
Návrh plakátu a propagace akce „Swingové taneční odpoledne“
Školení „Webová prezentace Masarykova muzea v Hodoníně“ firma Dat, s. r. o.
v Uherském Hradišti
Propagace Swingového tanečního odpoledne: procházení náměstím v dobovém oblečení a rozdávání
letáků
Hlášení stavu tisku kopírky ineo+ 203
ČERVENEC:
Spolupráce při organizačním zabezpečení swingového tanečního odpoledne 3. 7. 2011
Výzdoba sálu pro swingové taneční odpoledne
Tisk pro Mikulčice „Nadace ČEZ“
Instalace a propagace výstavy „Jízda králů ze Skoronic“ a „90 let Slováckých roků“
Úprava webových stránek kyjovského muzea.
Hlášení stavu tisku kopírky ineo+ 203
SRPEN:
Instalace a propagace výstavy „Jízda králů ze Skoronic“
Tisk pozvánek a plakátů výstava „Hrad Veselí“ - muzeum Veselí
Aktualizace webových stránek kyjovského muzea.
Návrh a tisk propagace k výstavě „140 let kyjovského Sokola“
Hlášení stavu tisku kopírky ineo+ 203
ZÁŘÍ:
Muzejní čtvrtletníky IV. čtvrtletí
Instalace výstavy „Hrad Veselí“ v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou.
Aktualizace webových stránek kyjovského muzea.
Propagace a spolupráce přes mail „Svátek seniorů“
Nový propagační materiál Vlastivědného muzea v Kyjově
Instalace výstavy „140 let kyjovského Sokola“
Propagace výstavy – maily, plakáty
Hlášení stavu tisku kopírky ineo+ 203
ŘÍJEN:
Propagace a návrh plakátu „I. předvánoční BLEŠÍ TRH“
Spolupráce při orientačním běhu městem + diplomy, tabulky pro zápis
Propagace vánočních předváděcích akcí - plakát
Hlášení stavu tisku kopírky ineo+ 203
LISTOPAD:
Propagace vánočních předváděcích akcí + BLEŠÍ TRH - plakát
Spolupráce při organizačním zabezpečení I. předvánočního BLEŠÍHO TRHU
Aktualizace webových stránek kyjovského muzea
Muzejní čtvrtletníky I. čtvrtletí 2012
Hlášení stavu tisku kopírky ineo+ 203
PROSINEC:
Muzejní čtvrtletníky I. čtvrtletí 2012
Pomoc při pečení perníčků pro vánoční předváděcí akce
Výzdoba sálu (vitrín) k vánočním předváděcím akcím
Návrh a tisk PF 2012
Příprava propagace přednášky „ÚDOLÍ KRÁLŮ“ 1/2012
Aktualizace webových stránek kyjovského muzea
Aktualizace webových stránek regionálního pracoviště
Spolupráce při organizačním zabezpečení na vánočních předváděčkách – výroba gelových svíček
Hlášení stavu tisku kopírky ineo+ 203
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R O Z V A H A
P ísp vkové organizace
Masarykovo muzeum v Hodonín , p ísp vková organizace, Zámecké nám. 9
69501 Hodonín, P ísp vková organizaace, I :00090352
sestaven k : 31.12.2011

za období: 12/2011

v K , s p esností na dv

desetinná místa

A K T I V A
B
A K T I V A

C E L K E M

A.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
III.
1.
2.
3.
6.
7.
IV.
1.
2.
3.
5.
6.

Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Povolenky na emise a preferen ní limity
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek
Uspo ádací ú et tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Kulturní p edm ty
Stavby
Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí
P stitelské celky trvalých porost
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek
Uspo ádací ú et tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finan ní majetek
Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem
Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Termínované vklady dlouhodobé
Ostatní dlouhodobý finan ní majetek
Dlouhodobé pohledávky
Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dlouhodobé pohledávky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í
Ostatní dlouhodobé pohledávky

B.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
1.
4.

Ob žná aktiva
Zásoby
Po ízení materiálu
Materiál na sklad
Materiál na cest
Nedokon ená výroba
Polotovary vlastní výroby
Výrobky
Po ízení zboží
Zboží na sklad
Zboží na cest
Ostatní zásoby
Krátkodobé pohledávky
Odb ratelé
Krátkodobé poskytnuté zálohy

012
013
014
015
018
019
041
044
051
031
032
021
022
025
028
029
042
045
052
061
062
063
068
069
462
464
465
468
469

111
112
119
121
122
123
131
132
138
139
311
314

Brutto
150369830.77

ž n é
o b d o b í
Korekce
Netto
52865657.60
97504173.17

Minulé období

134942767.60
215499.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215499.00
0.00
0.00
0.00
0.00
134727268.60
6603876.00
2734601.00
95468613.00
21869569.00
0.00
6197409.60
0.00
1853200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

52865657.60
215499.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215499.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52650158.60
0.00
0.00
30730928.00
15721821.00
0.00
6197409.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

82077110.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82077110.00
6603876.00
2734601.00
64737685.00
6147748.00
0.00
0.00
0.00
1853200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

77816000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
77816000.00
6575000.00
0.00
63804000.00
6402000.00
0.00
0.00
0.00
1035000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

15427063.17
213194.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213194.29
0.00
0.00
5200170.43
618490.55
138947.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

15427063.17
213194.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213194.29
0.00
0.00
5200170.43
618490.55
138947.00

7701000.00
80000.00
0.00
3000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
77000.00
0.00
0.00
2102000.00
1422000.00
79000.00

85517000.00

5.
6.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
IV.
4.
5.
9.
10.
15.
16.
17.

Jiné pohledávky z hlavní innosti
315
Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé
316
Pohledávky za zam stnanci
335
Zú tování s institucemi soc.zabezpe ení a zdr.pojišt ní
336
Da z p íjmu
341
Jiné p ímé dan
342
Da z p idané hodnoty
343
Jiné dan a poplatky
345
Pohledávky za úst edními rozpo ty
346
Pohledávky za územními rozpo ty
348
Pohledávky za ú astníky sdružení
351
Krátkodobé pohledávky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í 371
Poskytnuté zálohy na transfery
373
Náklady p íštích období
381
P íjmy p íštích období
385
Dohadné ú ty aktivní
388
Ostatní krátkodobé pohledávky
377
Krátkodobý finan ní majetek
Termínované vklady krátkodobé
244
Jiné b žné ú ty
245
B žný ú et
241
B žný ú et FKSP
243
Ceniny
263
Peníze na cest
262
Pokladna
261

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3445904.35
0.00
0.00
0.00
0.00
17486.00
0.00
979342.53
0.00
10013698.45
0.00
0.00
9679535.47
302308.82
2700.00
0.00
29154.16

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3445904.35
0.00
0.00
0.00
0.00
17486.00
0.00
979342.53
0.00
10013698.45
0.00
0.00
9679535.47
302308.82
2700.00
0.00
29154.16

0.00
0.00
-8000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
609000.00
0.00
5519000.00
0.00
0.00
5178000.00
338000.00
1000.00
0.00
2000.00

P A S I V A
B
P A S I V A

C E L K E M

C.

Vlastní kapitál

I.
1.
3.
5.
6.
7.
8.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
III.
1.
2.
3.

Jm ní ú etní jednotky a upravující položky
Jm ní ú etní jednotky
Transfery na po ízení dlouhodobého majetku
Kurzové rozdíly
Oce ovací rozdíly p i zm
metody
Jiné oce ovací rozdíly
Opravy chyb minulých období
Fondy ú etní jednotky
Fond odm n
Fond kulturních a sociálních pot eb
Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení
Rezervní fond z ostatních titul
Fond reprodukce majetku,investi ní fond
Ostatní fondy
Výsledek hospoda ení
Výsledek hospoda ení b žného ú etního období
Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení
Nerozd lený zisk,neuhrazená ztráta minulých let

D.
II.
1.
III.
1.
2.
4.
5.
8.
9.
IV.
1.
4.
5.
8.
10.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Cizí zdroje
Rezervy
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé úv ry
P ijaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé
Závazky z pronájmu
Dlouhodobé p ijaté zálohy
Dlouhodobé závazky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í
Ostatní dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Krátkodobé úv ry
Jiné kratkodobé p
ky
Dodavatelé
Krátkodobé p ijaté zálohy
P ijaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé
Zam stnanci
Jiné závazky v i zam stnanc m
Zú tování s institucemi SZ a ZP
Da z p íjm
Jiné p ímé dan
Da z p idané hodnoty
Jiné dan a poplatky
Závazky k úst edním rozpo
m
Závazky k územním rozpo
m
Závazky k ú astník m sdružení
Krátkodobé závazky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í
P ijaté zálohy na transfery
Výdaje p íštích období
Výnosy p íštích období
Dohadné ú ty pasívní
Ostatní krátkodobé závazky

Okamžik sestavení:

401
403
405
406
407
408
411
412
413
414
416
419
493
431
432

441
451
452
454
455
458
459
281
289
321
324
326
331
333
336
341
342
343
345
347
349
352
372
374
383
384
389
378

Podpisový záznam:

ž n é

o b d o b í
97504173.17

Minulé období
85517000.00

90222085.84

83373000.00

83492856.54
80325066.95
3167789.59
0.00
0.00
0.00
0.00
6693804.13
71698.00
298827.67
973323.05
72937.32
5277018.09
0.00
35425.17
35425.17
0.00
0.00

76747000.00
46445000.00
30302000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5637000.00
23000.00
339000.00
33000.00
73000.00
5169000.00
0.00
989000.00
989000.00
0.00
0.00

7282087.33
0.00
0.00
3775563.00
3775563.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3506524.33
0.00
0.00
315460.52
0.00
0.00
629729.00
1068.00
335754.00
0.00
64075.00
0.00
0.00
19967.00
0.00
0.00
0.00
1968882.81
10204.00
0.00
161384.00
0.00

2144000.00
94000.00
94000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050000.00
0.00
0.00
400000.00
0.00
0.00
39000.00
588000.00
343000.00
0.00
71000.00
0.00
0.00
49000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10000.00
354000.00
195000.00
1000.00

KEO 7.92a

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz

:

za období

:

ke dni

:

R O Z V A H A
12.2011
31.12.2011

ze dne: 01.02.2012 v

/ U060p

7:39 hod.

(Bilance)

Korekce rozdílu ze zaokrouhlování se provádí na ú tech: 377,378
Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00090352 Masarykovo muzeum v Hodonín , p ísp vková organiza

V Ý K A Z
Z I S K U
P ísp vkové organizace

A

Z T R Á T Y

Masarykovo muzeum v Hodonín , p ísp vková organizace, Zámecké nám. 9
69501 Hodonín, P ísp vková organizaace, I :00090352
sestaven k : 31.12.2011

za období: 12/2011

v K , s p esností na dv

íslo a název položky

ú et

A.

N Á K L A D Y

C E L K E M

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
II.
2.
3.
4.
5.
III.
1.
2.

Náklady z innosti
Spot eba materiálu
Spot eba energie
Spot eba jiných neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojišt ní
Jiné sociální pojišt ní
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Da silni ní
Da z nemovitosti
Jiné dan a poplatky
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Dary
Prodaný materiál
Manka a škody
Tvorba fond
Odpisy dlouhodobého majetku
Z statková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku
Z statková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku
Prodané pozemky
Tvorba a zú tování rezerv
Tvorba a zú tování opravných položek
Náklady z odepsaných pohledávek
Ostatní náklady z innosti
Finan ní náklady
Úroky
Kurzové ztráty
Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou
Ostatní finan ní náklady
Náklady na transfery
Náklady úst edních rozpo
na transfery
Náklady územních rozpo
na transfery

501
502
503
504
511
512
513
518
521
524
525
527
528
531
532
538
541
542
543
544
547
548
551
552
553
554
555
556
557
549
562
563
564
569
571
572

desetinná místa
B
ž n é
o b d o b í
Hlavní
Hospodá ská
innost
innost
- 1 - 2 -

M i n u l é
Hlavní
innost
- 3 -

o b d o b í
Hospodá ská
innost
- 4 -

22877689.05

0.00

23803000.00

0.00

22771167.89
921409.80
1299620.58
35765.40
137862.32
345523.20
157864.14
89102.80
4072557.65
9567069.00
3105039.00
0.00
422729.00
92633.00
0.00
0.00
9158.00
105.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2286570.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
228159.00
106521.16
73851.70
3851.84
0.00
28817.62
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

23787000.00
1135000.00
1662000.00
112000.00
302000.00
606000.00
169000.00
50000.00
2454000.00
11231000.00
3137000.00
0.00
186000.00
389000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1974000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
380000.00
16000.00
0.00
0.00
0.00
16000.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

B
íslo a název položky

ú et

B.

V Ý N O S Y

I.
1.
2.
3.
4.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
II.
2.
3.
4.
6.
IV.
1.
2.

Výnosy z inností
Výnosy z prodeje vlastních výrobk
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží
Jiné výnosy z vlastních výkon
Zm na stavu nedokon ené výroby
Zm na stavu polotovar
Zm na stavu výrobk
Zm na stavu ostatních zásob
Aktivace materiálu a zboží
Aktivace vnitroorganiza ních služeb
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Výnosy z odepsaných pohledávek
Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku krom pozemk
Výnosy z prodeje pozemk
erpání fond
Ostatní výnosy z inností
Finan ní výnosy
Úroky
Kurzové zisky
Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou
Ostatní finan ní výnosy
Výnosy z transfer
Výnosy úst edních rozpo
z transfer
Výnosy územních rozpo
z transfer

VI.
1.
2.
3.
4.

VÝSLEDEK HOSPODA
Výsledek hospoda
Da z p íjm
Dodate né odvody
Výsledek hospoda

Okamžik sestavení:

C E L K E M

601
602
603
604
609
611
612
613
614
621
622
623
624
641
642
643
644
645
646
647
648
649
662
663
664
669
671
672

ENÍ
ení p ed zdan ním
dan z p íjm
ení po zdan ní

591
595

ž n é
Hlavní
innost
- 1 -

o b d o b í
Hospodá ská
innost
- 2 -

M i n u l é
Hlavní
innost
- 3 -

o b d o b í
Hospodá ská
innost
- 4 -

22915304.22

0.00

24886000.00

0.00

2472662.19
9701.00
1810643.90
277726.00
229033.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20861.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
77377.00
47319.49
243403.04
23494.97
219908.07
0.00
0.00
20199238.99
0.00
20199238.99

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6922000.00
38000.00
5893000.00
0.00
275000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96000.00
620000.00
17000.00
1000.00
0.00
0.00
16000.00
17947000.00
1130000.00
16817000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

37615.17
2190.00
0.00
35425.17

0.00
0.00
0.00
0.00

1083000.00
94000.00
0.00
989000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Podpisový záznam:

KEO 7.92a

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz

:

za období

:

ke dni

:

/ U061p

ze dne: 26.01.2012 v 11:50 hod.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
12.2011
31.12.2011

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00090352 Masarykovo muzeum v Hodonín , p ísp vková organiza

P
Í L O H A
P ísp vkové organizace
Masarykovo muzeum v Hodonín , p ísp vková organizace, Zámecké nám. 9
69501 Hodonín, P ísp vková organizaace, I :00090352
sestaven k : 31.12.2011

za období: 12/2011

v K , s p esností na dv

desetinná místa

A.1. Informace podle § 7 odst.3 zákona

Organizaci není známa informace o ukon ení

innosti.

A.2. Informace podle § 7 odst.4 zákona

Nedošlo ke zm nám.

A.3.

Informace podle § 7 odst.5 zákona

Oce ování DHM a DNH:
Po ízený majetek byl oce ován po izovací cenou.
Oce ování zásob, ú tování zásob: Zboží na sklad
základ provedené inventury.

je ú továno zp sobem B na

Zp sob odpisování II. varianta.
odpis.sk. odp.doba odp.sazba
1
2
3
4
5

6 16.67
8 12,5
16 6,25
40 2,50
80 1,25

Ú tování o pohledávkách, závazcích a majetku v cizí m
:
Organizace používá m sí ní kurz
NB platný k prvnímu dni p íslušného
m síce. U hotovostních doklad pak kurz na p íslušném dokladu.

A.4.Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu ú
P O L O Ž K A
íslo
Název

Syntetický
ú et

P.I.

Majetek ú etní jednotky
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3. Ostatní majetek
P.II.
Odepsané pohledávky a závazky
1. Odepsané pohledávky
2. Odepsané závazky
P.III.
Podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou
1. Krátk.podm.pohl.z d vodu úpl.užívání majetku jinou osobou
2. Dlouh.podm.pohled.z d vodu úpl.užívání majetku jin.osobou
3. Kr.podm.pohl.z d vodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.
4. Dl.podm.pohl.z d vodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.
5. Krátk.podm.pohl.z d vodu užívání majetku j.osobou z j.d v.
6. Dlouh.podm.pohl.z d vodu užívání majetku j.osobou z j.d v.
P.IV.
Další podmín né pohledávky a ostatní podmín ná aktiva
1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku
2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku
3. Krátkodobé podmín né pohledávky z jiných smluv
4. Dlouhodobé podmín né pohledávky z jiných smluv
5. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k prost edk m EU
6. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k prost edk m EU
7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m
8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m
9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z p ijatých zajišt ní
10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z p ijatých zajišt ní
11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.spor ,správ. ízení a j. íz.
12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.spor ,správ. ízení a j. íz.
13. Ostatní krátkodobá podmín ná aktiva
14. Ostatní dlouhodobá podmín ná aktiva
P.V.
Podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku
1. Krátkodobé podmín né závazky z leasingových smluv
2. Dlouhodobé podmín né závazky z leasingových smluv
3. Krátk.podm.záv.z d vodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.d v.
4. Dl.podm.záv.z d vodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.d vodu
5. Kr.podm.záv.z d vodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výp j.
6. Dl.podm.záv.z d vodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výp j.
7. Kr.podm.záv.z d vodu užívání ciz.maj.nebo j.p evz.z j.d.
8. Dl.podm.záv.z d vodu užívání ciz.maj.nebo j.p evz.z j.d.
P.VI.
Další podmín né závazky a ostatní podmín ná pasiva
1. Krátk.podmín né závazky ze smluv o po ízení dlouh.majetku
2. Dlouh.podmín né závazky ze smluv o po ízení dlouh.majetku
3. Krátkodobé podmín né závazky z jiných smluv
4. Dlouhodobé podmín né závazky z jiných smluv
5. Krátkodobé podmín né závazky ze vztahu k prost edk m EU
6. Dlouhodobé podmín né závazky ze vztahu k prost edk m EU
7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.p .a dal. in.moci zák.,výk.,soud.
8. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.p .a dal. in.moci zák.,výk.,soud.
9. Krátkodobé podmín né závazky z poskytnutých zajišt ní
10. Dlouhodobé podmín né závazky z poskytnutých zajišt ní
11. Kr.podmín.závazky ze soud.spor ,správ. ízení a jin. ízení
12. Dl.podmín.závazky ze soud.spor ,správ. ízení a jin. ízení
13. Ostatní krátkodobá podmín ná pasiva
14. Ostatní dlouhodobá podmín ná pasiva
P.VII.
Vyrovnávací ú ty
1. Vyrovnávací ú et k podrozvahovým ú
m

Okamžik sestavení: 31.12.2011

901
902
903
911
912
921
922
923
924
925
926
931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
949
951
961
962
963
964
965
966
967
968
971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986
999

v knize podrozvahových ú
O B D O B Í
B ŽNÉ
MINULÉ

1158745.93
1780.00
1156965.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8315938.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8315938.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9474683.93
9474683.93

Podpisový záznam:

1107000.00
0.00
1107000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17760000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17760000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18867000.00
18867000.00

A.5.Informace podle § 18 odst.1 písm.c) zákona

P O L O Ž K A
Název
Spl.závazky pojistného na soc.zabezp.a p ísp.na st.politiku.zam st.
Splatné závazky ve ejného zdravotního pojišt ní
Evidované da ové nedoplatky u místn p íslušných finan ních orgán

Stav k
1.1.2011

íslo
52
53
54

234422.00
108416.00
71433.00

A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm.a) zákona

Není nápl .

A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm.b) zákona

Není nápl .

A.8. Informace podle § 66 odst.6

Není nápl .

A.9. Informace podle § 66 odst.8

Investi ní fond má krytí v plné výši.

Stav k
31.12.2011
229712.00
106042.00
64075.00

A.10.Informace podle § 4 odst.8 písm.d) zákona
P O L O Ž K A
Název

Ú et

Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpo tu
AÚ 403
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek
z toho na: výzkum a vývoj
vzd lávání pracovník
informatiku
individuální dotace na jmenovité akce
ijaté prost edky ze zahrani í na dlouhodobý majetek
AÚ 403
ij.dotace celkem na dl.maj.z rozpo tu územ.samospráv.celk AÚ 403
ijaté p ísp vky a dotace ze státního rozpo tu
AÚ 671
z toho: p ijaté p ísp vky na provoz od z izovatele
AÚ 671
z toho na: výzkum a vývoj
vzd lávání pracovník
informatiku
p .dot.na neinv.nákl.souv.s fin.progr.ev.vISPROFIN AÚ 671
p .prost edky na výzkum a vývoj od posk.j.než z iz.AÚ 671
.prost edky na výzkum a vývoj z rozpo tu úz.samospr.celk
AÚ 672
ij.prost edky na výzkum a vývoj od p íjemc ú el.podpory AÚ ÚS 67
ijaté prost edky na provoz ze zahrani í
AÚ 649
.p ísp.a dot.celkem na provoz z rozpo tu úz.samospr.celk
AÚ 672
ij. p ísp vky a dotace na provoz z rozpo tu státních fond AÚ 673
ij. dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpo tu státních fond
Poskyt. návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty-kraj.ú adu SÚ 316
Poskytnuté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty - obcí
SÚ 316
ij.návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty-ze st.rozpo tu SÚ 326
ij.návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty-od kraj.ú adu SÚ 326
ijaté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty-od obce
SÚ 326
ij.návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty-od stát.fond
SÚ 326
ij.návrat. finan ní výpomoci mezi rozpo ty-od ost.ve .rozp.SÚ 326
Posk.p echodné výpomoci p ísp.organizacím-org.složkou státu SÚ 316
Poskyt. p echodné výpomoci p ísp.organizacím-krajským ú adem SÚ 316
Poskytnuté p echodné výpomoci p ísp.organizacím-obcí
SÚ 316
Krátkodobé bankovní úv ry tuzemské
SÚ 281
Krátkodobé bankovní úv ry zahrani ní
SÚ 281
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku
SÚ 283
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahrani í
SÚ 283
Ostatní krátkodobé závazky (finan ní výpomoci) tuzemské
SÚ 289
Ostatní krátkodobé závazky (finan ní výpomoci) zahrani ní
SÚ 289
Sm nky k úhrad tuzemské
SÚ 322
Sm nky k úhrad zahrani ní
SÚ 322
Dlouhodobé bankovní úv ry tuzemské
SÚ 451
Dlouhodobé bankovní úv ry zahrani ní
SÚ 451
Vydané dluhopisy tuzemské
SÚ 453
Vydané dluhopisy zahrani ní
SÚ 453
Dlouhodobé sm nky k úhrad tuzemské
SÚ 457
Dlouhodobé sm nky k úhrad zahrani ní
SÚ 457
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské
SÚ 459
Ostatní dlouhodobé závazky zahrani ní
SÚ 459
Nakoupené dluhopisy a sm nky k inkasu celkem
AÚ 063,253 a 312
z toho: krátk.dluhopisy a sm nky úz. samospr.celk
AÚ 253 a 312
komunální dluhopisy územních samosprávných celk
AÚ 063
ostat.dluhopisy a sm nky ve . rozpo
AÚ 063,253 a 312

Okamžik sestavení: 31.12.2011

íslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Stav k
1.1.2011
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Stav k
31.12.2011
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2912350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1759002.45
17985203.54
455033.00
31450.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3775563.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Podpisový záznam:

III. Organiza ní složky státu vykazují stavy údaj podpoložek .22,23,29 p ílohy ú etní záv rky. Ministerstva jako organiza ní
složky státu vykazují též stavy údaj podpoložek .48 až 51 p ílohy ú etní záv rky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údaj
podpoložek .22 až 51 p ílohy ú etní záv rky. P ísp vkové organizace vykazují údaje podpoložek .1 až 19,32 a 33, 36 a 37,40
a 41 p ílohy ú etní záv rky.
Stav položky .20 vykazují p ísp vkové organizace. Stav podpoložky .21 vykazují územní samosprávné celky, p ísp vkové organizace,
státní fondy a organiza ní složky státu.
IV. Ú etní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1.lednu, ve druhém sloupci k okamžiku
sestavení mezitimní ú etní záv rky nebo k rozvahovému dni.

B.

íslo
B.1.
B.2.
B.3.
B.4.

Položka
Název

Syntetický
ú et

Poskytnutí úv ru zajišt né zajiš ovacím p evodem aktiva
P
ky cenných papír zajišt né p evodem pen ž.prost edk
Prodej aktiva se sou asn sjednaným zp tným nákupem
Nákup aktiva se sou asn sjednaným zp tným prodejem

364
364
364
364

Stav k
1.1.2011

Stav k
31.12.11

0
0
0
0

0
0
0
0

C.

P O L O Ž K A
íslo
Název
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6

Krát.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prost edk m-nenávr.
Dlouh.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prost edk m-nenávr.
Krát.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prost edk m-návrat.
Dlouh.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prost edk m-návrat.
Podmín né závazky ze vztahu k rozpo tovým prost edk m
Rozpo tované prost edky

Stav k
1.1.2011
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Stav k
31.12.2011
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

D.1. Informace o individuálním referen ním množství mléka

D.2. Informace o individuální produk ní kvót

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Po et jednotlivých v cí a soubor
Hodnota :

majetku nebo seznam tohoto majetku

1.00

Sbírka Masarykova muzea
MHO002-04-24/100002
podsbírka
podsbírka
podsbírka
podsbírka

-

v

Hodonín

zapsané v CES pod eviden ním

Masarykovo muzeum v Hodonín - 9574 inventárních ísel
pobo ka Veselí nad Moravou - 6081 inventárních ísel
archeologie - 17715 inventárních ísel
pobo ka Kyjov - 62968 inventárních ísel

D.6. Celková vým ra lesních pozemk

s lesním porostem

D.7. Výše ocen ní lesních porost
Hodnota :

0.00

D.8. Ocen ní lesních porost

jiným zp sobem

íslem

E.1. Dopl ující informace k položkám rozvahy

K položce :

E.2. Dopl ující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce :

výnosy

K položce :

náklady

E.3. Dopl ující informace k položkám p ehledu o p

žních tocích

K položce :

E.4. Dopl ující informace k položkám p ehledu o zm nách vlastního kapitálu

K položce :

F.A. Fond kulturních a sociálních pot eb

P O L O Ž K A
íslo
Název
A.I.
A.II.
1.
2.
3.
A.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
A.IV.

Po áte ní stav fondu
Tvorba fondu
Splátky p
ek na byt.ú ely poskyt. do konce roku 1992
Náhrady škod a poj.pl .od poj.vztah.se k maj.po íz.z fondu
Pen žní a jiné dary ur ené do fondu
Užití fondu
P
ky na bytové ú ely
Stravování
Rekreace
Kultura, t lovýchova a sport
Sociální výpomoci a p
ky
Poskytnuté pen žní dary
Úhrada p ísp vku na penzijní p ipojišt ní
Úhrada ásti pojistného na soukromé životní pojišt ní
Ostatní užití fondu
Kone ný stav fondu

Stav k
31.12.2011
339321.67
91249.00
0.00
0.00
0.00
131743.00
0.00
124305.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7438.00
298827.67

F.D. Rezervní fond

P O L O Ž K A
íslo
Název

Stav k
31.12.2011

D.I.
D.II.

106011.37
975429.00
940249.00
0.00
0.00
35180.00
0.00
0.00
35180.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35180.00
1046260.37

1.
2.
3.
4.
5.
6.
D.III.
1.
2.
3.
4.
5.
D.IV.

Po áte ní stav fondu
Tvorba fondu
Zlepšený výsledek hospoda ení
Nespot ebované dotace z rozpo tu Evropské unie
Nespot ebované dotace z mezinárodních smluv
Pen žní dary - ú elové
Pen žní dary - neú elové
Ostatní tvorba
erpání fondu
Úhrada zhoršeného výsledku hospoda ení
Úhrada sankcí
Posílení investi ního fondu se souhlasem z izovatele
as. p eklenutí do asného nesouladu mezi výnosy a náklady
Ostatní erpání
Kone ný stav fondu

F.F. Investi ní fond

P O L O Ž K A
íslo
Název

Stav k
31.12.2011

F.I.
F.II.

5169284.04
5830370.05
2286570.00
2912350.00
31450.05
0.00
0.00
0.00
0.00
5722636.00
5722636.00
5277018.09

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
F.III.
1.
F.IV.

Po áte ní stav fondu
Tvorba fondu
Ve výši odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Investi ní dotace z rozpo tu z izovatele
Investi ní p ísp vky ze státních fond
Ve výši výnos z prodeje sv eného dlouh. hmotného majetku
Dary a p ísp vky od jiných subjekt
Ve výši výnos z prodeje majetku ve vlastnictví p ísp.org.
P evody z rezervního fondu
erpání fondu
Financování investi ních pot eb
Kone ný stav fondu

G. Stavby

P O L O Ž K A
íslo
Název
G.
G.1.
G.2.
G.3.
G.4.
G.5.
G.6.

BRUTTO

Stavby
Bytové domy a bytové jednotky
Budovy pro služby obyvatelstvu
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
Komunikace a ve ejné osv tlení
Jiné inženýrské sít
Ostatní stavby

B É Ž N É
O B D O B Í
KOREKCE
NETTO

95468613.00
0.00
0.00
0.00
317452.00
0.00
95151161.00

30730928.00
0.00
0.00
0.00
76543.00
0.00
30654385.00

OBDOBÍ
MINULÉ

64737685.00
0.00
0.00
0.00
240909.00
0.00
64496776.00

63804000.00
63804000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

B É Ž N É
O B D O B Í
KOREKCE
NETTO

OBDOBÍ
MINULÉ

H. Pozemky

P O L O Ž K A
íslo
Název
H.
H.1.
H.2.
H.3.
H.4.
H.5.

BRUTTO

Pozemky
Stavební pozemky
Lesní pozemky
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
Zastav ná plocha
Ostatní pozemky

6603876.00
0.00
0.00
3790547.00
1679293.00
1134036.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6603876.00
0.00
0.00
3790547.00
1679293.00
1134036.00

KEO 7.90

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz

:

za období

:

ke dni

:

/ U062p

ze dne: 26.01.2012 v 11:44 hod.

P
Í L O H A
12.2011
31.12.2011

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00090352 Masarykovo muzeum v Hodonín , p ísp vková organiza
Kontrola mezivýkazových vazeb
Porovnáno s výkazem ROZVAHA ze dne: 25.01.2012,10:37:40hod.
Mezivýkazové vazby nejsou porušeny.

6575000.00
6575000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

