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I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI
Hodnocení činnosti Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvkové
organizace za rok 2006 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 (víceúčelový sál
Evropa), dále Vlastivědné muzeum Kyjov, Městské muzeum Veselí nad Moravou
a Slovenské hradiště v Mikulčicích – národní kulturní památka.

1. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Sbírkotvorná činnost Masarykova muzea v Hodoníně byla i v roce 2006
orientována na dokumentaci vývoje regionu, ať již v oborech historie, etnografie
či archeologie a na dokumentaci osobnosti TGM. Muzeum na jedné straně
získalo do sbírek zajímavé přírůstky v podobě sochy TGM z lipového dřeva, aut.
Emil Hlavica, unikátní soubory dosud nepublikovaných fotografií TGM, jeho
pomníků a pohlednic, řadu předmětů, zejména v Kyjově a ve Veselí nad
Moravou, muzeum získalo darem. Nákup sochy odčerpal značnou část
prostředků určených na nákup sbírek, proto se podzimní nákupní komise konala
až díky účelové dotaci JMK. Bohužel přes veškeré úsilí (ověřování pravosti,
obhlídka na místě, shánění finančních prostředků) se nepodařilo získat limit
ministerstva kultury na nákup Plečnikova křesla z pracovny TGM na Pražském
hradě, které bylo v květnu prodáváno v aukci aukčního domu Sýpka a na jehož
koupi přislíbilo finanční pomoc město Hodonín a sponzor (křeslo nakonec
vydražila Správa Pražského hradu). Některé úkoly v práci se sbírkovými fondy
nebylo možné splnit z několika důvodů – hlavně ztížení přístupu ke sbírkám
z důvodu stěhování a provizorního uložení sbírek kvůli plánované rekonstrukci,
která bude díky nově zjištěným skutečnostem oproti původní předpokladům
mnohem náročnější, dlouhodobé onemocnění knihovnice a odchod správkyně
depozitáře do důchodu a z toho plynoucího zapracovávání nové
dokumentátorky, dále přechodně i proto, že v současné době plním povinnosti
vyplývající z mé funkce a nemohu naplno vykonávat odbornou činnost.
V současné době je pracoviště zámečku již ve stabilizovaném složení. Všichni
odborní pracovníky jsou také, jak to obecně známá ekonomická situace muzeí
vyžaduje, průběžně zapojováni do instalací výstav a pořadatelství kulturně
výchovných programů. Velkým zatížením byl jinak úspěšný projekt Hodonín jako
brána k poznání cizích kultur, kdy organizace přehlídky Arabská noc a den díky
aktivitě partnerů přesáhla rámec v muzeu běžně vykonávaných programů. Na
druhé straně se projekt setkal s kladným ohlasem ze strany veřejnosti i médií a
vyvolal zájem ze strany spolupořadatelů (město Hodonín, resp. odbor kultury,
Arabesque, Poradna pro integraci) o pokračování dalších multikulturních aktivit.
Probíhají přípravy akcí navazujících na tento projekt, ale ne v tak velkém
rozsahu. Muzeum nadále bude pokračovat v digitalizaci sbírkových fondů,
přičemž v této činnost vyniká Vlastivědné muzeum Kyjov, v roce 2007 bude
nutné pro její úspěšné pokračování doplnit v rámci našich finančních možností
technické vybavení na všech pracovištích.
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Muzeum poskytuje metodickou pomoc městským a obecním muzeím. Obrací
se na nás zejména Vrbasovo muzeum ve Ždánicích, Muzejní spolek v Lužicích a
památník v Žarošicích, ponejvíce právě s problematikou práce se sbírkami.
1. Katalogizace v I. st. dokumentace – nové přírůstky
(tj. 316 sb. př.)

- 199 přír. č.

2. Katalogizace ve II. st. dokumentace – nové přírůstky
107 sb. předm.)

- 78 přír. č. (tj.

3. Katalogizace ve II. st. dokumentace – staré sbírky

- 550 inv. č.

4. Hlášení změn v CES v zákonných termínech – uskutečnilo se v květnu,
v listopadu změna hlášena nebyla, neboť z finančních důvodů se podzimní
zasedání poradního sboru pro sbírkotvornou činnost uskutečnilo až 19. 12.,
v archeologii hlášeno v obou termínech
5. Pokračování v přepisu karet starých sbírek v systému BACH

- 773 karet

6. Pokračování v počítačovém zpracování materiálů dokumentačního centra
TGM v systému BACH, tj. data o uložení masarykian a soupis pomníků TGM
s dokumentací
- 13 karet ve II. st. (31
- 26 pomníků
předm.)
7. Fotofond H – aktualizace karet ve II. st. systému BACH
- doplněno a zaktualizováno 60 karet (koncový stav 1436)
8. Fotofond S – pořádání fondu včetně aktualizace karet – úkol trvá
9. Fond S – drobné tisky- aktualizace karet – úkol trvá
10. Fond numizmatika – katalogizace ve II. st. systému BACH
- zpracováno a zapsáno 631 položek
11. Pokračování v digitalizaci svěřených fondů – numizmatika, porcelán, fotofond
H
- numizmatika – 198 položek (avers + revers, 396 snímků,
kvalita archivní)
- fotofond H - 312 položek (kvalita
archivní)
12. Fond domácnost – aktualizace karet ve II. st. v systému BACH
- aktualizováno, resp. nově zkatalogizováno ve II. st. 113 předmětů
13. Fond uniformy – aktualizace karet ve II. st. v systému BACH - 10 karet
14. Fond čepice, klobouky – aktualizace karet ve II. st. v systému BACH
- v rámci probíhající revize započata i aktualizace karet – zatím 5
karet
15. Fond loutky - aktualizace karet ve II. st. v systému BACH – úkol trvá z důvodu
špatné přístupnosti k předmětům způsobené provizorním sestěhováním
předmětů do depozitáře
16. Digitalizace fondu domácnosti – zdigitalizováno celkem 113 předmětů
17. Digitalizace fondu uniforem, čepic a klobouků
10 ks
čepice – 33 ks

- uniformy –

18. Digitalizace fondu loutek – úkol trvá, viz bod 15
Dále zdigitalizováno dalších 40 sbírkových předmětů, většinou textilu,
jednotlivé fotografie po přiřazení inv. č. přiřazovány ke kartám.
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19. Digitalizace svěřených fondů – fond F – Masaryk, školství, fotofond S – úkol
trvá
20. Dodržování depozitárního režimu, týdenní písemná kontrola vlhkosti a teploty,
udržování pořádku – prováděno průběžně, v roce 2006 především dohled,
příprava stěhování, stěhování a provizorního ukládání předmětů v důsledku
plánované rekonstrukce půdy, dále pomoc při ukládání, přenášení a dohled
nad postupným výběrem keramiky ze sbírky F. Hasila k digitalizaci (23 polic),
zapracovávání nové dokumentátorky
21. Příprava a realizace nákupní komise historické sekce MMH – uskutečnilo se
mimořádné jednání poradního sboru pro sbírkotvornou činnost 28. 2. a 19.
12.
22. Účast v nákupních komisích vlastních a v jiných muzeích – jednání komise
v historické sekci se zúčastňují jako pozorovatelé všichni odborní pracovníci
23. Odborná správa svěřené části sbírky
Odborná správa sbírek v roce 2006 především znamenala přípravu na
stěhování a posléze samotné stěhování sbírkových fondů do depozitáře 3 a do
depozitáře v malých kasárnách, provizorního uspořádání a úklidu daných prostor
z důvodu plánované rekonstrukce půdy zámečku. Vzhledem ke špatnému stavu
obložení a zateplení střechy půdy zámečku v důsledku nekvalitně provedené
rekonstrukce, a tím také rychle se zhoršujícího stavu trámů, bude nakonec třeba
provést podstatně důkladnější a nákladnější rekonstrukci než bylo původně
zamýšleno. Tento stav negativně ovlivní práci se sbírkami – rekonstrukce se
uskuteční ve dvou etapách, aby se sbírky nestěhovaly mimo budovu. Přístup ke
sbírkám je už teď ztížen, při rekonstrukci se půda stane staveništěm.
Etnografie
1. Sbírkotvorná činnost v určených obcích bývalého okresu Hodonín
- fotografická výstava Proměny Slovácka (pozůstalost p.
Kulíška, cca 100 ks foto nalepených na 31 ks kartonů, verše hodonínského
básníka Jana Kropáče)- připraveno k zakoupení
- stovky
negativů fotografií s folklórními náměty, pozůstalost p. Kulíška
- oháčkované kraslice (5ks)– dar p. Řiháčková
- dřevená pračka 1ks – připraveno k zakoupení, majitel p. Žampach
- oděvní krojové součástky – k zakoupení 12ks,
majitelka p. Dědková)
- dřevěné hrábě – p. Polách
z Nové Lhoty
- oděvní součástky – 7ks (vlňáčky
a šátky), připraveno k zakoupení, maj. p. Figurová
2. Katalogizace ve 2. st. dokumentace v systému Bach – celkem 149 ks starých
sbírek
5. Digitalizace fondu lidová keramika – celkem 205 ks
Archeologie
1. Katalogizace v I. st. dokumentace archeologických nálezů ze záchranných
výzkumů z roku 2005
Rozsah plnění:
- podsbírka Veselí n. Mor. (A 671 – A 673)
5

3 inv. č.

(3 ks před.)

- podsbírka Hodonín
(G 79 – G 153/1-4)
75 inv. č. (100 ks před.)
- podsbírka Kyjov
(P 1246 – P 2930/1-13) 1685 inv.č. (4084 ks před.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM:
1 763 inv. č. ( 4187 ks před.)
2. Katalogizace ve II. st. dokumentace archeologických nálezů ze záchranných
výzkumů z roku 2005
Seznámení nového pracovníka se zásadami a postupy při odborné evidenci
archeologických nálezů, režimem zacházení se sbírkou, resp. jednotlivými
podsbírkami a dodržování zákona o ochraně sbírek muzejní povahy. Chybí
zaevidovat přibližně 5% předmětů.
Rozsah plnění:
fond
P
G
A
celkem

počet inv. č.

inv. č.
počet ks předmětů
1441 P1259-P2699/1-5
0
3 A671-A673
1444

3671
0
3
3674

pozn. U inv. č. P1844-P2105 proveden jen zevrubný zápis (zápůjčka)
3. Fotografická a kresebná dokumentace nových přírůstků
Rozsah plnění:
- kresebná dokumentace – Čejkovice tvrz (dne 9.6.2006) kresba profilů
- digitalizace sbírkových předmětů (+ neevidovaných předmětů, starých
přírůstkových knih), úprava velikosti a názvu fotografií a vložení fotografií
k příslušným kartám do Bachu:
sb. fond A celkem (57 ks předmětů + přír. kniha)
482 kusů fotografií
sb. fond P celkem (1 008 ks předmětů + přír. kniha)
4 621 kusů fotografií
------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM:
5 103 kusů
fotografií
4. Zaměřování polohy ucelených nálezových celků pomocí systému GPS
Rozsah plnění:
- zaměření GPS + nivelace - Čejkovice tvrz (dne 9.6.2006)
- zaměření GPS – Hodonín – Horní Valy (dne 29.8.2006)
Účast při výzkumech:
- Čejkovice, tvrz (21.7.2006)
- Mutěnice (21.7.2006)
- Rohatec (1.8.2006)
- Hodonín, Hornická čtvrť (1.8.2006)
- Hodonín, Horní Valy (29.8.2006)
- Hodonín, Palládium (4.10.2006)
- Hodonín, Bažantnice (12.10.2006)
- Hodonín, sídliště Jihovýchod (12.10.2006)
- Hodonín, Vřesová (18.10.2006)
- Hodonín, náměstí (8.11.2006)
- Hodonín, ul. Příční (13.11.2006)
- Hodonín, náměstí (13.11.2006)
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5. Zanášení polohy nemovitých archeologických památek zjištěných při
záchranných archeologických výzkumech na základních mapách v měřítku
1:10 000
Rozsah plnění: Zpracována nálezová zpráva z výzkumu v katastru Bzenec
s nemovitými archeologickými památkami. Díky absenci dalších map na
Archeologickém pracovišti, bude zaneseno spolu s hlášením o Archeologické
akci na AÚ v Brně (leden 2007).
6. Soupis archeologických nalezišť - viz odb. činnost, bod 29
Záchranné archeologické výzkumy jsou dokončeny u 2 smluvně vázaných
stavebních akcích průběžně pokračujících z předminulého roku, v 88
případech záchranné archeologické výzkumy u smluvně vázaných akcí
z minulého roku a v 16 případech pokračují do dalšího roku a navíc při 12
akcích výstavby rodinných domů. K novým objevům patří:
Bzenec - sídlištní objekty doby bronzové
Žarošice – Újezdky - sídlištní objekty doby bronzové
Hrubá Vrbka - polykulturní sídliště
Malá Vrbka - polykulturní sídliště
Vnorovy - slovanské sídliště
Kyjov – Školní - novověké ohrazení
Žarošice – Silničná - středověké a novověké sídliště
Žarošice – obec - novověké pohřebiště
Veselí nad Moravou - autobusové nádraží - novověké ohrazení
Strážnice - obec a zámek - novověké opevnění

-

-

7. Odborná správa svěřené části sbírky
- úprava, oprava a aktualizace karet v databázi BACH
- úprava fotodokumentace pro databázi BACH
- předávací revize všech tří fondů P, A, G (viz kap. REVIZE SBÍREK)
- vyřazování nahrazených předmětů do pomocné sbírky, nahrazeno
originály
- identifikace a zpracování starých nálezů z muzejního skladu v Kyjově soupis předmětů bez nálezových okolnosti do pomocného systému (kód
M1-M20)

Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
1. Sbírkotvorná činnost – historie
- v letošním roce proběhla 1 nákupní komise, při níž bylo vzhledem
k nedostatku finančních prostředků do historických sbírek získáno 19
přírůstkových čísel. Ostatní předměty byly získány vlastním sběrem nebo
zápisem starých, dosud nezapsaných sbírek.
2. Sbírkotvorná činnost - etnografie
Moravany, Želetice,
Probíhala průběžně, v hodnotícím roce v obci
Bohuslavice, Kyjov, Vracov. Vypsáno 13 nabídkových listů a 14 darovacích
listů. Získán stárkovský kroj ženský z Moravan, dětský kroj z Kyjova, několik
jednotlivých krojových součástek datovaných, různé předměty do fondu
řemesla, strava, vybavení domácnosti a zemědělství.
3. V I. stupni dokumentace bylo zapsáno:
historie:
481 přírůstkových čísel, tj. 701 ks sbírkových předmětů.
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etnografie:

celkem

fond E 56 inv. čísel – 113 ks předmětů
fond H136 inv. čísel – 184 ks předmětů
fond D 1 inv. číslo – 1 ks předmětu
celkem:
193 inv. čísel
674 inv. č.

4. Ve II. stupni dokumentace bylo zapsáno
historie - 297 inv. č.
etnografie - 193 inv. čísel
5. Ve II. stupni dokumentace bylo zapsáno (staré sbírky) inv. č.
251 (historika)
188 (staré tisky)
176 (etnografie)
Celkem bylo do systému BACH zapsáno 1105 karet, u 868 karet byla provedena
aktualizace.
6. V květnu a listopadu zpracování podkladů pro hlášení změn do CESu.
7. Přepis karet do systému BACH:
přepsán fond pokrývky hlavy, kadle, zvykosloví, stuhy-krajky-porty, šátečkykapesníčky, opasky, punčochy, haleny, zemědělství a vinařství
celkem: 560 ks karet
8. U 2257 záznamů hist. sb. v systému BACH je jeden nebo více obrázků, 1432
obrázků ke kartám je vypáleno na CD a 579 je jich v jiných složkách na
pevném disku, v etnogr. sb. digitalizace sbírek nebyla provedena z důvodu
zastaralého počítače, po pořízení výkonnějšího počítače v roce 2007 bude
digitalizace zahájena
10. Na záložních médiích je v současnosti 1432 obrázků ke kartám
11. Viz bod 5 – 188 inv. č.
12. Na základě odstraňování závad z revizí bylo doplněno
- historie - 162 karet, u 191 karet byl pořízen jeden nebo více
obrázků - celkem 216 obrazových souborů
etnografie - závady byly odstraňovány ihned: celkem
42 inv.čísel
13. Revidované sbírky v počtu 375 inv. čísel, tj. 414 ks předmětů byly nově
zařazeny do regálů v novém depozitáři a uložení zaevidováno v kartě i
počítači.
Celkem bylo zaktualizováno 360 ks karet (uložení + upřesnění popisu)
14. Spolupráce Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu s NÚLK ve Strážnici
byla prováděna průběžně po celý rok na pravidelných schůzkách
svolávaných MK ČR.
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15. Kontroly depozitářů probíhaly 1x týdně,dodržování depozitárního režimu
v půdním depozitáři II a III bylo plněno týdenními záznamy v depozitárních
sešitech.
16. - 18. Odborná správa svěřené části sbírky byla prováděna průběžně po celý
rok formou revizí, kontrolou stavu uložení, doplňováním ochranných
prostředků v textilní části sbírek.
19. Nákupní komise byla připravena a realizována dne 14.12.2006. Zakoupeno
151 ks předmětů, které byly zapsány pod 95 inv. čísly v částce 17.014,- Kč.
20. Dne 6. 12. 2006 účast na historické nákupní komisi ve Slováckém muzeu
v Uh. Hradišti.
21. Účast na dvou etnografických nákupních komisích ve Slováckém muzeu
v Uherském Hradišti a jedné v NÚLK ve Strážnici.

Pobočka: Městské muzeum Veselí nad Moravou
1. Katalogizace v I. st. dokumentace – nové přírůstky - 44 inv. čísel tj. HVa - 31
ks, HVh – 13 ks. Etnografie – 24 ks nových sb. předmětů přichystáno do
nejbližší nákupní komise + pozůstalost ve Vnorovech.
2. Katalogizace ve II. st. dokumentace H – nové přírůstky - nezapisovány,
nákupní komise proběhla až 19.12.2006. E – nové přírůstky budou zapsány
až po realizaci nákupu prostřednictvím jarní nákupní komise.
3. Katalogizace ve II. st. dokumentace – staré sbírky:
E – fond EVt - kraslice
- 350 inv. č.
Fond EVz – nábytek
9 inv. č.
Fond EVx – noty
- 130 ks
H – fond HVa – listiny, tiskopisy
- 72 inv. č. (132 sb.před.)
4. Hlášení změn v CES probíhá v zákonných termínech.
5. Přepis dokumentačních karet starých sbírek v systému BACH hotov.
6. Digitalizace sbírkových předmětů :
H164 sb. předmětů = 382 snímků (HVa listiny)
H9 sb. předmětů = 104 snímků (konzervace sb. před. na výstavu)
E193 sb. předm. = 254 snímků ( EVx 1/600 – 792)
Eúprava, přečíslování, popis a tisk - 792 sb. předm. (968 snímků).
EVx 116/1 – 792.
7. Doplnění a aktualizace karet fondu HVa – listiny, tiskopisy:
č. (200 sb. předmětů)

94 inv.

8. Videodokumentace - byla omezena z důvodu nefunkčnosti muzejní kamery,
uvedené záznamy byly prováděny soukromou kamerou pana Loveckého:
Verbíři – 2006 – Petrov 28. 5. 2006
Senioři 2006 – folklorní festival – Petrov 28. 5. 2006
Regionální sokolský slet – Veselí nad Moravou 14.5.2006
Muzejní noc – 19.5.2006 – Veselí nad Moravou
Videodokumentace výstavy – „Fotbal! 1934 – 2004“
Petrov – areál sklepů – Plže
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Středisko školy lidové tvořivosti a řemesel – Blatnička 20. 8. 2006
Podzim na dědině – ukázky zemědělské práce na moravské vesnici –
22.9.2006.
Výstava –„100. výročí založení muzejní společnosti…“ – záznam z vernisáže,
kompletní videodokumentace výstavy
Martinské hody 2006 – Strážnice 10 – 12. 11. 2006
Koncert „Sešli se v Evropě“ – muzika Petra Kubíka a Ziriab – arabská lidová
hudba
„Radujme se, veselme se…“ – předvánoční pořad ve strážnickém Skanzenu
– 2. – 6. 12. 2006
„Vánoce se blíží …“ – předváděcí akce v Městském muzeu Veselí nad
Moravou – 12 – 15. 12. 2006
- digitalizace starších analogových videonahrávek na kazetách VHS do
formátu DVD
- natáčení aktuálních věcí týkajících se Veselska a Hodonínska z kabelové
televize „Slovácko“
- zpracování dodaného videomateriálu na kamerových kazetách z muzejních
akcí v Masarykově muzeu
Videodokumentace byla doplněna fotodokumentací:
1. Velikonoční předváděcí akce - PhDr. Trachtulec
2. Výstava „Fotbal!“ – Lovecký
3. Muzejní noc – PhDr. Trachtulec
4. 600 let obce Kuželov – červenec – PhDr. Trachtulec
5. Celostátní sjezd Lhot – Hroznová Lhota – červenec – PhDr. Trachtulec
6. Blatnička – 20. 8. 2006 – slavnostní zahájení činnosti střediska „Tradice
Slovácka“ – PhDr. Trachtulec
7. Fotodokumentace výstavy „100 let muzejní společnosti“ /příprava,
konzervace, vernisáž, exponáty/ /PhDr. Trachtulec, Lovecký
8. Fotodokumentace Mikulášských obchůzek 5. 12 . 2006 – Veselí nad
Moravou – PhDr. Trachtulec
9. Fotodokumentace výstavy „Eště svatba nebyla“ v Kozojídkách – 10. a
11.9.2006 – PhDr. Trachtulec
10. Fotodokumentace „Vánoce se blíží „ – 12 . 12 – 15. 12. 2006 – PhDr.
Trachtulec, Lovecký
11. Fotodokumentace přestavby domu č. 49 na Bartolomějském nám. –
PhDr. Trachtulec, Lovecký, Mgr. Slavíková
9. Zpracování videodokumentace vyplývající z činnosti Regionálního pracoviště
pro péči o lidovou kulturu:
- Středisko školy lidové tvořivosti a řemesel – Blatnička 2O.8.2006 –
slavnostní zahájení činnosti
- Podzim na dědině – ukázky zemědělské práce na moravské vesnici 22.
9. 2006 – Skanzen – Strážnice
- Petrov – Plže , areál vinných sklepů
10. Sbírkotvorná činnost:
Etnografie – vzhledem k nedostatku finančních prostředků budou předměty
nabízené ke koupi nakoupeny v roce 2007.
11. Studium literatury k digitálnímu fotoaparátu a videotechnice –
Digitální foto
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Computer
Počítač pro každého
12. Etnografická nákupní komise se uskutečnila 14.12.2006
13. Nákupní komise (etnografie) Muzea J.A.K. v Uherském Brodě se uskutečnila
2x
14. Odborná správa sbírek probíhá průběžně
15. Nákupní komise – historie – proběhla 19. 12. 2006
Odborní pracovníci se zúčastňují jednání poradních sborů pro sbírkotvornou
činnost, tzv. nákupních komisí ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti,
v NÚLK ve Strážnici a v Muzeu J. A. Komenského v Uh. Brodě.

REVIZE
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Historie
1. Fond S – foto – přesouvá se do roku 2007
2. Fond F – Masaryk – přesouvá se do roku 2007
3. Fond školství – totéž
4. Fond sklo, porcelán – zrevidováno 219 (235) inventárních čísel, tj. 254 (279)
kusů sb. předmětů
5. Fond mapy, plány – zrevidováno 245 inv. čísel, tj. 302 kusů sb. předmětů
6. Fond čepice, klobouky. Revize proběhla v listopadu a prosinci 2006. Bylo
nalezeno 33 předmětů, tzn. 24 inventárních čísel, 5 předmětů bylo bez čísla.
7. Fond loutky. Úkol trvá z důvodu špatné přístupnosti k předmětům v důsledku
provizorního nastěhování depozitáře 2 do depozitáře 3
Etnografie
1. Fond řemesla –úkol trvá
Plnění úkolů v této oblasti bylo negativně ovlivněno přípravou na stěhování a
posléze samotným stěhováním sbírkových fondů do depozitáře 3 a do depozitáře
v malých kasárnách, provizorního uspořádání a úklidu daných prostor z důvodu
plánované rekonstrukce půdy zámečku. Bude třeba provést podstatně
důkladnější a nákladnější rekonstrukci než bylo původně zamýšleno. Tento stav
negativně ovlivní práci se sbírkami – rekonstrukce se uskuteční ve dvou etapách,
aby se sbírky nestěhovaly mimo budovu. Přístup ke sbírkám je už teď ztížen, při
rekonstrukci se půda stane staveništěm.
Archeologie
1. Předávací revize archeologických sbírek novým kurátorem
Rozsah plnění: Viz tabulka. Nad rámec revize byla prováděna rozsáhlá
fotodokumentace starších nálezů v expozicích Kyjov a Veselí nad Moravou
(zde v depozitáři provedeno přefocení vybraných předmětů). Aktualizace,
doplnění a oprava evidenčních karet.
Rozsah plnění:
11

podsbírka Hodonín (G)
78 kusů sbírkových předmětů
viz. Inventarizační zápis čj. 1/06
podsbírka Kyjov(P)
1906 kusů sbírkových předmětů
viz. Inventarizační zápis čj. 2/06
podsbírka Veselí nad Moravou (A)
623 kusů sbírkových předmětů
viz. Inventarizační zápis čj. 3/06
-------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM:
2 607 kusů sbírkových předmětů

Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
Od 1. 10. do 30. 11. probíhala revize části fondu G - výrobky kyjovské
sklárny. Celkem bylo zrevidováno 188 inventárních čísel, tj. 306 kusů
sbírkových předmětů.

Pobočka: Městské muzeum Veselí nad Moravou
1. Fond HVb – knihy – revize provedena v termínu. Celkem revidováno 75 inv.
č. = 97 ks sb. předmětů.
2. Fond EVn – výrobky ze dřeva, hračky – revize provedena v termínu. Celkem
revidováno 97 inv. čísel = 98 ks sbírkových předmětů.
3. Revize a utřídění knihovny dle oborů – provedeno , knihy dle oborů
roztříděny, rozděleny do kanceláří k etnografovi, historičce, obecné knihy
ponechány v původní knihovně, zvlášť umístěny staré tisky (červenec, září,
říjen).

KONZERVACE
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámeček:
• Zkonzervováno: sbírkové fondy
27 předmětů

archeologie
962 předmětů (čištění,
lepení, konzervace kovu, keramiky, kostí a skla)
 celkem
989
• Odstraňování skvrn na pískovcové podlaze v Mikulčicích
• Oprava odlepených fotografií v expozici T. G. Masaryk a rodný kraj
• Stěhování depozitáře
• Vánoční předváděcí akce – výroba voskových zvonků a svíček
• Výpomoc při instalacích výstav a při pořádání muzejní noci
• Účast na konferencích rest. a konzervátorů v Chebu 5. – 7. 9. a
v Třeboni 3. – 6. 10.
Archeologické pracoviště:
Mytí střepů, kostí, kamenů a mazanice, odstraňování vápenné krusty a
desinfekce kostí z výzkumů nebo dohledů (Dambořice, Prušánky, Žarošice,
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Vnorovy, Hrubá Vrbka, Mutěnice, Rohatec, Vacenovice, Archlebov, Hodonín,
Lipov, Dubňany, Hovorny, Šardice):
sb. fond Veselí (A)
16 vzorků (pytlíků)
606 ks předmětů
sb. fond Hodonín (G)
50 vzorků (pytlíky)
1 120 ks předmětů
sb. fond Kyjov (P)
137 vzorků (pytlíků)
4 630 ks předmětů
---------------------------------------------------------------------------------------------6 356 ks předmětů
CELKEM:
203 vzorků (pytlíků)
Lepení nádob:

celkem 13 kusů

Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
•

Zkonzervováno:

Kyjov
302 předmětů
Veselí n/Mor.
67 předmětů, z toho 6 umělec. děl
celkem
396 sbírkových předmětů
• Dokumentace
39 konzervačních karet v počítači, do sešitu 370
konzervačních postupů
• Účast na 3 odborných seminářích
• Výpomoc při 4 předváděcích akcích
• Ve spolupráci s odbornými pracovníky kontroly depozitářů v Kyjově i
Veselí nad Moravou
• Průběžně studium odborné literatury ke konzervovaným předmětům a
konzervačním postupům:
Chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi
Sborníky z konferencí konzervátorů a restaurátorů
Encyklopedie a rukověti pro sběratele a starožitníky

2. PREZENTACE
Masarykovo muzeum v Hodoníně uspořádalo celkem 22 výstav, z toho 4
výstavy přecházely z roku 2005. Divácky nejúspěšnější výstavy byly Panenky
(2117), 60 let kyjovské nemocnice (1843) a Rozumíme zvířatům (1764), celkově
nejvyšší návštěvnost má tradičně Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP (10412).
Kvůli lepšímu přístupu k návštěvníkovi a zvýšení zájmu ze strany škol jsou
k výstavám tvořeny doprovodné programy.
Rok 2006 byl v oblasti výstav i doprovodných programů pojat jako
multikulturní projekt Hodonín jako brána k poznání cizích kultur, který zahajovala
vernisáž výstavy díla rumunského malíře Teodora Buzu Reflexe za přítomnosti
autora a zástupce Rumunského kulturního institutu. Projekt dále zahrnoval
výstavy a doprovodné programy k výstavám Doteky arabského umění. Rhyadh
Neama, Irák: Rez (obrazy), Ghazwan Allaf, Sýrie: Tváře Beduínů (bronzové
plastiky), René Kopecký, ČR: Jordánsko (fotografie), Srí Lanka, perla Indického
oceánu, Černý kontinent a Etnické variace Jany Mlýnkové.
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Přehled výstav
Masarykovo muzeum v Hodoníně - zámeček
Název výstavy

termín

návštěvnost

1. Porcelánové panenky
8. 11. 05 – 19. 2. 2006
2117
Výstava přecházela z roku 2005, od 1.1. do 19. 2. ji navštívilo 854 osob.
2. Vyrob si svou panenku

24. 2 – 7. 3.

190

3. Doteky arabského umění. Rhyadh Neama, Irák: Rez (obrazy), Ghazwan
Allaf, Sýrie: Tváře Beduínů (bronzové plastiky), René Kopecký, ČR:
Jordánsko (fotografie)
16. 3. – 20. 5.
332
4. Maturanti vystavují

29. 5. – 25. 6.

246

5. Černý kontinent

30. 6. – 24. 9.

1034

6. Etnické variace Jany Mlýnkové

4. 10. – 26. 11.

583

7. Šaty dělaj pračlověka
7. 12. – 15. 2. 2007
Výstava přechází do roku 2007, k 31. 12. 2006 ji navštívilo

147

Stálá expozice T. G. Masaryk a rodný kraj

1658

Stálá expozice T. G. Masaryk a rodný kraj v období mezi výstavami

447

Masarykovo muzeum v Hodoníně – Národní tř. 21
1. J. Šalamoun: Pro malé i velké
11. 10. 05 – 8. 1. 2006
1536
Výstava přecházela z roku 2005, od 1. 1. do 8. 1. ji navštívilo 119 osob.
2. Teodor Buzu: Reflexe

12. 1. – 16. 2.

205

3. Květiny bílé po cestě

24. 2. – 26. 4.

1723

4. Srí Lanka, perla Indického oceánu 4. 5 – 2. 7.

247

5. Netrapte se milá paní, dneska už je praní hraní 19. 7. – 1. 10.

262

6. Rozumíme zvířatům

1764

13. 10. – 2. 1. 2007

Celková návštěvnost výstav

9811

Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
1. Fotografická technika
3. 10. 05 – 6. 1. 2006
1229
Výstava přecházející z roku 2005, v období 1. 1. - 6. 1. výstavu navštívilo 74
návštěvníků.
2. 60 let kyjovské nemocnice

23. 1. - 16. 4.

3. 100 let českého sboru dobrovolných hasičů v Kyjově
2. 5. - 23. 7. 2006

1843
871

4. Kyjov v proměnách času

31. 7. - 8. 10.

1325

5. Jede, jede mašinka

16. 10. - 31. 12.

1699
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Celková návštěvnost výstav

5812

Pobočka: Městské muzeum Veselí nad Moravou
1. „Nonsens aneb přehlídka nesmyslných exponátů“5.12. 05 – 27.2.2006
265
Výstava přecházející z roku 2005, v období 1. 1. – 27. 2.
výstavu navštívilo 99 osob
2. „Fotbal! 1934 – 2004„

24.4. – 30.6.

3. Výstava „100. výročí založení Muzejní společnosti pro …“
8.10 – 28.1.
Muzeum mimo výstavy

498
499
11

Celková návštěvnost výstav

1107

Pobočka: Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP
Expozice Velká Morava

otevřeno 1. 4. – 31. 10.

Sumář: Celková návštěvnost expozic a výstav

10412
27142

1. Krátkodobá výstava nových nálezů archeologického oddělení MMH
v expozici 2. pavilonu
Výstava atraktivních nálezů z archeologických výzkumů na polokulturním
sídlišti v Dambořicích, především z obsahu keramických depozit s rituálním
významem. Návštěvnost není evidována zvlášť, je zahrnuta v celkové
návštěvnosti Slovanského hradiště.

3. INTERPRETACE, KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST I.
Masarykovo muzeum v Hodoníně
1. Jarní přednáškový cyklus
Mgr. Vladimíra Potůčková: T. G. Masaryk a literatura, obraz jeho osobnosti
v české poezii: O Masarykově vztahu k literatuře, jeho vlastní tvorba, ale
hlavně básnická díla věnovaná osobnosti prezidenta. Ve 20. – 40. letech 20.
století totiž nebyl snad jediný básník v ČSR, který by nevytvořil aspoň jednu
báseň k poctě T. G. Masaryka. Přednáška, doplněna o řadu básnických
ukázek, proběhla 8. 3. 2006 v 17.00 hod. na zámečku.
21 osoba
Bc. Renata Skřebská (FF Ostravské univerzity): Sochařské dílo Julia
Pelikána: O díle významného českého umělce a předsedy SVUM v Hodoníně
(v letech 1940 – 42, 1945 – 59), akademického sochaře Julia Pelikána.
Zájemce potěšila řada obrazového materiálu a jedinečná příležitost spatřit
sochařova díla, která vlastní ve svých sbírkách Masarykovo muzeum
v Hodoníně. Přednáška se uskutečnila 22.3.2006 v 17.00 hod. na zámečku.
17 osob
15

Mg.A. David Mareček (zástupce ředitele Konzervatoře Brno a dramaturg
Filharmonie Brno: Tři podoby Wolfganga Amadea Mozarta:
Hudebního skladatele, jehož 250. výročí narození si letos připomíná celý
svět, přiblížil jako klavíristu, symfonika a operního skladatele. Přednáška plná
hudebních nahrávek a videozáznamů se uskutečnila 12.4.2006 v 17.00 hod
na zámečku.
35 osob
Návštěvnost přednášek celkem:
osoby

73

2. Seminář T. G. Masaryk ve sporech 1886-1896 (od Rukopisů ke Karlu
Havlíčkovi)
- 14. 11. 2006 ve spolupráci s Kabinetem pro studium díla
TGM při katedře filozofie FF MU v Brně, odborný garant Prof. PhDr. Jan Zouhar,
CSc., účast 15 osob
3. Semináře pro metodické kabinety PS – nebyly požadovány
4. Taneční pohádkové pásmo – uskutečněno 6.1. 2006, účast 89 osob
5. Vernisáže výstav
Masarykovo muzeum v Hodoníně – zámeček
Doteky arabského umění – realizováno 15. 3. ve spolupráci se
společností Arabesque a Centrem Blízkého východu, program – vystoupení
břišní tanečnice Lucie Petraturové, ochutnávka arabských sladkostí
65 osob
Černý kontinent – realizováno 29. 6., program - vystoupení
hudebního seskupení Bongo Beat Session, Čajovna Šálek ticha – podávání
afrických čajů (sponzorsky)
35 osob
Etnické variace – realizováno 4. 10., program – etnicky inspirovaný jam
session zorganizovaný Kryštofem Hnilem (didgeridoo) za volné účasti hráčů na
elektrickou kytaru a bonga
55
osob
Masarykovo muzeum v Hodoníně – Národní tř. 21
T. Buzu: Reflexe – realizováno 11. 1. ve spolupráci s Rumunským
kulturním institutem, program – vystoupení žáků ZUŠ Hodonín ze tříd L.
Esterkové, J. Gálové aj. Bělíka
50 osob
Květiny bílé po cestě – realizováno 23. 2., program - vystoupení
manekýn ze Středního odborného učiliště oděvního ze Strážnice
130 osob
Srí Lanka – realizováno 4. 5., program – multimediální show účastníka
expedice Dušana Trávníčka
15
osob Pracovní listy pro výstavy:
- Květiny bílé po cestě (zvlášť pro mladší a starší žáky)
- Šaty dělaj´ pračlověka
6. Jak panenka přichází na svět
Předváděcí akce s názvem Jak panenka přichází na svět proběhla v rámci
ukončení výstavy Porcelánové panenky z dílny Anny Šlesingerové.
Uskutečnila se 17.2.2006, od 9.00 do 16.30 hod na zámečku. Akce si kladla
16

za cíl ukázat výrobu panenek různými technikami a z různých materiálů.
Návštěvníci tak měli jedinečnou příležitost spatřit paní Annu Šlesingerovou
přímo při práci. Seznámili se se složitými, jednotlivými fázemi výroby
porcelánové panenky, mohli si zkusit malování porcelánových hlaviček,
prohlédnout si vypalovací pec. Spatřili také výrobu textilních panenek
plněných ovčí vlnou. Výrobu předvedly Marie Markovičová a Jana Jakešová
z Hodonína. Nejmenší návštěvníky určitě zaujali netradiční textilní maňásci a
textilní panenky plněné dutým vláknem od Dany Dokládalové z Nového Jičína
a Jany Masaříkové z Valašského Meziříčí.
407 osob
7. Autorské hovory s Teodorem Buzu – uskutečněno 16. 2., určeno zejména
pro studenty výtvarných oborů SPUŠ VOŠ v Hodoníně, Gymnázia Hodonín a
ZUŠ, zúčastnili se i zájemci z řad veřejnosti
98
osob
8. Módní přehlídka – doprovodný program k výstavě Květiny bílé po cestě
- uskutečněno 23. 2. v sále Evropa, sponzorské zabezpečení
kytic a bezplatné vystoupení manekýn ze Středního odborného učiliště
oděvního ze Strážnice, bezplatné zapůjčení šatů salonem Šarm J. Kuželové
ze Strážnice
130 osob
9. Sešli se v Evropě
- uskutečněno 24. 11. 2006 v sále Evropa jako závěrečný koncert
multikulturního projektu Hodonín jako brána k poznávání cizích kultur, vedle
syrsko-libanonské skupiny Ziriab vystoupila Muzika Petra Kubíka z Velké nad
Veličkou, koncert doplnily ukázky pletení rasta copánků salonu Sissi (Ivana
Sukačová), arabské čaje podávala čajovna Šálek ticha
cca 130 osob
10. Vyhodnocení soutěže Vyrob si svou panenku
V rámci výstavy Porcelánové panenky z dílny Anna Šlesingerové, která
probíhala od listopadu 2005 do února 2006, muzeum vyhlásilo dětskou
výtvarnou soutěž Vyrob si svou panenku. V období od 24.2. do 5.3. 2006 pak
byla všechna dílka soutěžících vystavena v předsálí Masarykova muzea
v Hodoníně na zámečku. Soutěže se zúčastnilo 15 jednotlivců ve věku 2 – 11
let a 9 kolektivů – MŠ Jánošíkova, MŠ Jilemnického, MŠ Družstevní, MŠ
Lužice, ZŠ Čejč, ZUŠ Hodonín, ÚSP Hodonín, ÚSP Kyjov, Křesťanské
společenství Hodonín. Výstavy se zúčastnilo i pět dospělých jednotlivců. Jejich
panenky nebyly soutěžní.
Porota složená ze studentů hodonínského gymnázia pod vedením Mgr.
Daniely Satkeové vyhodnotila nejlepší panenky. V květnu 2006 proběhlo
vyhlášení výsledků a předání cen soutěžícím v předsálí zámečku MMH.
Plánované divadelní představení spojené s vyhodnocením soutěže ve
víceúčelovém sále Evropa se neuskutečnilo pro jeho zatím nedokončené
úpravy.
V kategorii jednotlivců získali 3. místo bratři Matěj a Ondřej Tomíkovi
z Hodonína (4 roky), na 2. místě se umístily sestry Patricie a Sabina
Janečkovy z Hodonína (4 a 9 let) a na 1. místě skončili sourozenci Hana a
Adam Sýkorovi z Lužic (4 a 8 let). Zaměstnanci muzea udělili i zvláštní cenu
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muzea Markétě Blanárikové (3 roky) a Pavlíně Churé (7 let). V kategorii
kolektivů se na 3. místě umístili žáci přípravného výtvarného oboru ZUŠ
Hodonín pod vedením Mgr. Miroslavy Vávrové, na 2. místě skončily děti z MŠ
Lužice a první místo získali chovanci z ÚSP Hodonín. I zde muzeum udělilo
dvě zvláštní ceny, které připadly dětem z MŠ Družstevní a chovancům z ÚSP
Kyjov. Porota pak udělila ještě zvláštní cenu poroty, kterou získaly děti z MŠ
Jánošíkova.
Všichni soutěžící i ti, kteří se neumístili, obdrželi diplomy a ceny. Ceny do
soutěže poskytli Tvarbet – papír, hračky OD Centrum Hodonín, Papírnictví
Polášková Hodonín, Wiky Kyjov, Knihkupectví Dvořáková Hodonín a Candy
Plus Rohatec.
11. Dvě přednášky k výstavě Doteky arabského umění
- místo plánovaných přednášek se uskutečnila v rámci Festivalu
muzejních nocí dvoudenní přehlídka arabské kultury pod názvem Arabská
noc a den, akce se uskutečnila v prostorách zámečku, sálu Evropa, čajovny
Šálek ticha a klubu Nautilus – dále viz Muzejní noc
12. Přednáška o expedici do Srí Lanky – doprovodný program k výstavě Srí Lanka – Perla
Indického oceánu - uskutečnila se ve výstavním sále Národní 21, 7. 6. 2006, přednášel Dušan
Trávníček (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně)
8 osob

13. Přednáška prof. PhDr. Josefa Kanderta,Csc. Africké válečnictví
předkoloniální a raně koloniální doby
– doprovodný program k výstavě Černý kontinent, uskutečněna místo
přednášky PhDr. Preiningerové o životě v Africe 22. 9. 2006
55
osob
14. Hrajeme si s papírem – doprovodný program k výstavě Etnické variace
- program probíhal po dobu konání výstavy – návštěvníci mohli ztvárnit
své dojmy z výstavy výrobou vlastního papíru zpracovaného různými
technikami dle vlastní fantazie
15. Jednodenní kurz pletení proutí – doplňkový program k výstavě D. Ptáčková:
Proutí a J. Dosoudilová: Zahradní keramika
- plánovaný jednodenní kurz pletení z proutí se neuskutečnil z důvodu
zrušení plánované výstavy
16. Dětská dílna – interaktivní program v rámci výstavy Rozumíme
zvířatům?
Kromě obřího pexesa z Dětského muzea MZM Brno čekaly na děti na
stolech omalovánky zvířat (12 listů), list se skrývačkou, vystřihovánky
s možností vyrobit si pomocí nůžek a lepidla jednoduché papírové zvířátko
(medvídek, beruška, lev, žába), papírové skládačky zvířat z jednoho kusu
(prase, kočka, pes). Na koberci byla rozložena 3 dřevěná zvířecí puzzle
(taktéž z DM MZM Brno) a zvířecí didaktická vkládačka. Na stěně bylo
zavěšeno 5 panelů s napnutými papíry určenými pro kreslení zvířat. Děti si
mohly u zrcadla vyzkoušet 10 papírových zvířecích masek a 4 masky dřevěné
(DM MZM Brno) s možností zahrát si známou pohádku Domečku, domečku i
s připravenou dřevěnou kulisou domku. K dispozici byly také listy
s obrázkovým čtením a různé obrázkové hádanky se zvířecími motivy.
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V rámci výstavy byla pro děti vyhlášena soutěž Vyrob si zvířátko. Výrobky
jakékoliv velikosti a z jakéhokoliv materiálu budou v r. 2007 vystaveny na další
výstavě ve výstavních sálech na Národní tř. 21 (výstava Zvířata Ludvíka
Kunce).
Povídání se zvěrolékařkou o domácích mazlíčcích
V rámci výstavy Rozumíme zvířatům? proběhly 29.11.2006 se
zvěrolékařkami MVDr. Hanou Vičarovou, MVDr. Martinou Jůzovou a
veterinární sestrou Lucií Burgetovou 2 besedy. Dopoledne v 10.00 pro
předškolní děti (celkem 43 osob), odpoledne v 16.30 pro veřejnost (49 osob).
Zájemci se dozvěděli spoustu zajímavostí o práci zvěrolékařky, o nemocech
zvířat, jak se o ně starat, aby byla spokojená. Na besedě byla přítomna i živá
zvířata, která si mohli návštěvníci pohladit či potěžkat (morče, zlatý retrívr,
želva, pavouk).
92 osob
17. Vystoupení Šermířské a divadelní společnosti MEMENTO MORI
z Uherského Ostrohu – doplňkový program k výstavě Život na hradě a tvrzi
- neuskutečnilo se z důvodu zrušení plánované
výstavy, výstava Život na hradě a tvrzi přesunuta do roku 2008 k oslavám
výročí založení Hodonína
Akce pletení afrických copánků - ukázky afrických účesů v spolupráci se
Salonem Sissi se uskutečnila na nádvoří a v předsálí hodonínského zámečku
ve dnech 8.9. a 9.9. 2006, účast celkem - 126 osob
Celková účast (u akcí s evidovanou návštěvností): 1443 osob

Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
1. Velikonoční předváděcí týden
Proběhl v termínu 4.4. – 7.4. Zúčastnilo se 17 lidových výrobců.
Účast: 1150 návštěvníků
2. Vánoční předváděcí týden
Proběhl v termínu 12.12. – 15.12. Zúčastnilo se 13 lidových výrobců +
pracovnice muzea,
které vyráběly voskové zvonečky, gelové svíčky a svíčky z mezistěn.
Účast: 767 návštěvníků
3. V rámci výstavy o kyjovské nemocnici proběhlo promítání dokumentárních
filmů o stavebním rozvoji nemocnice, o moderním přístrojovém vybavení,
otevírání nových oddělení nebo rekonstruovaných prostor a propagační
náborový film o kyjovské zdravotnické škole. Filmy zapůjčila nemocnice.
4. V rámci výstavy věnované kyjovským hasičům byl pro žáky základních škol
připravený vědomostní test.
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5. Doprovodným programem k výstavě fotografií Kyjova byl textový průvodce se
zajímavostmi o jednotlivých částech města a budovách. Zájem návštěvníků si
vyžádal knižní vydání této výstavy (publikace by měla ve spolupráci s městem
Kyjov vyjít v roce 2007) a průvodce se stane základem ke knižním textům.
6. V rámci výstavy železničních modelů se návštěvníkům promítaly
dokumentární filmy o jízdě historických vlaků a rovněž byl v provozu funkční
model železnice.
7. Muzejní noc - Hasiči v akci
Muzejní noc ve Vlastivědném muzeu v Kyjově, pobočce Masarykova
muzea v Hodoníně, proběhla v pátek 19. května 2006 od 21. do 23. hodiny
pod názvem Hasiči v akci. Hasičská tématika byla zvolena v souvislosti
s právě probíhající výstavou v muzeu - 100 let českého dobrovolného
hasičského sboru v Kyjově - a se jmenovaným výročím. Na programu bylo
taktické cvičení profesionálních a dobrovolných jednotek požární ochrany.
Kromě kyjovských sborů se ho zúčastnily hasičské sbory z Hodonína a
z Vracova, které s sebou přivezly také vlastní hasičskou techniku - vysouvací
žebřík s plošinou, pomocí něhož byl z 1. patra muzea evakuován „zraněný“
hasič, a hasičské auto ze 70. let 20. stol. Akce se zúčastnil také hasičský potěr
- 23 členů dětského hasičského družstva Dráčci, kteří předvedli požární útok.
Na dvoře vedle muzea byly připraveny soutěže s hasičskou tématikou:
- „Zvládneš překážky?“ - připravena byla dráha, kterou museli soutěžící
zdolat v hasičské přilbě, s hasičskou sekyrkou v ruce a s rozžatou svíčkou
- „Poznej, s čím hasiči pracují“ - úkolem soutěžících bylo poznat součásti
hasičské výstroje
a přiřadit odpovídající názvy
- „Hašení požáru“ - „hasiči“ měli uhasit „požár“ „stříkačkou“ (soutěžící hasili
rozžatou svíčku vodou z injekční stříkačky.
Během celé akce byla v okolí muzea vystavena hasičská technika hasičská auta a žebříky. Sami hasiči podávali případným zájemcům informace
o technických parametrech.
Návštěvníkům byly k dispozici zdarma všechny muzejní expozice včetně
už zmiňované výstavy, kterou si kromě návštěvníků Muzejní noci prohlédli
také všichni zúčastnění hasiči i jejich mladší kolegové z oddílu Dráčci.
Celé akce se zúčastnilo asi 350 návštěvníků.
8. Týden řemesel
Proběhl ve dnech 20.6. – 22.6. Zúčastnilo se 12 lidových řemeslníků.
Účast: 306 návštěvníků
9. Vzhledem k tomu, že se oproti původnímu plánu změnila koncepce
Kyjovských letních slavností, nevyžadovalo Městské kulturní středisko
odbornou konzultaci.
10. Vytvoření testu z archeologie pro studenty gymnázia zaměřeného na
archeologickou expozici
Celková účast ( u některých doprovodných programů nebyla účast z důvodu
jejich dobrovolnosti a zároveň přímého propojení s návštěvou výstavy
evidována): 2573 osob
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Pobočka: Městské muzeum Veselí nad Moravou
1. Velikonoční předváděcí týden lidových řemesel – 4.4. – 7.4.2006
Účast: 781 osob
2. Muzejní noc: 19.5.2006
Muzeum, neplatící :
57 osob /tj. účastníci pochodu 27 osob + 30 návštěv.
muzea/
„Ranč“ – posezení :
110 osob
Celkem : 167 osob
3. Vánoční předváděcí týden lidových řemesel – 12.12. – 15.12.2006
Účast: 368 osob
4. Přehlídka dětských zpěváků byla realizována 2. 4. 2006. Spolupráce formou
nácviku písní s dětmi, hudebního doprovodu při programu. Po skončení
přehlídky byl proveden výběr do celostátní soutěže dětských zpěváčků. Výběr
dětí na rok 2007 se uskutečnil 12. 12. 2006.
5. Vernisáž výstavy Fotbal! 1934 – 2004 – realizováno 23. 4. 2006 ve spolupráci
s Národním muzeem Praha, program – úvodní slovo Mgr. Vojtěch Scheinost
(NM Praha), vystoupení horňácké cimbálové muziky Petra Galečky z Lipov
51 osoba
Připravena soutěž pro žáky základních škol, zaměřená na znalost
fotbalové historie. Zúčastnilo se šest soutěžících. Jen jeden odpověděl
správně, proto mu byla předána cena – fotbalový míč podepsaný fotbalisty 1.
FC Slovácko (proti podpisu otce).
Dále byl ve spolupráci s odborem školství a kultury
připraven fotbalový turnaj v malé kopané. Ten byl pro nezájem škol po dohodě
s Městským úřadem ve Veselí nad Moravou zrušen.
6. Vánoční koledování se uskutečnilo 16. 12. 2006 - účast: 110 osob

Celková účast:

1477 osob

Přednášková a publikační činnost
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Jak psát kronikářský zápis – celodenní školení pro Akademii J. A.
Komenského 21. 6., účast 12 osob
Přednáška ze starších dějin Vacenovic – u příležitosti slavnostního
shromáždění obcí Mikroregionu Nový dvůr – neděle 2. dubna 2006, KD
Vacenovice 15:00, účast – cca 150 osob
Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
Historická procházka městem - 18 studentů kyjovského gymnázia 26. 9. 2006
Pomocné vědy historické - 25. 9., 2. 10. 2006 - 33 studentů kyjovského gymnázia
Celková účast: 51 osoba
Pobočka: Městské muzeum Veselí nad Moravou
29.4. – Filipojakubská noc – účast 20 osob
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26.5. – Lidová kultura na moravskoslov. pomezí – 30 stud.
24.6. – Svatojánské ohně – 60 osob
Celková účast: 110 osob
Pobočka: Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP
1. NKP Mikulčice – vznik, vývoj, zajímavosti
Přednáška se uskutečnila v rámci „Setkání pracovníků v oblasti cestovního
ruchu“ v NKP Mikulčice 19.4. – na žádost MěÚ Hodonín (pí Martina Kořínková) –
15 osob
2. Poštovnictví v Hodoníně a na Hodonínsku
Jarní odborná přednáška pro Klub filatelistů Hodonín – „Hodonínské frankotypy“
za účasti 32 členů
3. Hodonín a Hodonínsko sběratelsky
Přednáška s ukázkami „Hodonínské frankotypy a strojová razítka“ na výroční
valné hromadě Klubu filatelistů Hodonín – 36 přítomných
Přednášky na ostatní témata uvedená v PHÚ nebyly požadovány, nevykazujeme
pravidelnou přednáškovou činnost na FF MU v Brně.
Celková účast na přednáškách našich pracovníků – 406 osob
Přehled publikační činnosti
Vydání Muzejního občasníku 2005 bylo pro pozdní odevzdávání článků přesunuto na
2. polovinu roku 2006. Občasník byl vydán v srpnu 2006.
Články pro Muzejní občasník 2006 (všechna pracoviště):
1. Mgr. Irena Chovančíková: Činnost Masarykova muzea v Hodoníně v roce
2006
2. Mgr. Irena Chovančíková: Multikulturní projekt Hodonín jako brána k poznání
cizích kultur
3. Mgr. Peter Futák: Heralt a Vladislav Kunové z Kunštátu a na Hodoníně
4. Mgr. Peter Futák: Hodonínská radnice
5. Mgr. Peter Futák: Ještě jednou provilegium královny Konstancie Uherské
6. Mgr. Hana Sýkorová: Osudy pomníků TGM na Hodonínsku
7. Mgr. Tomáš Gronský: Na cestě do říše fantazie aneb něco o malíři a
básníkovi Aloisi Sikorovi
8. Mgr. Jaromír Šmerda: Strážnice – zámek, rekonstrukce vodovodu
9. Mgr. Jaromír Šmerda: Žarošice-Silničná – záchranný archeologický průzkum
10. Mgr. František Kostrouch: Nové archrologické nálezy v Hodoníně
11. Mgr. Blanka Pokorná: Jak to všechno začalo…(k 60. výročí otevření kyjovské
nemocnice)
12. Mgr. Blanka Pokorná: Kameník Rudolf Petr
13. Mgr. Taťjana Martonová: Malérečka a vyšívačka Františka Poláčková z
Archlebova
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14. Mgr. Miriam Slavíková: Veselské muzeum slaví… (k výročí muzejní
společnosti pro Slovácko a Veselí nad Moravou
15. PhDr. Vít Trachtulec: 50. let Horňáckých slavností ve Velké nad Veličkou
16. PaedDr. Josef Šolc: Počátky hodonínských pohlednic
17. PaedDr. Josef Šolc: K vývoji pojmenování mikulčických Valů
18. PhDr. František Synek: Slovanské hradiště v Mikulčicích – vize nepříliš
vzdálené budoucnosti
Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP:
1. Organizační příprava průvodce po SHM ve třech variantách
Splněno. Připraveno kol. Havlíkem, získán výtvarník Rostislav Skopal, vydáno
ve třech variantách. Poprvé použito při organizování „Slovanského reje“ se
Základní školou Mikulčice (celodenní akce). Materiál je vedoucími školních
zájezdů přijímán příznivě, osvědčil se.
2. Stať o činnosti SHM v r. 2006 pro obecní kroniku Mikulčic
Splněno – každoroční podklad pro obecního kronikáře.

4. KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST II.
MASARYKOVO MUZEUM V HODONÍNĚ
1. Muzejní noc
– realizováno ve dnech 19. – 20. 5. se společností Arabesque a
Blízkovýchodním centrem Praha jako dvoudenní přehlídka arabské a
severoafrické kultury pod názvem Arabská noc a den;
- program –
19. 5.
zámeček
Představení orientálního tance – vystoupení tanečnice Reny Milgrom
Elvis Kititi a Tschikuna – koncert africké hudby
- během večera ochutnávka alžírských vín a arabských sladkostí
cca 300 osob
20. 5.
Evropa
Workshop Napříč Orientem – čtyřhodinový taneční workshop s R. Milgrom
6 tanečnic
čajovna Šálek ticha
Mluvíte arabsky? Hravé seznámení s arabštinou (Chimaa Youssef)
15 osob
Diskuse: Cizincem v Čechách – Jan Kubíček, koordinátor Poradny pro
integraci
5 osob
Diskuse: Irák – Igor Klimeš, koordinátor projektů v Iráku a Iránu nadace
Člověk v tísni
10 osob
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zámeček
Projekce dokumentárního filmu Linda a Ali: Dva světy mezi čtyřmi zdmi –
dokument zapůjčen festivalem Jeden svět
13 osob
Beseda: Multikulturní manželství – Raed Shaikh a Lucie Kamešová 13
osob Poslechová session: Od východu na západ, od severu na jih –
Marwan Alsolaiman
20 osob
20
Projekce diapozitivů s přednáškou – Alžírsko – Michal Janata
osob Koncert tradiční arabské hudby – trio Ziriab
55
osob club Nautilus
Arabská taneční party s DJ Jazzmatic, soutěž v břišním tanci a
Sarab (Soňa Barešová)
cca 100
Celková účast (odhadem)
cca 550
Arabská noc a den uzavírala v rámci Festivalu muzejních nocí
výstavu Doteky arabského umění, zároveň byla nejvýraznější a
nejatraktivnější akcí projektu Hodonín jako brána k poznání cizích kultur.
Svým rozsahem, finanční a organizační náročností přesahovala možnosti
muzea. Program vytvořily Blízkovýchodní centrum Praha a společnost
Arabesque, spolupracoval Tanween – arabský kulturní institut hlavně za
podpory Jihomoravského kraje a města Hodonín, výrazně pomohl i hotel
Krystal slevami ubytování pro účinkující, ČSOB poskytnutím věcných cen
pro soutěž v břišním tanci, Tonstudio Jaromír Rajchman slevou ozvučení,
osvětlení v pátek 19. 5. a zapůjčením potřebné techniky pro další části
programu, čajovna Šálek ticha a club Nautilus poskytnutím prostor, festival
Jeden svět poskytnutím filmu Linda a Ali zdarma, aktivně se zúčastnily
nadace Člověk v tísni a Poradna pro integraci. Akci na místní poměry
vydatně podpořila média – Rádio JIH, Český rozhlas Brno, Česká televize,
Rovnost, Hodonínské listy, místní kabelová televize aj., informace o akci
byly zveřejněny na webových www.masaryk.info a www.arab-esque.cz a
rozeslány do obecních zpravodajů v okolí, center orientálního tance aj.
Mimo plán se akce zúčastnili jako návštěvníci mj. pracovníci velvyslanectví
USA a redaktor íránské sekce rádia Svobodná Evropa v pátečním
programu Reny Milgrom oslovil přítomné stručnou přednáškou o
orientálních tancích. S některými účastníky byla dohodnuta další
spolupráce (skupina Ziriab, Poradna pro integraci, Arabesque).
2. Velikonoční předváděcí týden lidových řemesel
- uskutečnil se v předsálí Evropy, od 4. 4. – 7. 4. 2006
celková účast - 966 osob
3. Týden řemesel
- uskutečnil se 20. 6. – 22. 6. 2006 na nádvoří hodonínského zámečku
celková účast – 499 osob
4. Vánoční předváděcí týden lidových řemesel
- uskutečnil se od 12. 12. – 15. 12. 2006
celková účast – 596 osob
Celková účast (Arabská noc a den odhadem) – 2611 osob
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VÍCEÚČELOVÝ SÁL EVROPA
Rok 2006 měl především vymezit možnosti pořádání kulturních a společenských
akcí v sále Evropa. Na počátku roku 2006 byla stanovena základní
dramaturgická témata kulturních akcí:
* Cyklus Hudebních čtvrtků a koncertů klasické hudby
* Folklórní škola a národopisný večer na téma...
* Jazzové úterky
* Společenské večery a kulturní akce Města Hodonína
* Výchovné programy pro MŠ, ZŠ a SŠ v Hodoníně a okolí
* Blok divadelních představení
* doprovodné akce v rámci dramaturgickému plánu výstav Masarykova muzea
CYKLUS HUDEBNÍCH ČTVRTKŮ A KONCERTŮ KLASICKÉ HUDBY
Masarykovo muzeum se zapojilo do spolupořádání koncertů klasické
hudby v rámci Hudebních čtvrtků. Vedle Hodonínského symfonického orchestru
a smíšeného pěveckého sboru a Základní umělecké školy se Masarykovo
muzeum v Hodoníně stalo pořadatelem celkem 4 samostatných koncertů.
V únoru to byl koncert hudebního seskupení Ave musica z Brna, které se
orientuje na interpretaci středověké hudby. V červnu vystupovali mladí muzikanti
z trombónového kvarteta JAMU v Brně společně s dechovým triem HSO.
Koncertní sezónu 2006/2007 v září zahajoval Akademické pěvecké sdružení
Moravan z Brna. A v říjnu hostil sál Evropa zpěvačku Martu Angelu Vávrovou
s klavírním doprovodem Petra Vašíčka.
Kromě těchto akcí, které byly v režii Masarykova muzea v Hodoníně,
uspořádal své koncerty Komorní orchestr Jana Noska ZUŠ v Hodoníně (27.4.) i
Smíšený pěvecký sbor z Hodonína (9.11.). Sál Evropa však hostil i významné
současné interprety, kteří přijali pozvání Hodonínského symfonického orchestru.
Bylo to Wihanovo kvarteto (5.1.) a dechové sexteto Brass 6 (30.3.).
Koncertní sezónu 2005/2006 a první polovinu koncertní sezóny 2006/2007
lze tedy hodnotit velmi příznivě. Návštěvnost koncertů byla úměrná současnému
stavu kulturního a společenského povědomí obyvatel města Hodonína, s jehož
stavem však v žádném případě nemohou být pořadatelé Hudebních čtvrtků
spokojeni. Řešení je spatřováno především v lepší propagaci a osvětové
činnosti.
Masarykovo muzeum se na všech akcích, pokud nebylo přímo
pořadatelem akce, podílelo především technickým zajištěním celé akce. V tomto
ohledu nebyly vzneseny stížnosti ani výtky na služby poskytované Masarykovým
muzeem v Hodoníně.
Pro rok 2007 se muzeum stane pořadatelem Hudebních čtvrtků
v měsících únoru, červnu, září a říjnu. O dramaturgické náplni koncertů se
v současnosti jedná. Masarykovo muzeum v Hodoníně by se rádo zaměřilo
především na okrajové a zajímavé interprety a interpretace „vážné hudby“.
V Hodoníně, kde působí na velmi dobré umělecké úrovni symfonický orchestr,
smíšený pěvecký sbor, komorní orchestr, smyčcové kvarteto, volná dechová
uskupení i výborní sólisté, tomu ani jinak být nemůže.
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FOLKLÓRNÍ ŠKOLA A NÁRODOPISNÝ VEČER NA TÉMA...
Organizací akce tohoto druhu chtělo Masarykovo muzeum v Hodoníně
především podpořit rozvíjející se folklórní hnutí v městě Hodoníně. Celkem byly
uspořádány 3 večery. V březnu měli návštěvníci možnost seznámit se
s regionem kyjovského Dolňácka. V květnu u příležitosti Dnů tance to byl region
Podluží. V srpnu muzeum využilo nabídky Domu kultury a uvítalo ve svých
prostorách v rámci Svatovavřinecký slavností soubor Kopaničiar z Myjavy.
Listopadová folklórní škola a národopisný večer byl vypuštěn z dramaturgie sálu
a tématu bude využito v roce následujícím.
Vedle těchto večerů muzeum uspořádalo ve spolupráci s Cimbálovou
muzikou OLiNa s primášem Viktorem Procházkou Přehlídku mladých
cimbálových muzik (2.6.).
Folklórní akce v sále Evropa si postupně nachází své příznivce a je s nimi
počítáno v dramaturgii i v roce 2007. Pro folklórní školy a národopisné večery
v měsících březnu, červnu, srpnu a listopadu. Proběhnout by mělo i další
setkání cimbálových muzik.
JAZZOVÉ ÚTERKY
Z koncertů interpretů hrajících jazz a příbuzné hudební styly jsme v roce
2006 uvedli koncerty Ladi Kerndla – Vítání jara v rytmu swingu (4.4.) a Jiřího
Stivína & CO Jazz System (28.6.). Od pořádání dalších koncertů bylo prozatím
upuštěno především z obavy o alespoň přijatelnou návštěvnost akce. V roce
2007 bude především reagováno na finančně a dramaturgicky zajímavé pobídky
především od umělců, kteří do okolí Hodonína přivítají na základě své koncertní
šňůry. Pro pořádání jazzových koncertů se také hledá partner, odborník a
nadšenec z řad obyvatel města Hodonína, který by především pomohl
s dramaturgií i propagací.
SPOLEČENSKÉ VEČERY A KULTURNÍ AKCE MĚSTA HODONÍNA
Město Hodonín a jeho organizace se staly hlavními pořadateli akcí v sále
Evropa. Na základě smlouvy Město Hodonín často bezplatně využívá sálu
Evropa i přilehlých prostorů pro své reprezentativní akce. V roce 2006 to bylo
např. slavnostní udílení Výročních cen Města Hodonína (9.3.) či Poděkování
za obětavost při pomoci při povodních v roce 2006 (27.4.).
Je pravděpodobné, že i v roce 2007 bude Město Hodonín sálu Evropa
využívat se stejnou spokojeností jako dosud.

VÝCHOVNÉ PROGRAMY PRO MŠ, ZŠ A. SŠ V HODONÍNĚ A OKOLÍ
Z výchovných programů byl uskutečněn pilotní projekt ve spolupráci
s MŠ Sídlištní II., který proběhl ve dnech 17. a 19. října 2007. Projekt byl
zaměřen na archeologii.
Kromě archeologie je v roce 2007 počítáno také s tématy týkajícími se i
historie a etnografie.
Do výchovných programů pro MŠ, ZŠ a SŠ je možné počítat také
předváděcí akce, které jsou chystány u příležitosti Vánoc, Velikonoc a před
ukončením školního roku. Tyto akce budou dále rozšiřovány např. ve spolupráci
s DNS Lužičánek, aby bylo předsálí ale i samotného sálu Evropa využito co
nejvíce.
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BLOK DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ

V sále Evropa bylo uskutečněno představení Ochotnického spolku
z Dolních Bojanovic se hrou Maryša pro ZŠ Očovská (28.4.2006). Podobnou
akcí bylo i vystoupení souborů z Nivnice a Bánova pod vedením učitele
Vlastimila Ondry (9.6.).
U pořádání podobných akcí v roce 2007 bude zohledňován především
zájem samotných MŠ a ZŠ. Většina vzdělávacích a výchovných institucí
v Hodoníně a okolí totiž o tento druh programů jeví jen minimální zájem.
DOPROVODNÉ AKCE V RÁMCI DRAMATURGICKÉMU PLÁNU VÝSTAV
MASARYKOVA MUZEA
V sále Evropa se uskutečnila 23.2. Vernisáž výstavy Květiny bílé po cestě a
mezi tento typ akcí lze zařadit i Křest knihy Rostislava Skopala O Slovanech Archeologie převážně nevážně (14.3.).
V roce 2007 by se mezi podobné akce měla zařadit především vernisáž výstavy
věnované historii veslařského klubu v Hodoníně.
Z dalších akcí uskutečněných v sále Evropa lze jmenovat např.
přednáška Josefa Zentricha – Byliny v léčbě a prevenci (16.5.)
Imatrikulace studentů EPI (9.9.,19.11.)
Kurzy tanečních DK Hodonín (19.11.,20.11.,27.11.,3.12.,4.12.,10.12.)
módní přehlídky SOŠ oděvní Strážnice (16.6., 3.11.)
a paní Makovské (8.12.)
Sešli se v Evropě (24.11.)
a v závěru roku 2006 Večírek firmy T Machinery (22.12.).
DOPLŇUJÍCÍ ČINNOST
Vedle výše uvedené činnosti se kulturně výchovný pracovník podílel na
přípravách a instalacích výstav, vyklízení prostorů, správu budovy sálu Evropa,
projektu propagačních ploch v Hodoníně, průvodce po expozici
Slovanského hradiště v Mikulčicích a dalších činností dle požadavků vedení
Masarykova muzea v Hodoníně.

SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH, NKP
1. Den otevřených dveří v rámci Mezinárodního dne muzeí – spolupráce s AU
AV ČR - pracoviště Mikulčice
Splněno ve zkrácené podobě – jako seznamování s archeologickým výkopem
v terénu – (podle operativní dohody s dr. Poláčkem) - 19.5. jako součást
celodenního programu v rámci Muzejní noci – 30 zájemců. Původně
plánovaný jarní termín Dne otevřených dveří archeologové z technických
důvodů odvolali.
2. Muzejní noc + Mikulčická brusle
Splněno. Vlastní Muzejní noc proběhla v areálu hradiště letos poprvé, a sice
19.5. od 19 hod. do 22 hod., účast 52 návštěvníků – většinou občanů Mikulčic.
Spočívala v nasvícení expozice ve 2. pavilonu svíčkami a v provázení po
akropoli hradiště v noci. Vynikla tak skutečnost, že 2. pavilon je vlastně
kostelem a pohřebištěm.
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Současně se odpoledne uskutečnil 1. ročník Mikulčické brusle – soutěž
obratnosti dětí v jízdě na kolečkových bruslích. Akce je spjata s nálezy
kostěných „bruslí“ na zdejším hradišti. V příštím roce předpokládáme
pokračování jako zahájení tradice. Do akce se z našeho podnětu zapojila
Základní škola Mikulčice pod vedením I. Stratilové. Ředitelství školy věnovalo
akci nazvané „Slovanský rej“ celý den. 120 dětí, oblečených jako staří Slované
do vlastnoručně vyrobených oděvů, plnilo úkoly ve znalostech, zručnosti a
dovednostech. Z akce zůstalo velké leporelo dětských kreseb
k velkomoravské tématice, které bylo do konce sezóny vystaveno ve 2.
pavilonu. Úspěšná akce.
3. Sv. liturgie Církve řecko-katolické
Splněno. Uskutečnila se ve 2. pavilonu dne 10.6.2006 za účasti nejvyšších
pražských představitelů této církve – účast asi 100 osob
4. Pravoslavná liturgie
Splněno. Liturgii sloužil metropolita České republiky a Slovenska vladyka
ThDr. Kryštof, arcibiskup pražský, přítomni vladykové z Ruska, Srbska,
Bulharska, Makedonie. Účast okolo 200 osob
5. Římsko-katolická pouť a mše
Splněno. Účast okolo 2000 osob – účastnili se nejvyšší představitelé této
církve
6 Den bulharské menšiny v ČR
Splněno – proběhl 20.5. za účasti zástupkyně bulharského velvyslance v ČR
pí Margarity Ganevy – účast 150 - 170 osob
7. Spolupráce při akci ochránců přírody (a hnutí Brontosaurus) Den Země
Splněno. Akce mikulčických a jihomoravských ochranářů proběhla jako
dvoudenní – okolo 180 - 200 účastníků
Mimo plán:
Spolupráce na odborném archeologickém semináři AU AV.
Akce Obecního úřadu Mikulčice – doprovod a výklad různým návštěvám a
delegacím.
Různé neplánované akce, vyvstalé v průběhu sezóny – asi 50 osob
Celková účast (u některých akcí odhad) – 2890 osob
Celková návštěvnost kulturně výchovných akcí (kromě samostatných akcí
sálu Evropa, tj. koncerty a akce jiných pořadatelů…)
11 450 osob

Návštěvnost výstav a kulturně výchovných programů
celkem – odhadem
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38 590 osob

5. ODBORNÁ – VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Historie
1. Dokumentační a informační centrum TGM
a) Dlouhodobý úkol, návštěva rodiny Pardubovy a pana Merunky v Dobroníně
přesunuta z důvodů změny ve vedení a reorganizace oddělení. Nadále jsou
vyhledáváni pamětníci a spolupracovníci. V Praze byly tímto způsobem
získány unikátní fotografie z pozůstalosti Hany Benešové a řada dosud
nepublikovaných fotografií z vojenského odboru KPR i fotografií z různých
návštěv TGM a pohlednic pomníků. Mgr. Sýkorové se podařilo získat sochu
z lipového dřeva – postavu TGM, jejímž autorem byl Emil Hlavica. Velké úsilí
bylo věnováno snaze získat v dražbě křeslo z pracovny TGM vyrobené dle
návrhu Josipa Plečnika – práce s ověřováním pravosti a také získáním
finančních prostředků (město Hodonín přislíbilo 50 000,- Kč, stejně tak i
sponzor), ministerstvo kultury nakonec slíbilo limit pro dražbu Hradu.
V průběhu roku poskytovány často konzultace k masarykovským problémům,
včetně jedné diplomové práce. Pozornost byla věnována zpracování knih
z pozůstalosti Jos. Karoly, část knihovny předána Muzeu TGM Rakovník pro
jeho pobočku v Lánech.
b) Soupis, evidence a fotodokumentace pomníků TGM
Vzhledem k nepřízni jarního počasí probíhal v první polovině roku 2006 hlavně
soupis a evidence pomníků TGM, a to okresu Kroměříž a Vsetín. Dále byly za
pomocí internetu dohledávány i další pomníky TGM mimo dané okresy.
Rovněž byl vyhotoven jejich soupis.
Fotodokumentace byla provedena u 3 pomníků TGM v okrese Brno – venkov:
socha TGM v Rosicích, busta TGM v Ořechově u Brna, reliéf na pomníku
v Kratochvilce.
V červenci až září 2006 proběhlo:
Dokončení (resp. zbývá kámen na Píškové) výzkumu a fotodokumentace
v okrese Vsetín
- pamětní kámen v Oznici, reliéf na pomníku osvobození ve Vsetíně, busta
v Jasenici, busta v Zašové, reliéf v Zubří, pamětní deska v Rožnově pod
Radhoštěm, busta v Kelči
Pokračování výzkumu a fotodokumentace v okrese Kroměříž
- busta v Kostelanech, busta v Nové Dědině, reliéf v Chrášťanech
Pokračování výzkumu a fotodokumentace v okrese Brno – město
- pamětní deska v Hrušovanech u Brna
Výzkum a fotodokumentace v okrese Třebíč
- busta ve Velké Bíteši, busta v Pucově, busta ve Vícenicích
Výzkum a fotodokumentace v okrese Žďár nad Sázavou
- socha v Křižanově, reliéf v Ostrově nad Oslavou, socha v Novém Veselí
Výzkum a fotodokumentace v okrese Nový Jičín
- pamětní deska ve Výškovicích, pomník ve Výškovicích, pomník
v Lubojatech
Výzkum a fotodokumentace v okrese Ostrava – město
- busta v Heřmanicích
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Objevení a fotodokumentace dalších dvou pomníků v okrese Zlín
- pomník ve Valašských Kloboukách, busta v Rokytnici
Celkem 26 pomníků
Účast na slavnostním odhalení pomníku TGM v Hustopečích 14.9.2006.
2. Studium pramenů a literatury k dějinám města a panství Hodonín:
Die Landtaffel des Markgrafthums Mähren – Brünner und Olmützer Cuda
Moravské zemské desky – Brno II. – III., Olomouc II. – III.
Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové I. – VII.
Regesta Imperii
Zsigmondkori okleveltár I. – VII.
Királyok és királynék itineráriumai (1382 – 1438)
Schwoy, F., J.: Topographie vom Markgrafthum Mähren
Wolny, G., T.: Die Markgrafschaft Mähren topographisch und historisch
dargestellt
Hosák, L.: Dějiny Hodonína, strojopis z fondu Masarykova muzea v Hodoníně
Hosák, L.: Historický místopis země moravskoslezské
Čerešňák, B. – Zemek, M. : Hodonín, Minulost a socialistická přítomnost
Kejř, J.: Vznik městského zřízení v českých zemích
Hoffmann, F.: České město ve středověku
Pajer, J. a kol.: Strážnice.Kapitoly z dějin města
Treixler, G.: Gödinger Urkunden I.- V.
Žemlička, J.: Přemysl Otakar I.
Janiš, D.: Institucionální základy zemského práva na Moravě ve 13. a 14. století

3. Studium pramenů a literatury k vývoji středověkého osídlení Hodonínska:
Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae
Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae
Codex diplomaticus Slovaciae I. – II.
Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae I. – IV.
Kroniky doby Karla IV.
Hosák, L.: Středověká kolonizace Dyjskosvrateckého úvalu
Hosák, L.: Zemské stezky a podružné cesty na Moravě v době předhusitské
Zemek, M.: Moravsko-uherská hranice v 10. – 13. století
Plaček, M.: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí
Musil, F. – Plaček, M. – Úlovec, J.: Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy
a Slezska
Jan, L.: Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy
Sedláček, A.: Rozletité kapitoly ze starého místopisu a dějin rodův
Pilnáček, J.: Staromoravští rodové

4. Studium odborné literatury ke správě svěřené sbírky – numizmatika
Petráň, Z. – Radoměřský, P.: Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a
slezské numismatiky
Novotný, V.: Mince Františka Lotrinského, Josefa II. a Leopolda II.
Staněk, J.: Peníze v českých zemích
www.aurea.cz
http://www.sweb.cz/numismatic/
http://www.numismatika.com/
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5. Hrádky a tvrze na bývalém okrese Hodonín – katalogizace
- „Hrúdy“ u Petrova, Bzenec, Vnorovy, Vracov, Rohatec
Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae
Die Landtaffel des Markgrafthums Mähren – Brünner und Olmützer Cuda
Moravské zemské desky – Brno II. – III., Olomouc II. – III.
Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové I. – VII.
Hosák, L.: Historický místopis země moravskoslezské
Plaček, M.: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí
Musil, F. – Plaček, M. – Úlovec, J.: Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy
a Slezska
6. Výstava „Život na středověké tvrzi, na středověkém hradě“ přesunuta na rok
2008 – koordinace s oslavami výročí první zmínky o městě Hodoníně
7. Slovácká komuna – studium fondů MMH
Úkol trvá, zatím prozkoumány 4 krabice s písemným materiálem
8. Veslařský klub Hodonín
Probíhá studium pramenů a literatury veslařského klubu ve fondech MMH.
Byl vypracován soupis fotografií s tematikou VK ze sbírek MMH. Uskutečnilo
se několik schůzek s místopředsedou a jednatelem VK Lvem Bařinou, jedna s
předsedou VK Miroslavem Hatalou. Odborná pracovnice se obeznámila s
archivem VK, spolupracuje na připravované publikaci o historii VK, zejména
formou korektur. Rovněž probíhá ve spolupráci s L. Bařinou a kulturně
výchovným pracovníkem příprava doprovodného programu k oslavám 100 let
Veslařského klubu Hodonín v březnu až červnu 2007. Součástí příprav oslav a
výstavy je i seznámení s historií jiných veslařských klubů v republice, resp. na
Moravě – Napajedla, Břeclav, Přerov, Perun Ostrava v literatuře a na
webových stránkách klubů. V souvislosti s tím byly navázány kontakty
s předsedou veslařského klubu VK Perun Ostrava (jeden z nejstarších VK
v republice) Josefem Zbořilem.
9. Koncepce výstavy krojované panenky
Výstava se neuskuteční z důvodu práce na výstavě a oslavách 100 let VK
Hodonín. Náhradní výstava – Zvířata Ludvíka Kunce (19.1. – 7.3.2007,
výstavní sály na Národní 21).
10. Historie Evropy (sál) – pro výstavní panel
Výzkum trvá nadále pro nedostačují množství pramenů. Proběhlo studium
materiálů uložených na Stavebním odboru Městského úřadu v Hodoníně,
z kterých byly vybrány plány vhodné k vystavení. Zatím byly okopírovány,
přesto se jeví vhodnější možnost pozdějšího převodu do sbírek MMH.
Oslovení pamětníků se uskutečnilo zatím bez výrazného přínosu. Oslovení
pamětníci: Helena Tesaříková, Henrietta Sýkorová, Věra Kozlová, Taťána
Špranecká, Libor Kripl, Mirko Doležal. Prozkoumány materiály v MMH týkající
se Evropy – fotografie, plakáty, letáky, brožury.
11. Úkol trvá, zatím ve spolupráci s archeologickým oddělením zachycena
demolice Pančavy.
12. CD ROM T. G. Masaryk – grant ani prostředky z jiných zdrojů se získat
nepodařilo, nicméně v současné době probíhají přípravy projektu na podporu
propagace muzea, do kterého byl CD ROM zahrnut, rovněž probíhá jednání
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s městem o zahrnutí této akce do oslav 90. výročí samostatné ČR, na které
odbor kultury zpracovává projekt, úkol trvá.
13. Spolupráce s Ústavem archeologie a muzeologie, odd. muzeologie FF MU
Brno – probíhá tradičně úzce, každý rok pomocí u státních závěrečných
zkoušek, vedením a oponováním bakalářských a diplomových prací,
pravidelně zaškolujeme studenty muzeologie i jiných oborů v rámci povinných
raxí, v roce 2006 čtyři. Započaly přípravy na další muzeologický seminář, který
proběhne v červnu 2007 a bude věnován výstavní tvorbě.
14. Spolupráce s oborovými komisemi
Všichni odborní pracovníci jsou registrováni v oborových komisích a účastňují
se jejich aktivit v rámci možností:
• Spolupráce s komisí regionálních historiků Moravy a Slezska AMG účast na výjezdním zasedání v Olomouci, ve Slavkově
a v Uherském Hradišti, kde byl řešen plán činnosti a programové
prohlášení, další výhledy činnosti, informace ze sněmu AMG v Mikulově,
témata muzeologická, odborný seminář na téma regionální dějiny
• Spolupráce s Etnografickou komisí AMG účast na seminářích v Praze a v MZM v Brně
• Spolupráce s Muzeologickou komisí AMG
organizace a účast na diskusních fórech v Židovském muzeu
v Praze, v Třebíči, příprava a garance mezinárodního sympozia
Muzealizace v soudobé společnosti a poslání muzeologie v TMB, Brno 8.
– 10. 11. 2006
předsednictví
v Muzeologické komisi AMG a z toho vyplývající členství v senátu AMG,
pravidelná účast na zasedáních senátu
Další odborné konference o Textil v muzeu. Prezentovat, ano či ne? Technické muzeum Brno, 12.13.6.2006
Musaionfilm 2006, Uherský Brod 8.6.2006
Problematika prezentace a medializace tradiční lidové kultury, Národní
ústav lidové kultury, Strážnice, 15.3-16.3.2006
Současný folklor a prezentace folkloru, Národní ústav lidové kultury,
Strážnice 13.9.-14.9.2006
František Bartoš. Dialektolog, pedagog a národopisec. Konference k
100.výročí úmrtí. Zlín 25.dubna 2006
Přehledy výzkumů na Moravě + přednesení příspěvku (Brno)
Konference archeologů z muzeí a institucí památkové péče
Prezentace archeologických sbírek (Rychnov nad Kněžnou)
• Předsednictví v porotě národní soutěže muzeí Gloria musaealis
• Členství ve zkušební komisi u závěrečných zkoušek Školy muzejní
propedeutiky při AMG
15. Sborník z muzeologického semináře je v tisku, důvodem zpoždění bylo
nesnadné získávání písemných verzí příspěvků od autorů
16. a 17. Muzejní občasník byl vydán, přehled článků pro Muzejní občasník je
uveden v přednáškové a publikační činnosti.
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Služby badatelům
Za zmínku stojí z hlediska rozsahu příprav osobnost Marušky Kudeříkové,
dílo Julia Pelikána, dějiny ochotnického divadla v Hodoníně, historie tiskárny
Fencl Hodonín. Celkově si vyžádalo badatelské služby 22 osob.
Etnografie
18. Regionální pracoviště pro lidovou kulturu
V rámci plnění pověřených úkolů Regionálního pracoviště pro lidovou
kulturu pro rok 2006, byly ihned po doručení dotazníků od metodického
pracoviště NÚLK ve Strážnici koncem dubna rozeslány 720 obcím
Jihomoravského kraje dotazníky na téma Folklór a formy obživy.
K dotazníkům byl přiložen vysvětlující dopis starostům obcí s metodickým
návodem na vyplňování dotazníků. K termínu vrácení dotazníků zpět 14. 6.
2006 bylo vráceno celkem 173 dotazníků. Ihned byla oslovena všechna bývalá
okresní muzea v Jihomoravském kraji s žádostí o spolupráci při dalším
vyplňování dotazníků. Na žádost reflektovalo pouze Jihomoravské muzeum ve
Znojmě a částečně Městské muzeum v Břeclavi, kterým byly zaslány
dotazníky s žádostí o zajištění vyplnění v místě jejich odborného působení
s tím, že náklady s tím spojené jim budou hrazeny z grantu MK, který MMH
obdrželo od MK ČR. Ostatním obcím, které dotazník v prvním termínu
neposlaly, byl rozeslán druhý dopis s žádostí o vyplnění dotazníků. Z 81 obcí
okresu Hodonín se k 30. 6 .06 vrátilo 31 vyplněných dotazníků. Odborní
pracovníci muzea mají okres Hodonín rozdělen územně na tři díly ( Mgr.
Gronský 21 obcí, dr. Trachtulec 24 obcí, Mgr. Martonová 36 obcí). V září byl
proto proveden osobní dotazníkový průzkum v obcích, které dotazník
nevrátily. Dle komentáře Mgr. Martonové se z jejího okrsku nevrátilo 21
dotazníků. Kontaktovala všechny starosty a domluvila schůzku s příslušným
informátorem, se kterým byl dotazník vyplněn. Podařilo se jí takto vyplnit 20
dotazníků. Pouze v Dubňanech byla odmítnuta s velmi kritickým vyjádřením o
kvalitě dotazníku.
Z celkového počtu 81 obcí okresu Hodonín byly
vyplněny dotazníky v 80 obcích. V rámci celého Jihomoravského kraje se po
velkém úsilí podařilo dostat zpět dalších 167 dotazníků. Rekapitulace: 720
dotazníků – návratnost 340 dotazníků, což je 47,22 % úspěšnost. V rámci
hodnocení akce ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti jsme návratností
patřili mezi nejlepší. Pro rok 2007 bude zvolena pro vyplňování dotazníků jiná
taktika, aby návratnost byla ještě lepší. Do vyplňování budou zainteresováni
všichni ředitelé jihomoravských muzeí, kteří přislíbili projektu podporu.
19. Dokumentace lid. výrobců v určených obcích bývalého okresu Hodonín –
Regionální pracoviště pro lidovou kulturu
- fotodokumentace a videodokumentace 22 řemeslníků – řezbář Luboš Sedlář
z Veselí nad Moravou, Marie Čiháková z Blatnice a Marta Řiháčková
z Kuželova – zdobení kraslic, Marie Kočišová z Vnorov – výrobky ze šústí,
čalouník O. Selucký z Bukovan, Martin Tomaštík z Josefova – švec,
sudořezbář František Budař z Bzence, výrobce hrábí Josef Polách z Nové
Lhoty, Juraj Oláh z Ostrožské Nové Lhoty – neckář a Erik Jakubčík - kovář
z Morkůvek, Michaela Gregorovičová z Milotic - pernikářka, Hana Buchtelová
z Malé Vrbky - tkaní na tkalcovském stavu, Helena Minaříková z Blatničky šitá krajka, Ludmila Holková ze Zarazic – figurky ze šústí, Růžena
Kozumplíková z Blatnice – výrobky z orobince, Josef Benedík z Hroznové
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Lhoty – keramik, Marie Horná ze Strážnice – paličkování, Danuše Partyková
z Brna – vizovické pečivo, řezbář Pavel Hutěčka ze Zlína , Jiří Hýža ze Zlína –
výrobky z kůže, Jaroslav Crla z Buchlovic – dráteník, Jiří Kořínek ze Strážnice
- koželuh
20. Terénní výzkum včetně dotazníkové akce – dokumentace folklórních jevů
v určených obcích bývalého okr. Hodonín – Regionální pracoviště pro lidovou
kulturu
- videodokumentace – komplexní
dokumentace stavění májek v Lužicích a stavění Máje v Lužicích - celkem
bylo natočeno 10h filmového materiálu mapující tento folklórní obyčej stále
živý na Podluží
21. Terénní výzkum včetně dotazníkové akce v určených obcích býval. okresu
Hodonín – dokumentace dokladů tradičního zaměstnání a forem obživy –
regionální pracoviště pro lidovou kulturu
- proběhl dotazníkový průzkum,
z rozeslaných 21 dotazníků se poštou vrátilo 5 vyplněných dotazníků,
ostatních 16 dotazníků vyplněno s respondenty v terénu
22. Přepis získaných informací z dotazníkové akce a terénního výzkumu do
počítačové databáze
- probíhá
23. Dotazníky byly zkompletovány, okopírovány a předány metodickému
středisku NÚLK ve Strážnici v řádném termínu 19.9.2006.
24. Příprava programu velikonočního předváděcího týdne
- akce realizována v Hodoníně, Kyjově a Veselí n/M. ve dnech 11.
4. – 14. 4. bylo vypracováno organizační zabezpečení včetně odvozu a
ubytování předvádějících,vypracovány podklady k propagaci včetně tiskové
zprávy atd.
25. Příprava vánočního předváděcího týdne
- realizace v Hodoníně, Kyjově a Veselí n/M.ve dnech 12.12. 15.12. bylo vypracováno organizační zabezpečení včetně odvozu a ubytování
předvádějících,vypracovány podklady k propagaci včetně tiskové zprávy atd.
26. Příprava programu Týden řemesel
- realizace v Hodoníně, Kyjově a Veselí n/M.ve dnech 20.6. - 22.6.
bylo vypracováno organizační zabezpečení včetně odvozu a ubytování
předvádějících,vypracovány podklady k propagaci včetně tiskové zprávy atd.
27. Vzhledem k finanční situaci muzea byla připravena a zrealizována pouze
jedna
nákupní komise etnografické sekce v prosinci - viz Kyjov
28. viz Kyjov
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Archeologie
29.
Záchranné archeologické výzkumy na území bývalého okresu Hodonín dle
uzavřených smluv v roce 2006 bylo 105.
Plněno průběžně dle územního rozdělení archeologů.
Šmerda: Záchranné archeologické výzkumy jsou dokončeny u 2 smluvně
vázaných stavebních akcích průběžně pokračujících z předminulého roku, v 88
případech záchranné archeologické výzkumy u smluvně vázaných akcí
z minulého roku a v 16 případech pokračují do dalšího roku a navíc při 12 akcích
výstavby rodinných domů. K novým objevům patří sídlištní objekty doby bronzové
ve Bzenci, sídlištní objekty doby bronzové v Žarošicích - Újezdky, polykulturní
sídliště v Hrubé Vrbce, polykulturní sídliště v Malé Vrbce, slovanské sídliště ve
Vnorovách, novověké ohrazení v Kyjově - Školní, středověké a novověké sídliště
v Žarošicích - Silničná, novověké pohřebiště v Žarošicích - obec, novověké
ohrazení ve Veselí nad Moravou-autobusové nádraží, novověké opevnění ve
Strážnici - obec a zámek.
Kostrouch: Provedena terénní část záchranných archeologických výzkumů
v počtu 54 (41 smluvních investorských, 10 rodinných domů a 3 investorské
bez smluv). Celkem se jedná o 140 kontrol.
30. Zajišťování a příprava návrhů smluv na archeologické výzkumy
Celkem bylo uzavřeno 104 smluv
31. Agenda odborných vyjádření k jednotlivým stavebním akcím
Celkem vytvořeno 21 odborných vyjádření
32. Zpracovávání nálezových zpráv ze záchranných archeologických výzkumů
Šmerda: Celkem bylo vypracováno 90 nálezových zpráv ke smluvně vázaným
akcím, u dalších záchranný archeologický výzkum stále probíhá. Dále bylo
vytvořeno 12 závěrečných zhodnocení k výstavbě rodinných domů.
Pozitivních bylo 11 nálezových zpráv.
Pozitivní nálezové zprávy:
1. Bzenec - Kolonie, Oseva. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu
2. Žarošice - Újezdky, Výstavba rodinných domů. Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu
3. Hrubá Vrbka – Zábařinčí. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu
4. Malá Vrbka - Sedliště. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu
5. Vnorovy - Hulínův kopec. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu
6. Kyjov - Školní. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu
7. Žarošice - Silničná. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu
8. Žarošice - obec. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu
9. Veselí nad Moravou - autobusové nádraží. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu
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10. Strážnice - obec. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu
11. Strážnice - zámek. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu
Kostrouch: Vypracováno celkem 30 negativních a 5 pozitivních
standardních nálezových zpráv (viz tab. 1).
Pozitivní nálezové zprávy:
1. Kostrouch, F. 2006: Hodonín, Masarykovo náměstí – ul. Jánošíkova.
Předběžná nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při
stavbě vodovodu na Masarykovo náměstí.
2. Kostrouch, F. 2006: Hodonín, ul. Bratislavská, pč. 3540. Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu při stavbě kanalizace ke kulturnímu
domu EHO.
3. Kostrouch, F. - Sůvová, Z. 2006: Čejkovice, tvrz. Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
4. Kostrouch, F. 2006: Lužice, ul. Kratiny. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
5. Kostrouch, F. 2006: Mutěnice, ul. Masarykova, ul. Strmá. Nálezová zpráva
o záchranném archeologickém výzkumu při stavbě vodovodu.
6. Kostrouch, F. 2006: Rohatec, pč. 254/1. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
33. Studium odborné archeologické literatury regionálního a nadregionálního
charakteru
Prostudována nová čísla Přehledu výzkumů, Památek archeologických,
Archeologických rozhledů, Archeologie Historica. Průběžně studována
syntetická práce pravěkých encyklopedií, a také monografie věnované
dějinám obcí bývalého hodonínského okresu. Zpracovány rešerše
archeologických lokalit na Hodonínsku z odb. literatury a z databáze SAS,
digitalizovány archeologické a stavebně historické části externí literatury.
Bibliografie archeologické literatury týkající se Hodonínska.
34. Odborná správa archeologických sbírek – podsbírky Kyjov, Hodonín, Veselí
Viz str. 1, bod 7 – revize. Během revize byla prováděna rozsáhlá
fotodokumentace starších nálezů v expozicích Kyjov a Veselí nad Moravou
(zde v depozitáři provedeno přefocení vybraných předmětů). Aktualizace,
doplnění a oprava evidenčních karet. Dále bylo průběžně prováděno:
- zápisy do depozitární knihy (teplota, vlhkost, závady, výpůjčky, vstup osob
a délka jejich pobytu v depozitáři)
- použití vysoušeče při zvýšené vlhkosti
- průběžné předávání předmětů na konzervování a restaurování
konzervátorce
- výměna potrhaných papírových pytlíků na sbírkové předměty
- dolepování popisek na krabice a pytlíky s nálezy
- utírání prachu v depozitáři
- dolepení nádob a střepového materiálu, poškozených převozem při
výpůjčce
- rozdělování nálezů podle druhu materiálu
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35. Studium podkladů zaniklých středověkých tvrzí na území bývalého
hodonínského okresu
Prostudována dostupná literatura k dějinám, příp. archeologických
výzkumům a jejich dokumentaci tvrzí v Sobůlkách, Věteřově a Vnorovách,
dále Dubňany, Hovorany, Šardice, Mistřín. Zároveň prováděno i terénní
ohledání jejich více či méně zachovaných pozůstatků.
36. Vypracování měsíčního hlášení o zúřadovaných archeologických výzkumech
na území okresu Hodonín pro AÚ AV ČR Brno
Předávána měsíční hlášení o zúřadovaných akcích. Pravidelná účast na
jednáních Jihomoravské archeologické komise, včetně spolupráce s Národním
památkovým ústavem, územní odborné pracoviště Brno.
37. Vypracování ročního výkazu o provedených rozsáhlejších záchranných
archeologických výzkumech pro AÚ AV ČR
Vyhotoven soupis dosavadních archeologických nalezišť za rok 2006.
Činnost mimo PHÚ
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vytvoření výstavy nálezů při vstupu do výstavních sálů na Sadové
Účast na odborných konferencích – Přehledy výzkumů na Moravě +
přednesení příspěvku (Brno), Konference archeologů z muzeí a institucí
památkové péče - Prezentace archeologických sbírek (Rychnov nad
Kněžnou)
Studium archivních materiálů uložených na jednotlivých odborných
pracovištích jihomoravského a zlínského kraje
Odborná spolupráce s pracovníky AÚ AV Brno, expozitura Mikulčice,
pracovníky Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště Brno
a pracovníky Katedry archeologie a muzeologie Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity Brno
Organizační zabezpečení a odvoz účastníků akce Arabská noc
Výpomoc při stěhování, instalaci, deinstalaci jednotlivých výstav
Povrchová prospekce, fotodokumentace, digitalizace nálezů na vybraných
pravěkých a středověkých lokalitách v k.ú. Dubňany, Hovorany, Šardice a
Mistřín + nálezové zprávy
Digitalizace přírůstkových knih Kyjov (1 ks), Veselí nad Moravou (2 ks),
Hodonín (2ks)
Digitalizace předmětů v expozici Kyjov + opravná digitalizace předmětů
v expozici a depozitáři Veselí nad Moravou
Digitalizace dokumentace a nálezů z povrchových sběrů pana. Chludila
z Dubňan (1990-2005)
Archivace nálezových zpráv, fotodokumentace a terénní dokumentace
z archeologických výzkumů
Úpravy archeologické expozice v Kyjově
Evidence starých a znovu nalezených sbírkových předmětů (zápis do 2.
stupně)
Skartace archeologických nálezů
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Stěhování archeologického depozitáře z Kyjova - cca 15 000 artefaktů (s M.
Kománkovou)
Soupisy (ZSO na Hodonínsku, hradiště na Hodonínsku)
Dokumentace bronzových dýk pro PhDr. Nováka – Ústí n. L
Konzultace evidence sbírkových předmětů:
Muzeum Prostějovska v Prostějově (Mgr. Pavel Moš, Mgr. Blanka Veselá)
Muzeum Komenského v Přerove (Mgr. Aleš Drechsler)
Slovácké muzeum v UH (Mgr. Mirek Vaškových)
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech (Mgr. Jan Pícka)
Západočeské muzeum v Plzni (Mgr. Jiří Orna)
Zpracování části Archeologické pracoviště pro www.masaryk.info
Fotodokumentace současného stavu zástavby v Hodoníně – historické jádro
a okolí
Zápůjčky nálezů: Slovácké muzeum v UH (Dambořice – Kluče)
Poskytnutí nálezů ke studiu badatelům, konzultace (Mgr. Dana Menoušková,
Miroslav Chludil, sl. Kurdíková)
Oponentský posudek k bakalářské práci: Josef Berka: Archeologie krajiny na
Uherskobrodsku. Katedra archeologie FF ZČU Plzeň

Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
Historie
1. Nesplněno
2. K historii českých hasičů v Kyjově byly prostudovány protokolní knihy
kyjovských hasičů, uložených v kyjovském muzeu pod inv. č. C 171, 172, 173,
175, 196, dále pak stejnokrojové předpisy pro hasiče z let 1937, 1954, 1958,
1960, 1969 a 1987 a hasičské časopisy a věstníky.
3. Soupis her kyjovských ochotníků se podařilo doplnit o informace o dalších 12
her, osob, obsazení a režisérů.
4. Studium pramenů a odborné literatury k jednotlivým výstavám:
- kyjovské kroniky
- protokolní knihy kyjovských hasičů
- fotografický materiál
- archivní materiály k nemocnici v nemocničním archivu - plány, stavební
dokumentace
Etnografie
15. Dokumentace lidových výrobců: provedena dokumentace výroby lidových
řemenů u Oldřicha Seluckého v Bukovanech. Dohodnuta videodokumentace
výroby opasku k archlebovskému kroji v roce 2007 – vyšívačka byla
dlouhodobě nemocná a videodokumetnace tak nemohla být provedena v roce
2006.
16. Terénní výzkum dotazníkové akce proveden v obcích okresu Hodonín:
Archlebov, Žarošice, Dambořice, Nenkovice, Stavěšice, Bukovany,
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Ostrovánky, Nechvalín, Věteřov, Milotice, Dubňany, Vracov, Kelčany,
Žádovice, Hýsly, Kostelec, Čeložnice, Vřesovice, Labuty, Skalka. Bližší viz
Hodonín, bod 18.
17. Podklady zpracovány - celkem 340 dotazníků a předány do NÚLK ve
Strážnici k dalšímu zpracování.
18. Přepis získaných informací z dotazníkové akce do počítačové databáze nebyl
proveden pro příliš velký objem dat – celkem 340 dotazníků a vytíženost
v jiných oblastech. Budou průběžně zpracovávány v roce 2007.
19. Studium literatury k formám zemědělských nástrojů a forem:
Josef Jančář: Tradiční způsoby hospodaření na Slovácku
Ján Hyčko: Žatevné a mlatobné náradie
Josef Jančář: Tradiční zemědělské nářadí na jihovýchodní Moravě
Ivo Frolec: Kovářství
Etnografický slovník 1., Domácí kuchyňské nářadí, nádobí a náčiní
Etnografický slovník 3., Lidový oděv v českých zemích
Články pro Muzejní občasník jsou uvedeny v přehledu publikační činnosti všech
pracovišť. Během roku 2006 ve Vlastivědném muzeu Kyjov neabsolvoval
povinnou praxi žádný student.

Pobočka: Městské muzeum Veselí nad Moravou
1. V systému BACH zapsáno 24 umělců.
2. Vyplněné dotazníky byly zajištěny ve všech svěřených obcích do září.
Všechny dotazníky byly okopírovány a předány Mgr. Martonové. Současně
byly okopírovány i dotazníky z několika dalších okresů JM kraje.
3. Viz bod 2.
4. Do systému BACH zapsáno 25 položek.
5. Do etnomuzikologického fondu získáno jedno CD.
6. Zpracování dodaného videomateriálu na kamerových kazetách z muzejních
akcí v Masarykově muzeu:
Doteky arabského umění – Riyadh Neama: Rez ( obrazy), Ghazwán Allaf:
Tváře beduínů (bronzové plastiky), René Kopecký: Jordánsko (fotografie)
Teodor Buzu: Reflexe
Rostislav Skopal: O Slovanech. Archeologie převážně nevážně.
Arabská noc a den – 19.5. – 20.5.2006 - zámeček Hodonín):
• Arabská noc – zámeček, 19. 5.
• Cizincem v Čechách – čajovna Šálek ticha, 20. 5.
• Poslechová session – zámeček, 20. 5.
• Alžírsko – fotoaparátem Michala Janaty – zámeček, 20.5.
• Napříč Orientem s Renou Milgrom – sál Evropa, 20.5.
• Hal Tatakalamu al Arabia ? Mluvíte Arabsky? - čajovna Šálek ticha 20.5.
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Multikulturní manželství Raed Shaikh a Lucie Kamešová – zámeček,
20.5.
Koncert skupiny Ziriab – tradiční arabské písně lidové a zlidovělé –
zámeček, 20.5.

7. Digitalizace starších analogových videonahrávek na kazetách VHS do formátu
DVD:
Hody Kněždub 2003
Povodně 1997 – 1. část
Povodně 1997 – 2. část
Joža Úprka
Ekojarmark 1999
Ekojarmark 2000
Ekojarmark 2001
Ekojarmark 2002
Ekojarmark 2003
Bartolomějský jarmak 2000
Zazpívej slavíčku 1988
Zazpívej slavíčku 1989
Archeologický výzkum – Veselí nad Moravou, ul. Sadová – září 1999
Výroba došků – pracovní nahrávka
Slovácká suita 1966
Horňácká suita 1973
Horňácké mládí 1975
O lidech z Horňácka 1983
Zabíjačka – 18. 1. 2003
Syrovín – hody 2002
Veselí nad Moravou – hody 1998
Veselí nad Moravou – hody 1999
Veselí nad Moravou – hody 2000
Veselí nad Moravou – hody 2001
Akademický malíř Karel Bendík – odhalení pamětní desky na rodném domě
v Kozojídkách – 9.11. 2003
Barevné tóny Hodonínska – Josef Somr v dokumentu
Martin Zeman – sběratel, organizátor, hudebník – vernisáž výstavy
Vernisáž ZŠ Zarazice, 21. 3. 1999
Seminář učitelů ZŠ VV, 23.3.1999
Předvádění zdobení kraslic, 30. 3.1999
Ekojarmark, 24.4.1999
Keltové, jak je neznáme – 13. 8. – 29. 9. 2000
Archeologické nálezy Masarykova muzea ze záchranných výzkumů – 11.2. –
19.4.2002
Velikonoce se blíží – ukázky tradičních řemeslných technik – 18.3. –
22.3.2002
Hody v Hrubé Vrbce 1944
Přehlídka dětských zpěváčků Veselska – Slovácká stuha 2000
Slovácká stuha 2001
Horňácké slavnosti 2000 – Velká nad Veličkou
Horňácké slavnosti 2001 - Velká nad Veličkou
Horňácké slavnosti 2002 – Velká nad Veličkou
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Nonsens aneb přehlídka nesmyslných exponátů – Městské muzeum Veselí
nad Moravou 15.12.2005 – 27.2.2006
I.folklórní festival – Senioři 2001 – Petrov, Plže, 27.5.2001
II.folklórní festival – Senioři 2002 – Petrov, Plže, 25.5.2002
Martinské hody – Kyjov – 2001 – 4 ks DVD
Fašank – Javorník – 5.2.2005
Fašank – Velká nad Veličkou, 6. – 7. 2. 2005
8. Videodokumentace neuskutečněna z důvodu celoroční nefunkčnosti kamery.
9. Konzultace studentských prací –
8 konzultace historická
10 konzultace etnografická
10. Česko-slovenské vztahy – studium pramenů a literatury:
- Kocábová, S.: Národopisná Morava. In: Slovácko, roč. XXXVIII, 1996. str.
213 – 222.
- Pavlová, B.: Javorina – symbol bratrstva Čechov a Slovákov. Trenčín 1979.
- Tradice česko-slovenské vzájemnosti na Hodonínsku. Hodonín 1964.
- Pavelčík, Jan : Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Na Javořině.
Malovaný kraj 9, 1973, č. 5, s. 15.
- Gálik, Jan : Historická cesta z Blatnice do Myjavy. Malovaný kraj 25, 1989,
č. 4, s. 10
- Kapinus, Miroslav : Z Javoriny na dvě strany. Malovaný kraj 27, 1991, č. 4, s.
10 – 11.
- HVe 156/ 1-74
11.Dějiny „Musejní společnosti pro Slovácko a Veselí nad Moravou„ – studium
literatury a archiválií:
- vyhledávání a studium sbírkových předmětů, týkajících se historie muzea:
HVa 64 – 74, HVa 434, HVa 468, HVe 64, HVe 74/1-36, HVe 75/1 – 6,
HVe 76/ 1-21, HVe 79/1-3, HVe 117/1-7, HVe 142 – 143, HVe 151/1-6,
HVe 157/1-6, HVe 169/1-4, HVe 172, HVe 180, HVe 181/1-17, HVe 183/125, HVe 209/1-4, HVe 218/1-3, HVe 221, HVe 226/1-9, HVe 228/1, HVe
239/1-3.
- literatura:
Veselsko. Vlastivěda moravská. Brno 1999.
Langášek, J. : Městys Předměstí Veselí 1913.
Muzeum Hodonínska . Průvodce expozicemi 1980.
Hynek, Miloš : 80. let působnosti Muzea Hodonínska.1903 – 1983.
Špét, Jiří : Přehled vývoje českého muzejnictví. Brno 2003.
Regionální muzea v době reformy veřejné správy v ČR.
- studium muzejní korespondence a dokumentů nezapsaných, ale uložených
v muzeu (archiv muzea)
12. Vypracování scénáře k výstavě 100. výročí založení „Muzejní společnosti pro
Slovácko a Veselí nad Moravou:
• sběr materiálu, studium literatury a pramenů
• výběr sbírkových předmětů
• určení sbírkových předmětů ke konzervaci a zrestaurování (34 sb. př.
z historie a 14 sb. př. z etnografie
• vypracování textů a popisek
• příprava plakátu a pozvánek spolu s výtvarnicí
• příprava muzejního poutače
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příprava vernisáže spolu s kolegy
příprava pracovních listů pro školáky
instalace výstavy spolu s výtvarnicí a kolegy

13. Spolupráce s historickou komisí AMG:
- účast na výjezdním zasedání v Uherském Hradišti (19. a 20. 10.):
řešen plán činnosti a programové prohlášení, další výhledy činnosti, informace
ze sněmu AMG v Mikulově, témata muzeologická, odborný seminář na téma
regionální dějiny
14. Vedení kartotéky osobností Veselí nad Moravou a okolí: 111 hesel týkajících
se osob z historie Veselska
15. Vyřizování badatelských požadavků: vyřízeny požadavky 37 badatelů.
16. Studium odborné literatury - historie
- Veselsko. Vlastivěda moravská. Brno 1999.
- Hurt, R. – Němeček, B.: Veselí nad Moravou. Brno 1973.
- Langášek, J.: Městys Předměstí Veselí. 1913.
- Pilnáček, J.: Staromoravští rodové. Brno 2004.
- Československé a české řády a vyznamenání 1948 – 2000.
Studium odborné literatury - etnografie:
- Václavík, Antonín: Výroční obyčeje a lidové umění. Praha 1959.
- Remešová, Věra: Ikonografie a atributy svatých. Praha 1990.
- Skružný, Ludvík: Atributy vybraných biblických postav světců a
blahoslavených. Čelákovice 1996.
- Attwater, Donald: Slovník svatých. Vimperk 1986.
- Bartoš, František – Janáček, Leoš: Národní písně moravské. Praha 1899 –
1901.
- Uherskohradišťsko. Vlastivěda moravská. Brno 1982.
- Lipov . Vlastivědná knihovna moravská. Lipov 1976.
- Blatnice. Vlastivědná knihovna moravská. Praha 1981.
- Sušil, František: Moravské národní písně. V. vydání. Praha 1998.
- Horňácko. Brno 1966.
- Československá vlastivěda. Díl III. Lidová kultura. Praha 1968.
- Junek, Marek: Hroznová Lhota. Hroznová Lhota 2004.
- Vondruška, Vlastimil: Církevní rok a lidové obyčeje. České Budějovice 1991.
- Výroční obyčeje. Lidová kultura a současnost. Svazek 8. Brno 1982.
- Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská. Strážnice, Brno 2000.
17.
Články do Muzejního občasníku uvedeny v přehledu publikační činnosti
všech pracovišť:
KNIHOVNA
1. Do přírůstkového seznamu bylo zapsáno celkem 340 knih, třídění formátu B a
E a ve spolupráci s odbornými pracovníky určování klíčových slov (asi 600
knih)
2. Do počítačového programu BACH bylo zapsáno 340 knih
3. Měsíčně byly odevzdávány výkazy o počtu evidovaných knih
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4. Průběžná kontrola stavu knih - oprava 12 poškozených knih. Pravidelné
monitorování prostředí v knihovně - zápisy hodnot do knihy.
5. Byla provedena revize stálé výpůjčky v Hodoníně na Sadové - 32 časopisů,
v Hodoníně ve stálé expozici TGM, v Kyjově v muzeu - seřazení.
6. Bylo zaevidováno 53 nových přírůstků. Byla provedena katalogizace
speciálních druhů dokumentů pro Kyjov, Hodonín, Veselí nad Moravou videokazet, CD, mgf. pásků, gramofon. desek - 114 ks
7. Spolupráce mezi knihovnami:
- účast na 9. ročníku setkání v rámci Měsíce internetu v Městské knihovně
v Kyjově a Hodoníně
- výběr tiskopisů na speciální druhy dokumentů pro Hodonín, Veselí nad
Moravou, Kyjov v Technickém ústřední knihoven Brno
8. Zajišťování knihovnických a informačních služeb:
- počet čtenářů: 36
- počet návštěvníků: 81
- počet výpůjček: 293
9. Metodická pomoc při třídění knihovny ve Veselí nad Moravou - třídění knih,
konzultace ke katalogizaci speciálních dokumentů
10. Ostatní:
- vypracování grantu o poskytnutí dotace z ministerstva kultury „Knihovna
21. století“ pro Kyjov a Hodonín
- pomoc při předváděcích akcích v muzeu
- spolupráce na projektu Etnokulturní tradice v současné společnosti - obec
Bukovany (výzkum provádí Etnologický ústav AV ČR)
- účast na celostátním semináři knihovníků muzeí a galerií v Praze
- účast na semináři o spolupráci všech knihoven v Moravské zemské
knihovně v Brně
KNIHOVNA HODONÍN
Vzhledem k náhlému a dlouhodobému onemocnění knihovnice
v Hodoníně (od konce června) s dosud nejasnou prognózou, vykonávala její
činnost od září 2006 knihovnice z Kyjova Eva Kudláčová. Po vzájemné dohodě
bylo rozhodnuto vnést za účelem zefektivnění práce knihovnice a zefektivnění
budoucího využívání knihovních služeb do knihovny nový systém a řád. Z toho
důvodu knihovnice podala žádost o grant „Knihovna 21. století“ s úmyslem získat
finanční prostředky na nový počítač a zejména na knihovnický program Clavius,
který je kompaktibilní se systémem BACH užívaným v našem muzeu. Nově evidence knihovny, organizační řád, SIGLA, třídění knihovny, balení a oprava
knih a přírůstkových seznamů.
Další činnost
zápis fondu Masaryk - 180 knih
- nové přírůstky – zaevidováno 305 knih
- počet čtenářů – 24
- počet výpůjček – 238
- zpracování dotazníků a připomínkování dokumentů pro obě knihovny –
registrace člena Komise knihovníků AMG, Jednací řád KK AMG, dotazník pro
Komisi knihovníků AMG, kramářské tisky.
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6. PROPAGACE
1. Drobné články k jednotlivým akcím v regionálním tisku
- články ve formě tiskových zpráv publikují všichni odborní
pracovníci a organizátoři akcí. Zprávy jsou rozesílané el. poštou do místního
tisku – Hodonínské listy, Kyjovské noviny, Veselský zpravodaj, obecní
zpravodaje, do ČTK, regionálního tisku – Rovnost, potažmo Slovácko, Naše
Slovácko, Malovaný kraj aj. i do regionálních příloh celostátního tisku – MF
DNES, Právo atd. dle průběžně aktualizovaného adresáře. Tímto způsobem jsou
zprávy o našich akcích distribuované dle charakteru akce do škol, kulturních
domů v okolí, místních kabelových televizí, ČT, Českého rozhlasu, Rádia JIH atp.
2. Podklady pro tisk plakátů a pozvánek
- průběžně tvoří všichni odborní pracovníci a organizátoři akcí;
podklady obvykle zpracovává muzejní výtvarnice, v některých případech Mgr.
Peter Futák („SRI LANKA – Perla Indického oceánu“, „ŠATY DĚLAJ´
PRAČLOVĚKA“), propagaci k akci Arabská noc a den zajišťovala společnost
Arabesque, na akci Sešli se v Evropě zajišťovalo plakát a pozvánky město
Hodonín.
3. Propagace archeologických nálezů – platí totéž, co v bodě 1-2.
4. Jiné formy propagace:
•
•
•
•
•
•

•

Redakce www.masaryk.info
Redakce www.mikulcice-valy.info
Aktualizace na www.lidovakultura.cz
Aktualizace na www.infocesko.cz
Aktualizace na www.hokus.cz
Odkazy na stránkách města Hodonín, Muzea TGM Rakovník,
www.slovacko.cz, www.jizni-morava.cz, www.kult.cz,
www.ceskakulturni.cz, www.aktualne.cz, zprávy o muzeu se objevují i
jinde
venkovní reklama – poutače, v rámci propagace výstavy „Fotbal!“ kromě
el. pošty, plakátů a pozvánek ČTK, MF, Rovnost, Slovácko, Kabelová
televize, ČT1, ČT2, Dobré ráno s ČT (viz body1 a 2), také vlakové
soupravy ČD od Brna po slovenskou hranici, fotbalové stadiony v okolí,
SlovackoIN – výtvarno a výstavy/akce, Program Brněnsko a výše zmíněné
webové stránky

Významnější vystoupení v médiích:
Vystoupení v televizním pořadu ČT 1 Týden v regionech, 14.5.2006
Rozhovor o Národní soutěži muzeí a galerií Gloria Musaealis (Chovančíková)
Vystoupení v televizním pořadu ČT 1 Týden v regionech, 29.7.2006
Krátké historické seznámení s osudy pomníků TGM v ČR (Sýkorová)
Český rozhlas, vysílání pro krajany
Rozhovor k tématice Slovanského hradiště a expozice (Synek)
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7. PLÁNOVÁNÍ
1. Priority Mikulčice
- příprava Slovanského hradiště v Mikulčicích na zápis do seznamu
světového dědictví UNESCO – průběžně probíhala spolupráce s NPÚ Praha,
AÚ AV ČR a obcí Mikulčice. Odstupující vedoucí SHM byl u všech jednání
s pracovníky MK, NPÚ. KÚ, zastupiteli obce Mikulčice apod. k uvedené
problematice a předal všechny podklady, které byly požadovány. Na požádání
NPÚ Praha byly dodávány požadované informace po celý rok. Proběhla tři
jednání o zeleni v areálu, dva dny bylo spolupracováno s fotografem NPÚ
Praha Mgr. Ladislavem Bezděkem, atd. Poskytovány podklady a rozhovory
novinářům, především B. Mikulicová a B. Jelínková z redakce Rovnost
(Slovácko) a p. Pechura z kabelové TV, dále TV polská TV z Bialystoku („Po
stopách Cyrila a Metoděje“) a Slovenská televize Bratislava. Na doporučení
NPÚ byl Ing. Krejčiřík požádán o podání cenové nabídky na zpracování
návrhu péče o zeleň, tato nabídka byla v prosinci předána ved. odboru. Nový
vedoucí SH dr. Synek na veškerá jednání se zmíněnými institucemi a
s příslušnými pracovníky JMK navázal, prostudoval dostupné podklady a sám
podal další náměty pro aktualizaci areálu a průvodcovských služeb. Sleduje
granty a započal vstupní přípravy pro grantová řízení samostatně i
s grantovým manažerem
- příprava nové expozice ve II. pavilonu – nabídkové šetření nepřineslo
žádný výsledek. Renomovaný brněnský architekt Jan Konečný oslovený
bývalou ředitelkou zpracoval ideový návrh a studii nové expozice
s předpokládaným rozpočtem cca 3,5 mil. Kč. Po konzultaci s radním Ing.
Letochou a ved. odb. Mgr. Drobným bylo dohodnuto pokračovat ve spolupráci
na předloženém návrhu, podat žádost o účelovou dotaci a investiční záměr,
což bylo učiněno. Na podporu realizace nové expozice na II. pavilonu byl
získán od MND příslib 1 000 000 Kč s tím, že smlouva s MND bude
podepsána v březnu 2007.
- příprava realizace přístavby hlavního pavilonu – JMK schválil
požadovanou dotaci, k realizaci bude přistoupeno v r. 2007
Priority Hodonín
- propagace sálu Evropa pro využití ze strany veřejnosti, dovybavení sálu
pro zlepšení akustiky – dosavadní využití sálu je patrné z textu výše, zájem o
pronájem není zcela dostačující, ale zvyšuje se; dovybavení sálu je odvislé od
financí, zatím byly zakoupeny závěsy a objednána akustická měření
2. 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.
3. Další
- oprava půdního depozitáře v Hodoníně – po provedení odborného
průzkumu se ukázalo, že stav půdy oproti původním předpokladům
vyžaduje důkladnější a finančně náročnější rekonstrukci; původní
nabídkové šetření na zateplení půdy proto bylo zrušeno, připravuje se
projekt
- zateplení části půdního depozitáře v muzeu Kyjov – splněno
- vybudování půdního depozitáře v muzeu ve Veselí – nebyl schválen
záměr
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- nová expozice ve 2. pavilonu Slovanského hradiště v Mikulčicích připravuje se projekt a výběrové řízení na jeho realizaci
- přístavba hlavní budovy Slovanského hradiště v Mikulčicích (restaurace,
WC, rozšíření výstavní plochy)
- oprava brány a zdi zámečku v Hodoníně – nerealizovalo se, v r. 2007
předpokládáme výměnu brány, resp. vrat
- renovace expozic v muzeu Kyjov (nová etnografická expozice a zřízení
nové historické expozice
- nákup nového vozu – neuskutečnil se z finančních důvodů, ale vzhledem
ke stavu Fiatu bude v dohledné době nutný
- částečná obměna zastaralého počítačového vybavení – v roce 2006 bylo
koupeno ...

8. Údržba budov
1. Pravidelná prohlídka budov a operativní odstraňování závad dle technických
možností je prováděna průběžně
2. Závady většího charakteru, které nelze odstranit vlastními silami jsou
průběžně hlášeny a jejich opravy postupně prováděny dle potřeby
3. Zeleň v areálu zámečku je pravidelně udržována vlastními silami
4. Drobné opravy na budovách a zařízení jednotlivých poboček jsou prováděny
dle potřeby
5. Pracovníci jsou pravidelně proškolováni v oblasti bezpečnosti práce
6. Zajišťování a evidence revizních zpráv je realizováno dle zákonných termínů
– viz vyhodnocení kontrolní činnosti
7. Nabídkové šetření na realizaci opravy chodby půdní vestavby na zámečku
bylo realizováno, ale z důvodu nově zjištěných skutečností zrušeno, půda
vyžaduje náročnější opravu, než se původně předpokládalo, v současnosti je
připravován nový projekt lépe odpovídající stavu půdy – viz plánování
Údržba areálu Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP
1. Zajišťování periodických revizí dle zákonných norem
Plněno. Provedena revize hasících přístrojů a revize přenosných elektrických
přístrojů a nářadí. Elektřina – byly odstraněny závady z minulé revize
2. Udržování protipožárních pásů kolem budov
Plněno.
3. Odstraňování náletových dřevin kolem stromových solitérů v areálu
Splněno. Provedeno v souladu s pokynem nadřízeného orgánu v prostorech
před a za hlavním pavilonem, včetně křovinatých lesíků u 8. a 10. kostela.
4. Organizace a spolupráce při čištění návštěvnické trasy na valech s Polesím
Tvrdonice
Plněno. Jihovýchodní část valu z velké části vyčištěna nasazením těžké
techniky, včetně zpracování a odvozu odstraňovaného dřeva.
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5. Zahájení jednání s majitelem pozemku s rybníčkem v areálu a zajištění
prořezu a vyčištění břehů ( v bezprostřední blízkosti návštěvnické trasy).
Splněno. Provedeno v prostoru brány u 6. kostela a na přístupové cestě
k dvouapsidové rotundě.
6. Údržba kovových vitrín v areálu
Splněno na začátku sezóny. Provedena oprava nátěrů u dvou vitrín.
7. Rekonstrukce makety základů 9. kostela
Splněno. Pro povodeň přesunuto na 2. pololetí.
8. Údržba základů kostelů
Plněno. Průběžně uhrabávání, stříkání protiplevelovými prostředky. Okolo
maket základů na vzdálenost dvou metrů udržován vysekávaný pás, aby
základy lépe vynikly. Zrekonstruována maketa základů dvouapsidové rotundy
(vyjmuty všechny kameny, podloženy pískem a dány do původní polohy –
zlepšila se vizuální představa), odstraněny stromy v jejím okolí, poražené přes
zimu bobry (19 kusů).
9. Nátěr střechy 2. pavilonu vrchní barvou
Ve 2. pavilonu provedena rekonstrukce elektřiny, spojená s demontáží a
zpětnou montáží panelové expozice (velmi pracné!)
Provedeno vymalování a nalakování celého vnitřního prostoru pavilonu firmou
Haluza, Mikulčice.
10. Nátěr a oprava dřevěných laviček
Plněno průběžně – natřeny lavičky u 1. pavilonu, 4 lavičky před návštěvnickým
WC
11. Vymalování chodby, pracovny a inspekčního pokoje č.2
Vymalována chodba a pracovna vedoucího - vlastními silami.
12. Oprava dřevěných odpadkových košů
Plněno průběžně dle potřeby – údržbářem SHM plus pravidelná vyvážka
septiku, atd.
13. Výměna textů a fotografií ve dvou šikmých propagačních panelech
Splněno – spolu s výtvarnicí D.Martonovou.
14. Instalace panelů do kovových vitrín v areálu
Splněno
15. Konzervace vystavených dřevěných člunů a plastické mapy ve vestibulu
Splněno – provedeno ve spolupráci s konzervátorkou AU AV ČR.
16. Údržba cest na návštěvnickém okruhu
Provedena úprava valu po strojích Lesního závodu a po odstranění náletových
dřevin.
Provedena rozsáhlá úprava zeleně na akropoli hradiště včetně její likvidace –
za pomoci najatých pracovníků – p. Hnátek, p. Foltýn a p. Sýkora.
17. Nový nátěr mostu k 9. kostelu. Splněno počátkem srpna (v květnu deště)
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II. Přehled hospodaření

II.1. Oblast výnosů

Masarykovo muzeum v Hodoníně hospodařilo v roce 2006 s finančními
prostředky v celkové výši 15.699 tis. Kč.

*
*
*
*
*
*
*
*

příspěvek na provoz od zřizovatele
tržby za vstupné
tržby za vlastní výrobky
tržby z prodeje služeb
tržby za zboží
jiné výnosy
zúčtování fondů
dotace ze st.účelových fondů

13 768 tis.
359 tis.
15 tis.
581 tis.
122 tis.
432 tis.
367 tis.
55 tis.

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

II. 2. Oblast nákladů

Celkové náklady jsou v Masarykově muzeu v Hodoníně
k 31. 12. 2006 vykázány ve výši 15 668 tis. Kč a jsou tvořeny:

*spotřeba materiálu
*spotřeba energie
*prodej zboží
* opravy a udržování
*cestovné
*náklady na reprezentaci
*ostatní služby
z toho nákup sbírek
*osobní náklady
*odpisy dlouhodobého majetku
*ostatní náklady

728 tis.
896 tis.
85 tis.
281 tis.
87 tis.
10 tis.
1 419 tis.

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

130 tis
10 673 tis. Kč
1 225 tis. Kč
264 tis. Kč

Výsledek hospodaření je k 31. 12. 2006 v Masarykově muzeu v
Hodoníně vykázán se ziskem ve výši 31 435, Kč. Tento zisk po schválení
zřizovatelem byl rozdělen do fondu odměn a do rezervního fondu.
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