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I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI
Hodnocení činnosti Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvkové organizace za rok 2007 je
provedeno na základě Plánu hlavních úkolů organizace (dále jen PHÚ). V hodnocení jednotlivých
oblastí činnosti muzea jsou zahrnuta všechna pracoviště muzea, jmenovitě pracoviště na zámečku
Masarykova muzea v Hodoníně a v budově na Národní tř. 21 (archeologické pracoviště a víceúčelový
sál Evropa), dále Vlastivědné muzeum Kyjov, Městské muzeum Veselí nad Moravou a Slovanské
hradiště v Mikulčicích – národní kulturní památka.

1. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
Masarykovo muzeum v Hodoníně
HISTORIE
1.

Sbírkotvorná činnost v určené sběrné oblasti
- Sbírkotvorná činnost Masarykova muzea v Hodoníně je tradičně orientována na dokumentaci
vývoje regionu v oborech historie, etnografie, archeologie a dokumentaci osobnosti TGM. Stejně
jako v předešlém roce bylo muzeum úspěšné především v archeologii, kde můžeme hovořit o
řadě úspěšných záchranných průzkumů na území bývalého okresu Hodonín (viz níže). Ostatní
sběry byly na podzim vyhodnoceny na jednání poradního sboru pro sbírkotvornou činnost a v
prosinci se pak uskutečnilo mimořádné zasedání tohoto sboru. Sbírky byly obohaceny o vybavení
domácnosti a různorodý textil. Podařilo se nám získat do sbírek negativy z průběhu srpna 68 v
Hodoníně, dále spoustu fotografií od fotografa a výtvarníka Antonína Pánka, působícího dlouhá
léta v Hodoníně (mj. i bývalého výtvarníka muzea). Do sbírek jsme také získali negativy
z pozůstalosti M. Kulíška, zachycující proměny města Hodonína i řadu akcí konajících se ve
městě a jeho blízkém okolí. Na základě dlouhodobé a systematické spolupráce s antikvariáty a
sběrateli masarykian byly získány cenné a zajímavé materiály týkající se osobnosti TGM, které
byly nabyty do sbírek prostřednictvím prosincové nákupní komise. V průběhu roku 2009 budou
tyto předměty zapsány do přírůstkové knihy a dále zkatalogizovány ve II. st. systému BACH.
Krom toho byly zajištěny, vybrány a převzaty darované předměty - textil (42 kusů) od Muzejního
spolku v Lužicích, sbírka textilu a jiných (celkem 49 kusů) u pí. Stehlíkové v Hodoníně a cihla
Gödinger Ziegelwerk.
Práce dokumentátorky nebyla více než půl roku vykonávána - dokumentátorka rozvázala
pracovní poměr k 31. 8. 2007. Do konce roku 2007 vykonávala práci bývalá dokumentátorka
(nyní důchodkyně), která začátkem roku 2008 zapracovala sice novou pracovnici, ta však ze
zdravotních důvodů nemohla na místo nastoupit a místo dokumentátorky tak nebylo obsazeno od
dubna až do října 2008, kdy byla přijata paní Marie Janíková - bylo nutno ji nejprve zaškolit.
V souvislosti s rekonstrukcí půdy probíhalo od podzimu 2007 vyklízení depozitáře, tzn. balení
sb. předmětů, jejich ukládání do krabic, popisování krabic, stěhování krabic v rámci depozitáře a
do kanceláří a uzamykatelných skříní na chodbě. Po ukončení první etapy rekonstrukce nastalo
stěhování sbírkových předmětů v rámci depozitáře z nezrekonstruované části do části depozitáře,
kde již byla rekonstrukce provedena. Na podzim 2008 byla rekonstrukce půdy ukončena a začalo
stěhování sb. předmětů zpět do depozitáře z kanceláří a chodeb a dále k jejich rozmístění po
celém depozitáři. Na podzim proběhlo na zámečku malování kanceláří a výstavních prostor, což
částečně také ochromilo chod muzea. Vzhledem k uvedeným skutečnostem byl po celý rok 2008
ztížen nebo zcela znemožněn přístup k řadě sb. předmětů a tudíž s nimi nebylo možné
plnohodnotně pracovat. Potíže s uložením sbírek zhoršila výpověď města Hodonína z prostor
v bývalých kasárnách. V prosinci 2008 a lednu t. r. jsme intenzivně hledali náhradní prostory a
ucházíme se o koupi nemovitosti na Velkomoravské ul. č. 15. Dlouhodobě neutěšená situace
v této oblasti je i v Kyjově a ve Veselí n/M. V Kyjově jsme začali stavět novou budovu pro
depozitář s odbornými pracovišti, ve Veselí n/M. je zpracován stavební projekt na opravu střechy
se zateplením a vznikem půdního depozitáře.
Pracovníci jsou vedeni k tomu, aby se vedle práce se sbírkami věnovali i práci s veřejností,
zejména co do instalace výstav, doprovodných programů a propagace. Aktivnější spolupráce
s médii se projevila zlepšením vzájemného vztahu a novináři se na nás obracejí často sami
s dotazy na propagované akce i s odbornými konzultacemi, obdobně se na nás obracejí
pracovníci odborů kultury v městech, kde muzeum sídlí. Naši pracovníci poskytují průběžně
metodickou pomoc menším muzeím, ponejvíce se na nás obrací Muzejní spolek v Lužicích a
památník v Žarošicích, poskytujeme také konzultace k vedení obecních kronik a k osobnosti
TGM.
3

2. Katalogizace v I. st. dokumentace – nové přírůstky - 183 přír. č.
3. Katalogizace ve II. st. dokumentace – 15 karet (dokumentátorka) Celkem 17 karet. Zároveň
provedena digitalizace předmětů, následné přiřazení fotky ke kartě, případně tisk karty, vložení na
CD
4. Katalogizace ve II. st. dokumentace – staré sbírky
Celkem 121 karet. Zároveň provedena digitalizace předmětů, následné přiřazení fotky ke kartě,
případně tisk karty, vložení na CD
5. Hlášení změn v CES v zákonných termínech - v listopadu 2008 nahlášeny do CES sb. předměty
pod 141 přírůstkovými čísly
6. Pokračování v přepisu karet starých sbírek v systému BACH - aktualizace 282 karet v 2. stupni
evidence
7. Pokračování v počítačovém zpracování materiálů dokumentačního centra TGM v systému BACH,
tj. data o uložení masarykian
- na základě dlouhodobé a systematické spolupráce s antikvariáty a sběrateli masarykian byly
získány cenné a zajímavé materiály týkající se osobnosti TGM, které byly nabyty do sbírek
prostřednictvím prosincové nákupní komise. V průběhu roku 2009 budou tyto předměty zapsány
do přírůstkové knihy a dále zkatalogizovány ve II. st. systému BACH
8. Pomníky TGM (fotofond H, S, F) – digitalizace, aktualizace karet, katalogizace ve II. st. systému
BACH
- aktualizace a digitalizace – celkem 14 inventárních čísel, tj. celkem 111 fotografií
- katalogizace ve II. st. a digitalizace – celkem 34 inventárních čísel, tj. celkem 136 fotografií
9. Fotofond D – digitalizace a aktualizace karet
- aktualizace a digitalizace – celkem 176 inventárních čísel, tj. celkem 307 fotografií
- katalogizace ve II. st. a digitalizace – celkem 2 inventární čísla, tj. celkem 2 fotografie
10. Fotofond H – kontrola, digitalizace a aktualizace karet ve II. st. systému BACH - zkontrolováno
karet 74 ve II. st. systému BACH z toho 50 karet aktualizováno
11. Nové uspořádání fotofondu S, včetně průběžné digitalizace a aktualizace karet – úkol trvá
12. Fond S – drobné tisky – aktualizace karet ve II. st. v systému BACH – úkol trvá
13. Fond numizmatika – katalogizace ve II. st. v systému BACH – pokračování, umístění sbírkových
předmětů do nových obalů - sb. předměty uložené v neuzavíratelných papírových sáčcích
umístěny do papírových obálek, odkud nemohou vypadnout
14. Pokračování v digitalizaci svěřených fondů
- numizmatika, fotofond H - naskenováno z fotofondu Ha 107 inv. č. = 174 ks fotografií
15. Fond uniformy – dokončení katalogizace ve II. st. v systému BACH, digitalizace
- aktualizace a digitalizace – celkem 3 inventární čísla, tj. celkem 3 předměty
- katalogizace ve II. st. a digitalizace – celkem 15 inventárních čísel, tj. celkem 15 předmětů
16. Fond textil – aktualizace karet, katalogizace ve II. st. v systému BACH, pokračování digitalizace
- aktualizace a digitalizace – celkem 7 inventárních čísel, tj. 10 předmětů
- katalogizace a digitalizace – celkem 42 inventárních čísel, tj. 52 předmětů
17. Fond čepic a klobouků – dokončení digitalizace, katalogizace ve II. st. v systému BACH
- aktualizace a digitalizace – 5 inventárních čísel, tj. 5 předmětů
- katalogizace a digitalizace – 11 inventárních čísel, tj. 14 předmětů
- digitalizace také 7 pokrývek, které jsou přiřazeny k příslušným uniformám
18. Fond loutek - aktualizace karet, katalogizace ve II. st. v systému BACH, dokončení digitalizace
- tento fond obsahuje jedno inventární číslo, předměty jsou rozděleny na samostatné karty podle
čísla uložení (Hf 703/1-69)
- aktualizace – 11 čísel uložení, k nim přiřazeny fotky provedené v r. 2007
- katalogizace – 28 čísel uložení, ke 2 číslům přiřazeny fotky provedené v r. 2007, předměty
k 8 číslům uložení digitalizovány, 14 předmětů předáno konzervátorce, digitalizace bude
provedena po zkonzervování
19. Digitalizace svěřených fondů - fond F -Masaryk, školství, fotofond S (výběrově) – úkol trvá
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20. Fond vycpaniny - aktualizace karet, katalogizace ve II. st. v systému BACH - úkol trvá
21. Dodržování depozitárního režimu, týdenní písemná kontrola vlhkosti a teploty, udržování pořádku,
pobyt v depozitářích a dozor dle požadavků dalších pracovníků. Pravidelná kontrola prováděna
převážně v depozitáři na kasárnách, v depozitáři na zámečku z důvodu stavby ne
22. Balení, stěhování, dohled nad stěhováním předmětů v depozitárních místnostech určených
k rekonstrukci - prováděno v květnu, červnu a říjnu
23. Zajištění a případně ukládání fotofondu do nových vyhovujících krabic a obálek dle finančních
možností - objednání a převzetí krabic a obálek, ukládání bude probíhat postupně po určení
konečného místa uložení fotografií v depozitáři
24. Vyřešení zatemnění oken v depozitáři na kasárnách
- předběžná domluva s agenturou Proton design nalepení protislunečních folií na období
podzim – zima 2008 – 2009 nebude realizována z důvodu zrušení pronájmu prostor
25. Příprava a realizace dvou nákupních komisí historické sekce MMH - nákupní komise se
uskutečnily v říjnu a prosinci, byly sepsány nákupní protokoly, viz sbírkotvorná činnost.
Nachystání předmětů, kontrola a doplnění nabídkových listů. Nákupní komise proběhla v říjnu
2008
26. Účast v nákupních komisích vlastních a jiných muzeích
- říjen a prosinec v Hodoníně
27. Odborná správa svěřené části sbírky – prováděny průběžné kontroly stavu uložení
28. Odborná správa svěřené části sbírky
- průběžná kontrola stavu předmětů v depozitáři, jejich balení, případně předání konzervátorce
(od ledna do června 2008 průběžně předáno 16 předmětů), čepice přehledně uloženy ve skříních
v depozitáři v kasárnách, všechny uniformy v depozitáři v kasárnách přehledně označeny
cedulkami s čísly
2 předměty – povijany na Tóry – byly předány restaurátorům Židovského muzea v Praze
k ohodnocení a následně bylo zažádáno u Nadace Židovského muzea v Praze o poskytnutí
účelové finanční podpory k uhrazení nákladů nutných k restaurování povijanů
29. Odborná správa svěřené části sbírky - práce se sbírkami byla ztížená, jelikož vzhledem k
rekonstrukci půdy byly nepřístupné – v rámci možností pravidelné kontroly depozitárních prostor,
stěhování
30. Výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti - odevzdávány

ETNOGRAFIE
1. Sbírkotvorná činnost v určených obcích bývalého okresu Hodonín
- - sesbírány předměty zařazené do etnografické a částečně i historické nákupní komise (2
kočárky, pračka, negativy a etikety sirek z Kulíškovy pozůstalosti, truhla, pluh, sáňky, pila, textil,
vybavení domácnosti)
2. Katalogizace ve 2. st. dokumentace v systému BACH – nové přírůstky
- 38 karet
3. Katalogizace starých sbírek ve 2.st. dokumentace v systému BACH v rámci zjištěných nedostatků
z revizí - nezjištěno
4. Pokračování digitalizace fondu textil
- nafoceno 128 ks textilu - celkem 263 ks fotografií
5. Odborná správa etnografické sbírky Hodonín
- práce se sbírkami byla ztížená, jelikož vzhledem k rekonstrukci půdy byly nepřístupné
6. Výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti – odevzdávány
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ARCHEOLOGIE
1.

Katalogizace v I.st. dokumentace archeologických nálezů ze záchranných výzkumů
- 2611 ks, Inv. č. P2931-P3363

2.

Katalogizace ve II.st. dokumentace archeologických nálezů ze záchranných výzkumů
- příprava archeologického materiálu k zápisu do II. st., vzhledem k vytížení při terénních
archeologických výzkumech, včetně agendy a jednání v rámci smluvních závazků, resp.
upřednostnění jiných naléhavých úkolů byla uskutečněna katalogizace 2 570 kusů předmětů
z archeologického výzkumu Žarošice – Újezdky 2007 do I. stupně (podsbírka Kyjov P2972 – P
3363) a jejich další katalogizace je plánována v zimním období na počátku roku 2009
Katalogizace ve II.st. dokumentace archeologických nálezů ze záchranných výzkumů
- celkem bylo zaevidováno ve druhém stupni dokumentace 41 inv. č., tj. 41 předmětů
•
•
•

podsbírka Veselí nad Moravou 0 inv. č. (0 ks předmětů)
podsbírka Hodonín 0 inv. č. (0 ks předmětů)
podsbírka Kyjov (P2931-PP2971) 41 inv.č. (41 ks předmětů)

3.

Terénní prospekce, sběr materiálu a dokumentace starších i nových archeologických lokalit
Kyjovska a Veselska a jejich chronologické ověření
- opakovaně realizovány akce v Hrubá Vrbka – Sedliště, Zábařinčí – neolit, doba bronzová,
latén, doba římská, středověk, Lipov/Hroznová Lhota/Tasov – Pod Radošovem (vše případně i
společně s M. Ďugou, T. Zemanem), Žarošice – Újezdky (společně s M. Chludilem) a nově
několik tratí v k.ú. Milotice (společně s M. Chludilem)

4.

Terénní prospekce, sběr materiálu a dokumentace starších i nových archeologických lokalit
užšího Hodonínska a jejich chronologické ověření
- proveden povrchový průzkum v Josefově v trati Záhumenice, kde se nachází polykulturní
lokalita. K povrchovým průzkumům provedeným v roce 2007 v Dubňanech – Močidla a ve
Vacenovicích – Růdník byly vyhotoveny předběžné nálezové zprávy

5.

Heuristika pramenů a předmětů hmotné kultury z vlastních rešerší i soukromých sběratelů
archeologických lokalit na katastrech Dambořice, Žarošice, Vnorovy, Tasov, Hroznová Lhota,
Hrubá Vrbka
- realizována setkání a jednání, včetně konzultace, příp. předání archeologického i písemného
materiálu a jeho digitalizace s ing. Z. Pastyříkem (Dambořice), R. Muroněm (Žarošice), A.
Křenkovou a ing. A. Gazárkem (Vnorovy), s M. Ďugou (Lipov/Hroznová Lhota/Tasov, Hrubá
Vrbka)

6.

Heuristika pramenů a předmětů hmotné kultury z vlastních rešerší i soukromých sběratelů
archeologických lokalit na katastrech Dubňany, Hodonín
- dokumentace archeologických nálezů ze soukromých sbírek Miroslava Chludila z Dubňan a
Stanislava Vašíčka z Hodonína

7. Fotografická a kresebná dokumentace a její digitalizace kulturně významných hmotných artefaktů
- kresebně dokumentováno cca 50 předmětů do příloh nálezových zpráv. Digitálně
vyfotografováno cca 550 předmětů
8.

Odborná správa svěřené části sbírky
- průběžně byla prováděna úprava, oprava, aktualizace a zálohování karet v databázi BACH
podsbírka archeologie (fond A, P, G). Byly vytříděny drobné předměty z barevného kovu z
výzkumu na Masarykově náměstí. Provedeno třídění Landsfeldovy sbírky v M Kyjov

9. Dohledání předmětů staré sbírky a jejich evidence
- vyčleněny předměty s původními evidenčními čísly, sbírkové předměty dohledávány dle
původních karet, popisu a fotografií
- počet dohledaných předmětů staré sbírky: 25 inv. čísel, úprava karet: 11 ks
- celkem 9 nahrazených předmětů bylo odstraněno ze sbírky a nahrazeny originály
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Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
HISTORIE
1.

V letošním roce proběhla 1 historická nákupní komise, při níž bylo do historických sbírek získáno
281 přírůstkových čísel. Ostatní předměty byly získány vlastním sběrem nebo zápisem starých,
dosud nezapsaných sbírek

2.

V I. stupni dokumentace bylo zapsáno 453 přírůstkových čísel, tj. 1 035 ks sbírkových předmětů,
ve fondu fotoarchiv 90 přírůstkových čísel, tj. 953 ks

3.

Ve II. stupni dokumentace bylo zapsáno 879 nových karet

4.

Ve II. stupni dokumentace bylo zapsáno 356 (historika), 47 (fotoarchiv) starých karet

5.

Celkem bylo tudíž do systému BACH zapsáno 1 282 karet, u 3 635 karet byla provedena
aktualizace

6.

21. listopadu 2008 zpracování podkladů pro hlášení změn do CESu

7.

Digitalizace sbírkových předmětů: 410 historie, 273 staré tisky 7 442

8.

Zálohování obrazových souborů na záložní média 2143 souborů

9.

Na základě odstraňování závad z revizí bylo doplněno 113 karet, prozatím u 12 karet byl pořízen
jeden nebo více obrázků

10. Průběžné kontroly vlhkosti vzduchu a teploty v depozitářích
11. 4. prosince 2008 účast na zasedání sboru pro sbírkotvornou činnost ve Slováckém muzeu
v Uherském Hradišti

ETNOGRAFIE
1.

Vypsáno 7 nabídkových listů a 13 darovacích listů. Do nákupní komise byly získány předměty,
které rozšířily fondy E a H lidového oděvu a lidového textilu, kraslic, vybavení domácnosti a
stravy. Nově byl založen fond Vesna, jehož základem se stala pozůstalost po paní Julii
Poulíkové, absolventce Školy pro ženská povolání v Brně v letech 1941 – 1942. Formou darovací
se rozrostl fond vybavení domácnosti, stravy, řemesla, lidového oděvu, lidového textilu, keramiky,
Vesny, kraslic a náboženství o 63 inv. čísel. Dále se sbírkový fond rozrostl o zápisy starých,
nezapsaných sbírek, které se našly při revizích sbírkového fondu, celkem o 107 inv. čísel ve
fondu E a 2 inv. čísla ve fondu H. Celkem bylo v roce 2008 zapsáno 503 ks předmětů a 5
souborů kreseb a střihů

2.

Jarní nákupní komise: realizovaná dne 30. 6. 2008. Připraveno administrativně 18 nákupních
protokolů pro Vlastivědné muzeum Kyjov, Masarykovo muzeum v Hodoníně a Městské muzeum
ve Veselí n/Moravou. Proveden nákup za 82.496,- Kč.

3.

Podzimní nákupní komise se nerealizovala.

4.

Katalogizace v 1. st. dokumentace:
V 1. st. dokumentace zapsáno:
•

fond E 217 přírůstkových čísel – 391 ks předmětů

•

fond H 110 přírůstkových čísel – 112 ks předmětů a 5 souborů

•

celkem: 327 přírůstkových čísel – 503 ks předmětů a 5 souborů

5.

Katalogizace 2. st. nové přírůstky: 218 inv. čísel

6.

Katalogizace 2. st. staré sbírky: 189 inv. čísel, 4 725 aktualizací karet

7.

Přepis starých karet do systému BACH dokončen.

8.

Digitalizace sbírek z časových důvodů zatím nezahájena.

9.

Ukládání sbírek v depozitáři dokončeno.

7

10. Spolupráce Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu s NÚLK ve Strážnici byla prováděna
průběžně dle rozpisu na pravidelných schůzkách svolávaných MK ČR, kde byly konzultovány
dotazníky a forma realizace dotazníkové akce pro rok 2008. Na podzimní schůzce byl
konzultován obsah dotazníku pro rok 2009, který bude šetřit současně tři nesourodá témata. Po
bouřlivém připomínkování byla odsouhlasena konečná verze. Regionální pracoviště opět
upozorňovala na včasný termín předání dotazníků pro rok 2009 a opět kritizovala způsob zasílání
dotazníků formou internetu, který neposkytuje možnost zjištění, které obce dotazník elektronicky
vyplnily a pro vyplňovatele neumožňuje jeho archivaci. NÚLK slíbil nápravu. Dále byla prováděna
konzultace ohledně nominací na nositele tradic lidových řemesel.
11. V pravidelných týdenních intervalech zapisována vlhkost a teplota v půdním depozitáři II a III.
12. Odborná správa svěřené části sbírky byla prováděna průběžně formou plánovaných revizí a
kontrolou stavu uložení sbírek.
13. V květnu a prosinci účast na nákupní komisi ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, v dubnu
a listopadu v NÚLK ve Strážnici.

Pobočka: Městské muzeum Veselí nad Moravou
HISTORIE
1.

Sbírkotvorná činnost v určené sběrné oblasti – průběžně - Futák- v roce 2008 byl sbírkový fond
Městského muzea Veselí nad Moravou rozšířen o celkem 290 kusů předmětů (převážně
etnografik)

2.

Katalogizace v I. st. dokumentaci – nové přírůstky – průběžně - Ulmanová- v I. stupni
dokumentace (nové přírůstky) zapsáno: 290 inv. čísel

3.

Katalogizace v I. st. dokumentace – staré sbírky – průběžně - Ulmanová- v I. stupni dokumentace
(staré sbírky) zapsáno: z důvodu probíhající celkové revize depozitáře budou staré přírůstky
zapisovány až po jejím dokončení, tj. od 1.1.2009

4.

Katalogizace ve II. st.dokumentace – průběžně - Futák- ve II. stupni dokumentace zapsáno: 184
karet

5.

Hlášení změn v CES – listopad – Ulmanová, Futák

6.

Digitalizace sbírkových předmětů- keramika, porcelán – červenec - Futák – digitalizováno 80
položekfotofond (1 část) – prosinec – Futák – digitalizováno 93 inv. čísel (1501 kusů)

7.

Účast v historické nákupní komisi – říjen, prosinec - Futák

8.

Odborná správa svěřené části sbírky
- dokončena celková revize depozitáře, celkem bylo zrevidováno:5630 inv. čísel
- doplňování fotoarchivu – historie i současnost Veselska – získáno 65 kopií map, plánů a
historických fotografií
- doplnění knižního fondu o odborné publikace
Měsíční výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti – Futák, Ulmanová, Loveckýpravidelně
odevzdávány

9.

ETNOGRAFIE
1.

Sbírkotvorná činnost v určené sběrné oblasti
- po nákupní komisi uskutečněné 30. 6. 2008 přibylo do sbírkového fondu 268 inv. čísel, 1 inv.
číslo převodem z Kyjova 27. 10. 2008, celkem 269. Všechny nové sb. předměty jsou zapsány v I.
stupni

2.

Katalogizace ve II. st. dokumentace – nové přírůstky
- ve II. stupni dokumentace (fond EVx) zapsáno celkem 48 ks

3.

Katalogizace ve II. st. dokumentace – staré sbírky
- ve II. stupni dokumentace (staré sbírky) zapsáno 643 sb. předmětů

4.

Digitalizace sbírkových předmětů - fond EVx noty
- digitalizováno 178 sbírkových předmětů
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5.

Videodokumentace folklorních akcí ve městě a okolí – průběžně uskutečňuje dle potřeby
dokumentátor

6.

Účast v etnografické nákupní komisi MMH
- etnografická nákupní komise se uskutečnila 30. 6. 2008 v Kyjově a ve Veselí nad Moravou

7.

Účast v nákupní komisi Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě
- nákupní komise se uskutečnila v Uherském Brodě 24. 11. 2008
- v září byla možnost nákupů konzultována mailem a telefonicky

8.

Odborná správa svěřené části sbírky
- naftalínem ošetřena celá expozice a depozitáře (archeologie, historie i etnografie)
– doplnění knižního fondu o Národopisnou encyklopedii Čech Moravy a Slezska, studium
odborné literatury (Např. Moravské Slovensko, Veselsko, Veselí nad Moravou, Vlastivěda
moravská, Horňácko, Lidové nářadí na Podřevnicku, Uherskohradišťsko…)

9.

Výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti - pravidelně předávány

REVIZE SBÍREK
Masarykovo muzeum v Hodoníně
HISTORIE
1.

Fond S – foto – pokračování, úkol trvá

2.

Fond F – Masaryk – pokračování, úkol trvá

3.

Fotofond Hc – převedeno do r. 2009

4.

Fond bankovky- zrevidováno 466 inv. č. = 745 ks sb. předmětů

5.

Fond vycpaniny
– zkontrolováno 12 předmětů uložených pod 12 inventárními čísly, místo uložení – depozitář
v kasárnách. Předměty byly již digitalizovány v roce 2007, nyní jednotlivě zabaleny a nachystány
pro katalogizaci ve 2. stupni

6.

Pomníky TGM (fotofond H, S, F)
– zkontrolováno 102 inventárních čísel. Během revize byla prováděna digitalizace (celkem 237
kusů), katalogizace 2. stupně v systému BACH (celkem 34 inventárních čísel), případně
aktualizace (celkem 14 inventárních čísel).
Celkem zrevidováno 994 sb. předm.

ETNOGRAFIE
1.

Sbírkové předměty uložené v depozitáři na kasárnách (zeměd. stroje, fond domácnost aj.) zrevidováno 41 inv. č., celkem 152 předmětů

Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
HISTORIE
1. V době od 3. 11.-19. 11. 2008 byla provedena revize fondu E - historika. Ostatní viz protokol
z revize. Celkem bylo zrevidováno 147 inventárních čísel, což je 176 kusů sbírkových předmětů
2. Fond S – fotoarchiv – v roce 2008 byla provedena řádná inventarizace a sepsán Inventarizační
zápis čj. 2/08 – zrevidováno všech 1500 položek fotoarchivu, tj. 1 028 pohlednic, 5 779 negativů, 8
998 pozitivů, 12 fotoalb, 81 diapozitivů, 1 film a 1 leporelo
Celkem zrevidováno 16 076 sb. předmětů

ETNOGRAFIE
1.

Fond zvykosloví:

fond E
fond H

14 inv. čísel – 17 ks předmětů
19 inv. čísel – 19 ks předmětů
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2.

3.

Fond obchod:

fond D
fond E
fond H

66 inv. čísel – 66 ks předmětů
161 inv. čísel – 204 ks předmětů
5 inv. čísel – 5 ks předmětů

Nákupní protokol 4/03: fond D 27 inv. čísel – 27 ks předmětů
Fond E 75 inv. čísel – 104 ks předmětů
(tato revize byla provedena místo fondu náboženství)
Celkem zrevidováno 367 inv.č. respektive 442 ks sbírkových předmětů

Pobočka: Městské muzeum Veselí nad Moravou
1.

Revize fondu EVx- zrevidováno celkem 315 inv. čísel

2.

Revize fotofondu HVe – vytvoření fotoarchivu v systému BACH- zrevidováno 265 inv. čísel

3.

Revize video nosičů- zrevidováno 177 položek (z toho VHS 40 kusů, VHS-C 2 kusy, FotoCD 10,
DVD 120 kusů a D8 5 kusů)

KONZERVACE SBÍREK
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Konzervátorka byla od července v pracovní neschopnosti, poté se rozhodla ukončit k polovině
prosince pracovní poměr a před tím si vybírala zbývající dovolenou, tudíž v podstatě od července
nepracovala. Od února 2009 nastoupil nový konzervátor.
1.

Konzervace sbírek z depozitáře dle výběru kurátorů sbírek
- ošetřeno 39 ks sbírkových předmětů
- ošetřeno 33 ks sbírkových předmětů z oddělení archeologie

2.

Konzervace vybraných sbírkových předmětů k výstavám – plněno dle potřeby

3.

Konzervace významnějších nálezů ze záchranných archeologických výzkumů
- ošetření 282 ks předmětů ze záchranných arch. výzkumů (selektáž, čištění, demineralizace,
odrezení, konzervace, lepení)

4.

Roční kontrola depozitářů ve spolupráci s kurátory sbírek a výběr předmětů na přednostní
konzervaci - provedeno

Pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov
1.

Bylo zkonzervováno celkem 283 ks sbírkových předmětů, z toho 46 ks v muzeu Veselí nad Mor.

2.

Vypracováno 165 ks konzervačních karet, technologicko-pracovních postupů.

3.

Během roku provedena 3x zevrubná kontrola depozitářů v muzeu ve Veselí nad Moravou,
v Kyjově je prováděna kontrola průběžně - dle potřeby. Následně jsou provedeny potřebné
rekonzervační zákroky u vybraných předmětů.

4.

Rekonstrukce zásobnice z archeolog. nálezů - P 1257 a konzervace 4 ks archeologických
předmětů pro muzeum v Hodoníně.

5.

Studium odborné literatury – průběžně plněno

6.

Účast na seminářích - plněno

7.

Výpomoc při muzejních akcích – dle plánu akcí

8.

Průběžně prováděna akutní konzervace sb. předmětů pro výstavní účely, spolupráce při instalaci

Pobočka: Městské muzeum Veselí nad Moravou
1.

Konzervace vybraných sbírkových předmětů k výstavám
- nakonzervováno 27 předmětů k výstavě „Josef Zimovčák“

2.

Záchranná konzervace- nakonzervováno 34 předmětů

3.

Konzervace starých sbírek dle výběru kurátora - nakonzervováno 12 předmětů
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4.

Kontrola stavu sbírek v depozitářích - 3x ročně - provedeny celkem tři kontroly

Pobočka: Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP
Pobočka vlastní 220 ks kopií velkomoravských šperků. Exponáty ve stálé muzejní expozici jsou
majetkem AÚ AV ČR Brno.
1.

Prověření stavu kopií pro expozici P II. konzervátorkou – splněno ve spolupráci dr. Poláčkem

2.

Prověření stavu kopií a sbírkových předmětů v expozicích
- volně přístupné, především dřevěné sbírkové předměty v expozici pavilonu I byly
průvodkyněmi před sezónou vyčištěny

2. PREZENTACE
Přehled výstav
Masarykovo muzeum v Hodoníně
ZÁMEČEK
Název výstavy

termín

- z roku 2007 přecházela výstava
Betlémy z domova i ze světa

od 1. 1. do 13. 1.

34

1. Život na tvrzi, na hradě
vernisáž

1. 2. – 25. 5.
31. 1.

2169
50

2. Maturanti vystavují

3. 6. – 25. 6.

450

3. Svět Íránu ve fotografiích Jiřího Sladkého
vernisáž

3. 7. – 26. 8.
2. 7.

755
115

4. Pocta japonskému meči
vernisáž

10. 9. – 24. 10.
9. 9.

1383
60

5. Alice Masaryková a Slovensko
vernisáž

3. 12. – 15. 2. 2009
2. 12.
do konce roku 2008:

30
139

- návštěvnost expozice TGM a rodný kraj v období mezi výstavami

návštěvnost

745

VÝSTAVNÍ SÁL NÁRODNÍ TŘ. 21
1. Jak se rodí večerníčky – přechází z 2007

od 1. 1. do 27. 1.

838

2. Člověk nepřítel i samaritán
vernisáž

8. 2. – 20. 4.
7. 2.

691
53 z 691

3. Časoměrná zařízení
vernisáž

30. 5. – 20. 7.
29. 4.

691
60 z 691

4. Srpen 68 v Hodoníně a otisky času A. Pánka (fotografie a kresby)
1. 8. – 21. 9.
vernisáž

391
42 z 391

5. Zmizelý věk aneb archeologické nálezy na Hodonínsku
2. 10. – 18. 11.
vernisáž
1. 10.

544
25 z 544

6. Nekonečný příběh bižuterie
vernisáž

28. 11.–1. 3. 2009
27. 11.

45 z 216

27. 11. do 31. 12.

216

11

Sál Evropa:
1.

Hodonín v minulých staletích
6. 1. - 2. 3.
vernisáž spojená s tříkrálovým koncertem 5. 1.

1306
250 z 1306

2.

Doplňková výstava Velikonoce se blíží… zahrnující kraslice, pomlázky, figurky ze šústí,
háčkované obrázky aj. rukodělné výrobky s velikonočními motivy probíhala v termínu 5.3. – 16.3.
v prostorách sálu Evropa a jeho předsálí, mohli ji spatřit návštěvníci akcí v sále a velikonočních
předváděcích akcí
návštěvnost: 1500 osob
výstavy celkem

11 852

Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
1.

Středověk je když…

1. 1. - 13. 1.

139

2.

Paličkovaná krajka

21. 1. - 24. 2.

221

3.

Archeologické rarity Kyjovska

3. 3. - 1. 6.

1248

4.

110 let kyjovského gymnázia

9. 6. - 7. 9.

963

5.

125 let kyjovské sklárny

28. 9. - 30. 11.

234

6.

Ohlédnutí za Slováckým rokem

16. 9. - 30. 9.

250

7.

Krojované panenky

8. 12. - 3 1. 12.

71

výstavy celkem

3126

předváděcí akce Velikonoce
Muzejní noc
Týden řemesel
předváděcí akce Vánoce

1012 návštěvníků
305 návštěvníků
326 návštěvníků
nekonaly se

16. 9. – 30. 9. Ohlédnutí za Slováckým rokem 2007 (instalováno v prostorách Radniční galerie
v Kyjově), návštěvnost 250 osob

Pobočka: Městské muzeum Veselí nad Moravou
1.

Z historie práva útrpného
do 3. 2. 2008
v období od 1. 1. do 3. 2. 2008

2.

Kraslice ze sbírky Stanislava Loveckého

18. 2 – 6. 4.

1403

3.

Josef Zimovčák

1. 4. – 3. 8.

578

4.

Keramika ze sbírek veselského muzea

18. 8. – 28. 9. 2008

337

5.

Člověk nepřítel i samaritán

3. 10. 2008 – 4. 1. 2009
do 31. 12. 2008

výstavy celkem
6.

celkem 848 osob
120

140 osob
2 578

Tvorba videodokumentů dodaných nebo samostatně natočených výstav, vernisáží, koncertů,
literárních soutěží – celkem 31 videodokument

Pobočka: Slovanské hradiště v Mikulčicích
1.

Stálá celková expozice v pavilonu I

2.

Stálá expozice základů kostela I a II a hrobů v pavilonu II

3.

Sezónní tematické výstavy v Malé galerii pavilonu I (dle plánu)
• duben až květen: výstava obrazů českého akademického malíře, mikulčického rodáka,
Pavla Vavryse
• červen: výstava Máme rádi přírodu sestavená z nejlepších prací z dětské výtvarné a
fotografické soutěže pořádané skupinou Brďo Vlkani Mikulčice
• červenec a srpen: výstava fotografií Pavlíny Martinů
12

•
4.

září a říjen: výstava obrazů malířky Zuzany Zimkové

Obnova expozice v pavilonu II

Návštěvnost: 17 576
Sumář: Celková návštěvnost expozic a výstav 34 862

3. INTERPRETACE, KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST I.
Masarykovo muzeum v Hodoníně
1. Doprovodný program k výstavě Jak se rodí večerníčky
- pásmo pohádek písniček a pantomimy nazvané "Pat a Mat slaví, Zimní svátek u prasátek a
jiné, které předvedli žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ Hodonín dne 22. 1., účast 145 osob
2. Doprovodný program k výstavě Hodonín v minulých staletích
- vernisáž spojená s tříkrálovým koncertem KD - proběhla 5. 1. v sále Evropa, účast 250 osob
- dětská dílna v rámci výstavy
- přednáška Mgr. Františka Kostroucha - proběhla 28. 2. 2008 v sále Evropa pod názvem
„Nejnovější archeologické objevy na Masarykově náměstí v Hodoníně“, účast 35 osob
- akce pro MŠ ve spolupráci s Bc. M. Havlíkem - akce proběhla v sále Evropa přímo v prostoru
výstavy, účast 89 osob
3.

Doprovodný program k výstavě Život na tvrzi, na hradě
- vernisáž 31. 1. na zámečku, vystoupení hudební skupiny Tempus, účast 50 osob
- interaktivní koutek (vystřihovánky, historizující šaty ke zkoušení, dobové hudební nástroje)
- akce pro MŠ ve spolupráci s Bc. M. Havlíkem - děti byly srozumitelnou a aktivní formou
seznámeny s životem na hradě, účast 89 osob

4.

Doprovodný program k výstavě Člověk nepřítel i samaritán
- vernisáž - proběhla 7. 2. ve výstavních prostorech na Národní třídě. Zahájil ji autor výstavy
RNDr. Vítězslav Kuželka z antropologického oddělení Národního muzea a po té zazněly
tématické balady v krátkém hudebním vystoupení Juraje Dovaly, 53 osob
- interaktivní koutek (tématické puzzle, literatura týkající se bylin)
- přednáška RNDr. Vítězslava Kuželky z antropologického oddělení Národního muzea
nazvaná "K čemu je vlastně v muzeu antropolog?" proběhla 2. 4. 2008 ve výstavních sálech
muzea na Národní třídě 21, účast 15 osob

5.

Jarní přednáškový cyklus
Ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií v Hodoníně byly v sále Evropa uspořádány
přednášky prof. Jana Sokola: Mrav, morálka a etika (20. 2. 2008), prof. Tomáše Halíka (7. 3.
2008), Msgre. Václava Malého (28. 3. 2008) – akce ČKA, návštěvnost neevidována, ale zcela
zaplněna kapacita sálu

6.

Konference Středověká města na Moravě a v sousedních zemích 24. – 25. 4.
- konference byla pořádána ve spolupráci s městem Hodonín u příležitosti 780. výročí od
povýšení práv města, účast 45 osob
- vydání sborníku z konference – v současnosti jsou shromažďovány příspěvky
přednášejících, vydání sborníku převedeno do roku 2009

7. Doprovodný program k výstavě Časoměrná zařízení
- vernisáž – spolupráce se ZUŠ Hodonín (obor literárně dramatický, obor taneční)
s dramatizací textu Karla Sýse Co si povídaly hodiny a s dvěma tanečními pásmy pod vedením,
účast 60 osob
- dětská hodinářská dílna
8. Doprovodný program k výstavě Jiřího Sladkého
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- vernisáž proběhla 2. 7. za účasti autora výstavy Jiřího Sladkého, v kulturním programu
vystoupily orientální tanečnice; účast 115 osob
- beseda s autorem - uskutečnila se 26. 8. 2008 pod názvem "Jak se žije v Íránu", účast 30
osob
- doprovodná akce nazvaná Orient a žena 17. 7. 2008 - povídání o parfémech, výživě a
stravě, ochutnávky jídel, způsoby vázání šátků, malování henou, orientální odívání, orientální
tance; účast 98 osob
- doprovodná akce Beduínský stan 23. 8. – akce věnovaná především dětem, orientální
dětské stolní hry, omalovánky, pečení placek, ukázky orientálních tanců; účast 46 osob
9.

Doprovodný program k výstavě Otisky času
- beseda pro žáky ZŠ o srpnových událostech roku 1968 v Hodoníně s pamětníkem - PaedDr.
Josefem Šolcem (16. září) ve výstavních sálech na Národní tř, účast 28 osob

10. Doprovodný program k výstavě Japonské zbraně
- vernisáž - proběhla 9. září za přítomnosti autora výstavy – Jakuba Zemana, zúčastnil se jí i
Pavel Bolf, tvůrce několika vystavených mečů a mečových záštit. Během vernisáže zahrála na
cembalo a zazpívala Kayoko Fukuda (Zemanová) v tradičním japonském oděvu dvě japonské
skladby. Členové společnosti Tomoe no kai poté předvedli na nádvoří zámečku ukázky bojových
umění, účast 60 osob
- přednáška autora výstavy Pocta japonskému meči Jakuba Zemana nazvaná "Cuba - záštita
japonského meče" uspořádaná 4. října v předsálí zámečku a doplněná komentovanou prohlídkou
části exponátů výstavy, účast 48 osob. Přednášce předcházela ukázka japonských bojových
umění, kterou předvedli členové společnosti Tomoe no Kai. Současně tentýž den probíhal ve
víceúčelovém sálu EVROPA na Národní třídě VII. ročník mezinárodní výstavy MORAVA NŮŽ
HODONÍN 2008. Obě akce vzájemně doplňovaly
- přednáška Pavla Bolfa nazvaná „Výroba japonského meče“, účast 28 osob
11. Doprovodný program k výstavě Zmizelý věk aneb archeologické nálezy na Hodonínsku
- vernisáž proběhla dne 1. 10. ve výstavních prostorech na Národní třídě 21 s hudebním
doprovodem skupiny Tempus. Účast 25 osob
- v části výstavních prostor byla připravena napodobenina archeologického terénu se dvěma
typy pracovních listů pro žáky ZŠ a SŠ, z nichž první byl spojen s testem schopností
v naznačených podmínkách s odkryvem ukrytých předmětů a následně jejich popisem a
kresbami, druhý obsahoval vědomostní test vycházející tematicky z vystavených exponátů a
doprovodných textů. Účast 545 osob
- dále byla 12. 11. realizována přednáška Mgr. T. Zemana z Národního památkového ústavu
Brno tematicky zaměřená na významné nálezy z doby římské na Hodonínsku, včetně
vystavených unikátních exponátů zařazených do kontextu doby. Účast 27 osob
12.

Doprovodný program k výstavě Alice Masaryková a Slovensko
- vernisáž proběhla 2. 12. 2008, během ní vystoupil slovenský folklorní soubor Hrádok
z Bystričky – 30 osob
- předvádění tradičních lidových řemesel – uskutečnilo se v neděli 21. 12. pod názvem
Vánoce v muzeu – účast 59 osob

13.

Doprovodný program k výstavě Nekonečný příběh bižuterie
- vernisáž - uskutečnila se 27. 11., hudební vstoupení Bc. Mirek Havlík a Michal Oliva, účast
35 osob
- dětská dílna - je součástí výstavy, možnost malovat vlastní návrh šperku nebo dle vlastní
fantazie vymalovat obrys brože
- předváděcí akce spojená s prodejem "Jak se vyrábí bižuterie" - akce určená pro školy i
veřejnost proběhla 15. a 16. prosince v sále Evropa, byla spojena s prohlídkou výstavy
"Nekonečný příběh bižuterie", účast 79 osob
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14. Příprava masarykovského semináře 11. – 12. 11, účast 35 osob
- seminář byl realizován ve spolupráci s katedrou filozofie FF MU v sále Evropa pod názvem
„T. G. Masaryk, jeho spolupracovníci a vznik Československa“

Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
1.

Paličkovaná krajka - prodejní výstava, návštěvníci si vyzkoušeli základní techniky paličkování

2.

Muzejní noc se uskutečnila v pátek 23. května 2008 od 18 do 21 hodin. Návštěvníci si zdarma
prohlédli stálé muzejní expozice i výstavu Z nových archeologických výzkumů na Kyjovsku. Na
dvoře vedle muzea byl připravený doprovodný program s názvem Jak se žilo Velkomoravanům
v podání občanského sdružení Velkomoravané. Jeho členové přiblížili život ve velkomoravském
ležení s ukázkami řemesel, života tehdejších lidí a bojového umění Velkomoravanů. Odlehčením
programu bylo recesistické vystoupení kyjovského souboru Svědci Cyrilovi, který předvedl
zpívanou Staromarvanjenskou mši. Muzejní noc navštívilo 305 návštěvníků

3.

Ve spolupráci s Mgr. Gronským příprava velikonočního předváděcího týdne, realizace v Kyjově
ve dnech 11. 3 – 14. 3., návštěvnost 1012 osob

4.

Ve spolupráci s Mgr. Gronským příprava programu Dny řemesel, realizace v Kyjově ve dnech 17.
6. - 19. 6., návštěvnost 326

5.

Vánoční předváděcí týden byl z důvodu nedostatku financí zrušen

6.

Slavnostní hodnocení fotografické soutěže proběhlo dne 16. 9. Oceněno bylo 5 autorů

7.

Návštěvnost 50 osob

Pobočka: Městské muzeum Veselí nad Moravou
1.

Doprovodná akce k výstavě Josefa Zimovčáka – v rámci festivalu Muzejních nocí proběhla
beseda s Josefem Zimovčákem (23. 5. 2008) - návštěvnost: celkem 63 osob. Další beseda pak
proběhla po skončení RI OKNA Tour 30. 7. 2008 – návštěvnost: celkem 59 osob, Trachtulec účast v první a poslední etapové jízdě

2.

Doprovodná akce k výstavě „Kraslice ze sbírky Stanislava Loveckého“ – ukázka rozdílných
technik zdobení kraslic (11. 3. – 14. 3. 2008) - doprovodná akce proběhla v rámci bodu 3

3.

Velikonoční předváděcí týden lidových řemesel (11. 3. – 14. 3. 2008) - návštěvnost: celkem 832
osob

4.

Muzejní noc (23. 5. 2008) –beseda s Josefem Zimovčákem – návštěvnost: celkem 63 osob

5.

Spolupráce s Městským kulturním střediskem při přípravě dětských zpěváků - uskutečnil se 25.
ročník přehlídky (30. 3. 2008), od prosince 2008 je připravován 26. ročník

6.

Vánoční předváděcí týden lidových řemesel (prosinec) - z finančních důvodů nerealizováno

7.

Doprovodná akce k výstavě Člověk nepřítel i samaritán – z důvodu stavebních úprav ve dvoře
muzea nerealizováno

PŘEDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
1. Tomáš Garrigue Masaryk
2. 6. 2008 na FF MU Brno pro Masarykovu společnost na téma T. G. Masaryk a rodný kraj,
účast cca 25 osob
11. 12. TGM a společenský život na Pražském hradě – přednáška pro YMCA Ústí n/L., účast
cca 30 osob
2. Dějiny regionu – nebylo požadováno
3. Jak psát kronikářský zápis – školení kronikářů pro AJAK Hodonín 16. 10., účast 12 osob
4. ž 8. Nebyly požadovány
9. Teorie sběratelství
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- Teorie sběratelství (1. část) – 17. 9. restaurace KUNC Hodonín – 22 osob
(zásady specializovaného sbírání pošt. známek)
- Teorie sběratelství (2. část) 15. 10. restaurace KUNC – 25 osob
(motivové a námětové sbírání pošt. známek)
10. Hodonín sběratelsky (Hodonín na sběratelském materiálu)
- Hodonín na pohlednicích – restaurace KUNC – 26. 11. – 19 osob
11. Vydání Muzejního občasníku 2007 – neuskutečněno z finančních důvodů
12. Vydání sborníku z muzeologického semináře – probíhají redakční práce
13. Články do Muzejního občasníku
Futák, P.: Veselsko a I. vojenské mapování
Gronský, T.: Alice Masaryková a Slovensko
Chovančíková, I.: Zpráva o činnosti Masarykova muzea v r. 2008
Kostrouch, F.: Archeologický průzkum při stavbě kanalizace na Národní třídě v Hodoníně
Kostrouch, F.: Objev nového germánského a raně středověkého sídliště v Hodoníně
Martonová, T.: Věteřovské ošatky
Slavíková, M.: Oslavy 780. výročí povýšení práv města Hodonína
Synek, F.: Proměny areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích
Šmerda, J.: Sídlištní prostředí středověkého Kyjova na základě archeologických výzkumů
Šmerda, J.: Nové polykulturní sídliště v Moravském Písku
Trachtulec, V.: Martin Hrbáč sedmdesátníkem
14. Články k 780. výročí města pro „Hodonínské listy“ – vycházely od února do prosince – 11 článků
15. Záchranné archeologické výzkumy na Hodonínsku
Brno – hrad Špilberk, 23. – 24. dubna 2008. Archeologický výzkum polykulturní osady
v Žarošicích-Újezdkách (okr. Hodonín). [23. 4. 2008]. Konference: Přehled archeologických
výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2007
16. Záchranný archeologický výzkum v Hodoníně – Masarykovo nám.
Celkem se jedná šest přednášek s archeologickou tematikou. Tři přednášky se uskutečnily na
akcích (spolu) pořádaných Masarykovým muzeem v Hodoníně a tři na konferencích pořádaných
cizími organizacemi.
•

Hodonín – Sál Evropa, 28. 2. 2008. Nejnovější archeologické objevy na Masarykově
náměstí v Hodoníně [28. 2. 2008]. Přednáška: Masarykova muzea v Hodoníně

•

Hodonín – ZOO, 19. 4. 2008. Výzkum na hodonínském náměstí [19. 4. 2008]. Akce:
Pravěké odpoledne.

•

Brno – hrad Špilberk, 23. – 24. dubna 2008. Archeologický výzkum laténské osady
v Dubňanech (okr. Hodonín). [23.4. 2008]. Konference: Přehled archeologických výzkumů
na Moravě a ve Slezsku 2007.

•

Brno – hrad Špilberk, 23. – 24. dubna 2008. Archeologický výzkum na Masarykově
náměstí v Hodoníně. [24.4. 2008]. Konference: Přehled archeologických výzkumů na Moravě
a ve Slezsku 2007.

•

Hodonín 24. 4. – 25. 4. 2008. První předběžné výsledky archeologického výzkumu na
Masarykově náměstí v Hodoníně v roce 2007. [25.4. 2008]. Konference: Středověká města
na Moravě a v sousedních zemích. Založení města Hodonína v kontextu s počátky městského
zřízení.

•

Plzeň 15. 9. - 19. 9. 2008. Příspěvek ke středověkým dýhovým miskám a pohárům. 40.
mezinárodní konference archeologie středověku v Plzni [16.9. 2008]. Konference: Hmotná
kultura každodenního života ve středověku a raném novověku. 40. ročník mezinárodní
konference archeologie středověku.

Další přednášková činnost
•

Šolc, J.: Československá organizovaná filatelie a známková tvorba v letech 1960-1968, referát
na semináři Národního muzea, Praha 23. 4. 2008

•

Futák, P.: Královští úředníci na jihovýchodní Moravě za Přemysla II. Otakara příspěvek na
konferenci „Pocta králi železnému a zlatému Přemyslu II. Otakarovi“ ve Znojmě
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Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
1. Historie Kyjova - 397 posluchačů
2. Historická procházka městem - 86 účastníků
3. Pomocné vědy historické - 21 posluchačů

Pobočka: Městské muzeum Veselí nad Moravou
1.

„Vývoj města Veselí nad Moravou“ - pro ZŠ Hutník (23. 9.) – návštěvnost: 53 osob

Pobočka: Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP
1.

Slovanské hradiště v Mikulčicích (vznik, vývoj, zajímavosti)
•

2.

Stará a Velká Morava (historie Slovanů na Moravě)
•

3.

Využití zpracovaných materiálů při provázení návštěvníků. Další studium literatury

Slovanská centra (zajímavosti lokalit)
•

4.

Využití zpracovaných poznatků při provázení návštěvníků. Další studium literatury

Studium literatury, pořizování výpisů.

Kořeny lidových tradic v předkřesťanských zvycích
•

Studium literatury, příprava přednášky.

5.

Zpracování a vydání letáku k naučné přírodovědné stezce areálem SHM – NKP nerealizováno
s ohledem na stav přípravy naučné stezky

6.

Stať o činnosti SHM v roce 2007 pro obecní kroniku Mikulčic
•

7.

Zpracování dvoustránkového příspěvku o činnosti pobočky v roce 2007 pro obecní kroniku a
předání panu S. Rutarovi.

Příspěvky do obecního zpravodaje Mikulčic
•

Zpracování dvou příspěvků (jaro a podzim) pro obecní zpravodaj včetně ilustrančních
fotografií. Příspěvky pojednávaly o aktivitách a plánech pobočky pro rok 2008.

Další publikační činnost viz příloha č. 1

4. KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST II.
Masarykovo muzeum v Hodoníně
1.

Muzejní noc jako derniéra výstavy Život na tvrzi, na hradě - muzeum se i letos zapojilo do
celorepublikového Festivalu muzejních nocí, a to 23. května. V souvislosti s právě končící
výstavou „Život na tvrzi, na hradě“ byl doprovodný program zasazen do období konce středověku
a muzejní noc byla nazvána jako Noc se šermíři. Od 18 hod. ožilo nádvoří zámečku průběžnými
vystoupeními šermířské a divadelní společnosti Memento mori z Uherského Ostrohu, která
předvedla šermířské souboje i ohňové show. Dobovou atmosféru navodil středověkými písněmi
soubor Weytora, který hrál až do 23 hod. Na nádvoří byly připraveny soutěže pro děti, k vidění
byly i ukázky kovářského řemesla. Celá akce proběhla zdarma, včetně prohlídky expozice
věnované T. G. Masarykovi a již zmíněné výstavy, účast 600 osob

2.

Velikonoční předváděcí týden lidových řemesel – víceúčelový sál Evropa uskutečnil se 11.3. –
14.3. 2008 návštěvnost celkem 1300 osob, pro objednané školy proběhl kulturně výchovný
program pro děti věnovaný velikonočním tradicím.

3.

Týden řemesel – předvádění tradičních řemesel pro školy i veřejnost
dnech 17.6. – 19.6. 2008, celková návštěvnost - 549 osob
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uskutečnilo se ve

4.

Vánoční předváděcí týden lidových řemesel
Vzhledem k finanční situaci se uskutečnila jen
jednodenní akce 21.12. 2008 pod názvem Vánoce v muzeu, návštěvnost 59 osob

5.

Ve spolupráci s Mgr. Gronským příprava velikonočního předváděcího týdne, realizace v Kyjově
ve dnech 11. 3 – 14. 3., návštěvnost viz hodnocení vedoucí pobočky

6.

Ve spolupráci s Mgr. Gronským příprava programu Dny řemesel, realizace v Kyjově ve dnech 17.
6. - 19. 6., návštěvnost viz hodnocení vedoucí pobočky

7.

Vánoční předváděcí týden byl z důvodu nedostatku financí zrušen.

8.

Slavnostní hodnocení fotografické soutěže proběhlo dne 16. 9. Oceněno bylo 5 autorů.
Návštěvnost 50 osob

Víceúčelový sál Evropa
PŘEHLED AKCÍ V SÁLE EVROPA v roce 2008
datum akce
sobota 5. 1.

název akce
Slavnostní tříkrálový koncert

pořadatel
HSO - SPS

neděle 6. 1.

Taneční

DK Hodonín

úterý 22. 1.
úterý 5. 2.
středa 20. 2.
čtvrtek 21. 2.
pondělí 25. 2.

PAT a MAT – pro školky
Skrytá paměť Moravy
Přednáška prof. Sokol
Hudební čtvrtek – Triofolarte
Zkouška Smíšeného pěveckého sboru

MM
MM
MM + ČKA
MM
HSO – SPS

úterý 26. 2.

MM + ČKA
MM

92

čtvrtek 28. 2.
neděle 2. 3.

Koncert SPS a KOJNu v rámci Dnů
křesťanské kultury
Program o historii města Hodonína pro
MŠ
Přednáška Mgr. F. Kostroucha
Příprava sálu pro Hobblík a Mumraj

návštěvnost
nebyla akce
MM
nebyla akce
MM
145
79
300
28
nebyla akce
MM
126

MM
DK Hodonín

pondělí 3. 3.

Hobblík a Mumraj

DK Hodonín

úterý 4. 3.

Hobblík a Mumraj

DK Hodonín

středa 5. 3.

Hobblík a Mumraj

DK Hodonín

čtvrtek 6. 3.
čtvrtek 6. 3.

Skrytá paměť Moravy
Ocenění osobností města Hodonína

pátek 7. 3.
úterý 11. 3.
úterý 11. 3.
čtvrtek 13. 3.
čtvrtek 13. 3.
čtvrtek 27. 3.

Přednáška prof. Tomáše Halíka
Velikonoční předváděcí akce
Program pro MŠ Sídlištní I. a školní
družiny ZŠ Vančurova
Velikonoční předváděcí akce
Program pro MŠ Sídlištní II.
Hudební čtvrtek

MM
Město
Hodonín
MM + ČKA
MM
MM

35
nebyla akce
MM
nebyla akce
MM
nebyla akce
MM
nebyla akce
MM
24
nebyla akce
MM
300
90
45

pátek 28. 3.
pátek 4. 4.
pátek 11. 4.

Přednáška Mons. Václava Malého
Vítání jara s ... Lazaro Cruz Quintet
Zkouška KOJNu

MM + ČKA
MM
HSO – SPS

čtvrtek 17. 4.

Hudební čtvrtek –KOJN a SPS

HSO – SPS

sobota 19. 4.

Pravěké odpoledne v ZOO hodonín

MM + ZOO

čtvrtek 28. 2.
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MM
MM
HSO – SPS

40
nebyla akce
MM
300
50
nebyla akce
MM
nebyla akce
MM
---

středa 23. 4.

Koncert Petra Bendeho

Adam produc.

čtvrtek 24. 4.

Konference – Počátky městských zřízení

pátek 25. 4.

Konference – Počátky městských zřízení

pátek 25. 4

Velryba na cestách

úterý 29. 4

Časoměrná zařízení – doprovodná akce
vernisáže výstavy
Akce hnutí Brontosaurus – Brďo – Vlkani
Mikulčice
Program o Hodoníně pro ZŠ Vančurova
Program o Hodoníně pro ZŠ Vančurova
Program o Hodoníně pro ZŠ Vančurova
Program o Hodoníně pro ŠD Vančurova
IV. hodonínský den sester

MM + Město
Hodonín
MM + Město
Hodonín
Agentura
Lucie
Hostačná
MM

čtvrtek 1. 5.
středa 14. 5.
čtvrtek 15. 5.
pondělí 19. 5.
úterý 20. 5.
středa 21. 5.
čtvrtek 22. 5.
pátek 23. 5.
úterý 27. 5.
úterý 27. 5.
pondělí 9. 6
úterý 10. 6.
pondělí 23. 6.
čtvrtek 26. 6.
čtvrtek 17. 7.

Program o Hodoníně pro ZŠ Vančurova
Program o Hodoníně pro ZŠ Vančurova
Program o verbuňku pro ZŠ Vančurova
Program o Hodoníně pro ZŠ Vančurova
Zkouška divadelního souboru ZUŠ
Hodonín
Divadelní představení souboru ZUŠ
Hodonín
Program o Hodoníně pro ZŠ Červené
domky
Hudební čtvrtek - Sbor gymnázia Hodonín
a jeho hosté
JAZZ weekend

nebyla akce
MM
60
nebyla akce
MM
16
17
18
12
nebyla akce
MM
16
17
17
14
-

MM

180

MM

18

MM

100

J.D.production

nebyla akce
MM
-nebyla akce
MM
nebyla akce
MM
nebyla akce
MM
nebyla akce
MM
nebyla akce
MM
100

MM
DK Hodonín

pátek 5. 9.
sobota 6. 9.

Imatrikulace EPI

EPI Hodonín

pátek 12. 9.

Královský košt vín

DK Hodonín

sobota 20. 9.

Imatrikulace EPI

EPI Hodonín

čtvrtek 25. 9.

MM

sobota 4. 10.

Hudební čtvrtek – Komorní orchestr
města Kyjov
Morava nůž 2008

pondělí 6. 10.

Taneční

Nožířství
Maděřič
DK Hodonín

čtvrtek 9. 10.

Akce skupiny ČEZ

ČEZ Hodonín

úterý 21. 10.

MM

čtvrtek 30. 10.

Sešli se v Evropě s...Pavlem Jakubem
Rybou
Okresní hospodářská komora

OHK Hodonín

pondělí 3. 11.
čtvrtek 6. 11.
úterý 11. 11.

Program pro ZŠ Vančurova
Program pro ZŠ Vančurova
Konference T.G.M.

MM
MM
MM
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---

Brontosaurus
Mikulčice
MM
MM
MM
MM
Nemocnice
Hodonín
MM
MM
MM
MM
MM

Vodní království
Folklorní škola a národopisný večer na
téma...Východní Slovensko
Příprava imatrikulace EPI

sobota 19. 7
sobota 9. 8.

nebyla akce
MM
---

EPI Hodonín

nebyla akce
MM
nebyla akce
MM
nebyla akce
MM
134
nebyla akce
MM
18
18
---

středa 12. 11.
čtvrtek 13. 11.
sobota 15. 11.

Konference T.G.M.
Program pro ZŠ Vančurova
Akce Studentského parlamentu

čtvrtek 20. 11.
pátek 21. 11.
neděle 23. 11.

Program pro ZŠ Vančurova
Program pro ZŠ Vančurova
Taneční

MM
MM
Studentský
parlament –
Město
Hodonín
MM
MM
DK Hodonín

pondělí 24.
11.
čtvrtek 27. 11.

Taneční

DK Hodonín

neděle 30. 11.

Módní přehlídka RNDr. Kopecké – MA
Afrodita
Taneční

RNDr.
Kopecká
DK Hodonín

pondělí 1. 12.

Taneční

DK Hodonín

pátek 5. 12.

Módní přehlídka SOŠ Strážnice

SOŠ Strážnice

pátek 5. 12.
neděle 7. 12.

Výběrové řízení
Taneční

MM
DK Hodonín

pondělí 8. 12.

Taneční

DK Hodonín

úterý 9. 12.
středa 10. 12.

Školení
Veřejné projednávání

JMK
Město
Hodonín

--16
nebyla akce
MM

17
18
nebyla akce
MM
nebyla akce
MM
nebyla akce
MM
nebyla akce
MM
nebyla akce
MM
nebyla akce
MM
--nebyla akce
MM
nebyla akce
MM
--nebyla akce
MM

Setkání Křesťanského společenství se uskutečnilo v následujících termínech:
I. čtvrtletí:
6.1.,13.1., 20.1., 27.1., 3.2., 10.2., 17.2., 24.2., 2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3.
II. čtvrtletí:
6.4.,13.4., 20.4., 27.4., 4.5., 11.5., 18.5., 25.5., 1.6., 15.6., 22.6., 29.6.
III. čtvrtletí:
6.7.,13.7., 20.7., 27.7., 3.8., 10.8., 17.8., 24.8., 31.8., 7.9., 14.9., 21.9., 28.9.
IV. čtvrtletí:
5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 30.11., 7.12., 14.12., 21.12.,
28.12.

Pobočka: Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP
1.

2.

Zahájení sezóny, slavnostní otevření expozice P II, sezónní provoz
•

Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnilo 170 hostů, mezi nimi velvyslanec ČR na
Slovensku a další

•

V hlavní návštěvní sezóně 2008 navštívilo památník 13.754 platících návštěvníků. Památník
v rámci svých turistických nebo rodinných aktivitách nebo při poutích navštívilo dalších cca
3.830 hostů, kteří shlédli pouze exteriéry této archeologické památky. Celková evidovaná
návštěvnost je cca 17.580 hostů

•

Provozní doba v hlavní návštěvní sezóně byla pro zvýšený zájem hostů rozšířena v měsících
červenec a srpen o víkendech s otevírací dobou až do 19.30 hodin. Objednané skupiny byly
provázeny také v pracovní dny měsíce listopadu

Spolupráce při akci ochránců přírody Den země
- Vlastní akce ochránců přírody z Hnutí Brontosaurus místní skupiny Brďo Vlkani se
uskutečnila 26. dubna. Akci byl přizpůsoben provoz v muzejních expozicích. Návštěvnost: 115
osob + 145 účastníků (převážně dětí) Dne Země

3.

Spolupráce při akci skupiny Experimentální archeologie s názvem Velkomoravský sněm
- Vlastní akce členů Centra experimentální archeologie a živé historie ve dnech 18. až 20.
dubna, které se zúčastnili členové družebních skupin představující Vikingy, Germány, Čechy a
další kmeny. Celkem se zúčastnilo 60 členů příznivců historie. Akci navštívilo 320 osob
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4.

Příprava a realizace cyklu tematických besed „Muzejní čtvrtek“ pro členy Klubu přátel SHM i
veřejnost
•

Dne 23. května založen Klub přátel památníku Slovanské hradiště v Mikulčicích. Během roku
2008 se členy klubu stalo 33 zájemců

•

Uskutečněné přednášky – uskutečněny 4 přednášky
-

6. dubna: dr. Poláček L. na téma Revizní výzkumy II. mikulčického kostela
23. května: doc. Klanica Z. na téma Tajemství hrobu arcibiskupa Metoděje
července: dr. Poláček L. na téma Mikulčicko-kopčanský archeopark
24. července: doc. Kouřil P. na téma Velká Morava

Přednášek, které se uskutečnily v přednáškovém sále Návštěvnického centra SHM, se zúčastnilo
100 posluchačů a jejich součástí bylo nejen beseda s dotazy, ale také autogramiáda (doc. Klanica
Z.). Akce byly podporovány Ministerstvem kultury ČR
5. Muzejní noc
Muzejní noc se uskutečnila 23. května v době 19.30 do 23.00 hodin. V jejím rámci byl
založen Klub přátel památníku SHM/NKP, doc. Klanica Z. přednesl přednášku a zavzpomínal
na léta svého působení v Mikulčicích, zájemci mohli navštívit při nočním provádění expozice
památníku a za zvuků reprodukované hudby (technicky i obsahově zařídil Mgr. Krobot L.) se
mohli projít loučemi osvětlenou akropolí a předhradím. Návštěvnost 135 osob.
Akce byly podporovány Ministerstvem kultury ČR
6.

Příprava a realizace akce s názvem Velkomoravský den a Den dravců
• Osm ukázkových pořadů představujících život Slovanů bylo realizováno o víkendech (19. a
20. dubna, 31. května a 1. června, 26. a 27. července, 26. a 27. září) pro děti a mládež členy
Centra experimentální archeologie a živé historie.
• Celodenních akcí se průměrně zúčastnilo 150 návštěvníků, především rodiny s dětmi
• Pro děti základních škol z Mikulčic a okolí (návštěva byla 150 dětí) jsme připravili
celodopolední akci Den dravců (17. října). Dravé ptáky dětem představili členové skupiny
Zayferus.
Akce byly podporovány Ministerstvem kultury ČR

7.

8.

Den bulharské menšiny (10. 5.) a Pravoslavná liturgie (24. 5.)
•

Den bulharské menšiny se letos poprvé uskutečnil samostatně mimo termín pravoslavné
cyrilometodějské pouti. Slavnost byla organizována pražským Mezinárodním svazem Bulharů
ve Střední Evropě a zúčastnilo se jí 545 hostů

•

Slavnost pravoslavné církve se uskutečnila 24. 5. za účasti 585 poutníků. Její součástí byla
nejen pravoslavná svatá liturgie v prostorách základů baziliky, ale také položení věnců
k památníku Cyrila a Metoděje na akropoli. Pouti se zúčastnili vzácní bulharští hosté v čele
s předsedou bulharského parlamentu, velvyslancem Bulharské republiky v ČR a další
bulharští hosté

•

Aktivní spolupráce pořadatelů s vedením pobočky spočívalo v zajištění občerstvení formou
stánkového prodeje a přípravy posezení pro návštěvníky ve spolupráci s obecním úřadem

Sv. liturgie Církve řeckokatolické – 7. 6. v pavilonu ii, účast 55 osob

9. Vyhlášení výsledků II. ročníku Literární soutěže Skrytá paměť Moravy
•

Vyhlášení výsledků se uskutečnilo 20. 6. odpoledne. Soutěže, vyhlášené Jihomoravským krajem,
kterou společně připravilo Muzeum Brněnska a Masarykovo muzeum v Hodoníně, se zúčastnilo
ve dvou kategoriích 151 soutěžících.

10. Římskokatolická pouť Podluží – 5. 7., účast muzeum 115 osob, návštěvníci poutě 2 700
11. Den otevřených dveří v rámci Mezinárodního dne muzeí za spolupráce s AÚ AV ČR Brno,
pracoviště Mikulčice – 13. 9., účast 165 osob
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Návštěvnost kulturně výchovných akcí celkem 15 040 osob (včetně akcí církví v SHM, akce bez
vstupného jsou uváděny odhadem)

5. ODBORNÁ - VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
Masarykovo muzeum v Hodoníně
HISTORIE
1. Dokumentační a informační centrum TGM:
a) mapování masarykian a studium v archivech:
- úkol trvá, v loňském roce zájem o mapování a pamětníky veden hlavně za účelem
obohacení sbírkotvorné činnosti, ke konci roku získán soubor masarykian, který bude zapsán do
přírůstků letos
b) Soupis, evidence a fotodokumentace pomníků TGM:
- pokračování výzkumu v okrese Brno-venkov, Kroměříž, Opava, Nový Jičín,
FrýdekMístek, Vyškov, Třebíč, fotodokumentace pomníků – zdokumentováno celkem 12 pomníků
- výzkum se zaměřením na pomníky, resp. fotografie uložené ve fotofondu H, S, F - počáteční
výzkum probíhal v souvislosti s revizí pomníků, dle fotografií ve fotofondu F zatím zhotoveny dvě
současné podoby pomníků, a to v obcích Michálkovice a Sněžném.
- studium v archivech v souvislosti s dohledáním fotografie pomníku v Michálkovicích ve
fotofondu muzea proběhlo studium a písemný záznam o historii tohoto pomníku v dostupných
materiálech v Archivu města Ostravy
2. Studium pramenů a literatury k dějinám města Hodonína – průběžně plněno
3. Studium pramenů a literatury k dějinám města a panství Hodonín – průběžně plněno
4. Studium pramenů a literatury k česko-slovenským vztahům – průběžně plněno
5. Studium odborné literatury ke správě svěřené sbírky – průběžně plněno
6. Vedení počítačové kartotéky osobností Hodonínska (pro vlastní potřeby) - rozšířena o 15 hesel
7. Srpen 1968 v Hodoníně – studium pramenů a literatury k sestavení úvodu k výstavě A. Pánka
- vyhledání dobových článků ve Slovácku 1968
- od vypracování úvodu bylo nakonec přes částečné nastudování článků z dobového denního
tisku upuštěno, a to z důvodu nedostatku prostoru. Autor výstavy - Antonín Pánek dodal obrovské
množství svých fotografií
8. Slovácká komuna - studium fondů MMH (pokračování), třídění a přehledné uspořádání
- oslovení pamětníků, příbuzných členů Slovácké komuny - studium a výzkum dále probíhá.
V září 2009 proběhla spolupráce s Muzejním spolkem v Lužicích na přípravě výstavy
Vystěhovalectví. Sepsána krátká historie Slovácké komuny a Reflektoru a seznam členů
vystěhovalců z Lužic, doplněno o kopie fotografií z fotofondu MM a pamětníků, vytvoření panelu na
výstavě
9. Krojované panenky (autorská výstava)
- scénář k výstavě, spolupráce s muzei ČR (jejich výběr na základě krojů panenek)
10. Jaroslav Dobrovolský – spolupráce se ZŠ Lužice a OÚ Lužice na výstavě 100 let školní budovy
v Lužicích 13. – 15. 6. 2008 proběhla v ZŠ Lužice výstava věnována historii školství v Lužicích.
Jedna třída byla zaměřena na život a dílo lužického rodáka Jaroslava Dobrovolského
11. Studium pramenů a literatury k dějinám Hodonína:
- proměny tváře města – průběžné mapování změn cíleně při zjištění změn a při záchranných
archeologických průzkumech
12. Příprava CD-ROMu TGM (v případě, že bude získán grant)
– scénář, výběr materiálu, částečně technická příprava – zahrnuto do projektu Propagace
Masarykova muzea v Hodoníně, dotace nebyla přiznána, žádost bude obnovena v r. 2009
13. Spolupráce s Ústavem arch. a muzeol., odd. muzeologie FF MU Brno – v loňském roce formou
konzultací studentských prací a spoluprací na přípravě semináře v rámci muzeologické komise
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14. Doplňování webových stránek SHM Mikulčice o medailónky osobností, v minulosti pracovně
spjatých s tímto místem - medailonky doplněny o 8 osob
15. V rámci spolupráce s MěÚ zavedení životopisů osobností, které se staly laureáty Ceny města
Hodonína. Vyhledávání dalších, u kterých mohou být předpoklady k získání tohoto titulu rozpracováno
16. Spolupráce s oborovými komisemi AMG - účast na jednodenním zasedání Komise regionální
historie Moravy a Slezska AMG konaném dne 4. června 2008 v Moravském zemském muzeu v
Brně
17. Redakce sborníku z muzeologického semináře – probíhají přípravy textů k tisku
18. Redakce sborníku z masarykovského semináře – zatím probíhá shromažďování příspěvků
19. Redakce Muzejního občasníku 2007 - vydání sborníku bylo z finančních důvodů odloženo
20. Redakce sborníku z konference o zakládání středověkých měst - prozatím byly shromážděny
jednotlivé příspěvky, sborník bude vydán za finanční podpory města Hodonína - vyjednáno
převedení financí do roku 2009 a odložení vyúčtování
21. Studium literatury a pramenů pro internetovou encyklopedii Hodonína - projekt byl zahrnut do
grantu na propagaci MM, který muzeu však letos nebyl přidělen, tudíž se tyto práce zastavily,
jelikož není z čeho je financovat. Muzeum o tentýž grant bude usilovat v roce 2009
22. Příprava hesel pro internetovou encyklopedii Hodonína - projekt byl zahrnut do grantu na
propagaci MM, který muzeu však letos nebyl přidělen. Muzeum o tentýž grant bude usilovat
v roce 2009
23. Vypracování galerie osobností Hodonínska - vypracován seznam starostů Hodonína 1850-2008,
jejich medajlonky vycházely v Hodonínských listech
24. Články do muzejního občasníku – příprava a rukopis
- viz publikační a přednášková činnost
25. Vyřizování badatelských požadavků
- vedeno 9 badatelských listů - vyřízeno 6 badatelských požadavků, 6 telefonicky, 2 + 1
elektronickou poštou (opakovaně)
26. Odborné konzultace a studentské praxe
•
•
•

proběhlo 27 konzultací
-spolupráce s redaktory týdeníku Slovácko, Naše, ČT, televizí Slovácko, ČRo – poradenská
činnost
studentská praxe – 2 dny

ETNOGRAFIE
1.

Drobné sakrální stavby na Hodonínsku – studium literatury, výzkum v archivech, na farách,
v terénu, fotodokumentace, popř. videodokumentace - plněno

2.

Alice Masaryková a Slovensko - studium pramenů a literatury pro potřeby tvorby scénáře,
výstava realizována

3.

Scénář k výstavě Alice Masaryková a Slovensko - vypracován 10-ti stránkový scénář výstavy

4.

Katalog k výstavě Alice Masaryková a Slovensko - z finančních důvodů nebyl vydán, místo něj
vypracován pracovní list k výstavě

5.

Scénář k minivýstavě Velikonoce se blíží… - vypracován 5-ti stránkový elaborát

6.

Terénní výzkumy – dokumentace lidového řemesla, obřadů, obyčejů, slavností v určených obcích
bývalého okresu Hodonín - fotodokumentace a videodokumentace 37 současných lidových
výrobců

7.

Příprava programu velikonočního předváděcího týdne - splněno

8.

Příprava programu vánočního předváděcího týdne - z finančních důvodů se uskutečnilo jen
jednodenní předvádění na zámečku v Hodoníně
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9.

Příprava programu Týdne řemesel - splněno

10. Studium odborné literatury – průběžně plněno
11. Spolupráce s Etnografickou komisí AMG
•
•

účast na semináři Etnografické komise AMG v Chotěbuzi u Českého Těšína dne 10. – 11. 6.
2008
účast na semináři Etnografické komise v Etnografickém ústavu MZM v Brně dne 5. 11. 2008

12. Poskytování odborných konzultací, vedení praxí studentů etnologie a muzeologie - dle potřeby
Další činnosti – video a fotodokumentace

REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ
1.

Koordinace dotazníkového průzkumu pro MK ČR a NÚLK ve Strážnici v rámci Jihomoravského
kraje - v březnu zahájena dotazníková akce roku 2008 na téma Obyčejové tradice. Byly rozeslány
dopisy s dotazníky do 701 obcí v rámci celého Jihomoravského kraje. K dotazníkům byl přiložen
vysvětlující dopis starostům obcí s metodickým návodem na vyplňování dotazníků a stanoveným
termínem vrácení dotazníků zpět 13. 5. 2006. K tomuto datu se vrátilo 413 dotazníků. Poté byli
kontaktováni spolupracovníci z okresních muzeí ve Vyškově, Předklášteří, Znojmě, z Městského
muzea v Blansku a dobrovolní spolupracovníci pro okres Břeclav a Brno – město. Dále zajištěni
studenti z katedry etnologie MU v Brně jako spolupracovníci muzea v Blansku a Předkláštěří.
Byly jim zaslány pověřovací dopisy a dohody o provedení práce
Návratnost:
Brno venkov: 187 obcí – vráceno 176 dotazníků
Blansko: 116 obcí – vráceno 93 dotazníků
Vyškov: 80 obcí – vráceno 74 dotazníků
Břeclav: 63 obcí – vráceno 60 dotazníků
Znojmo: 144 obcí – vráceno 128 dotazníků
Brno – město: 29 MÚČ – vráceno 27 dotazníků
Hodonín: 82 obcí – vráceno 86 dotazníků (v tom 4 ÚMČ)
Z celkového počtu 701 obcí Jihomoravského kraje bylo zajištěno 644 dotazníků.

2.

Terénní dotazníkový výzkum v určených obcích okresu Hodonín proběhl a byly zajištěny
dotazníky ze všech obcí okresu Hodonín. Navíc získány 4 dotazníky z územních městských částí
(Kyjov -Bohuslavice, Veselí n/Moravou -Lidéřovice, Veselí n/Moravou - Zarazice, Veselí
n/Moravou - Milokošť).

3.

Pokračování v terénním výzkumu – dokumentace lidových výrobců v určených obcích bývalého
okresu Hodonín - fotodokumentace a videodokumentace 37 současných lidových výrobců

4.

Přepis dotazníků do databáze: přepsány dotazníky okresu Hodonín

5.

Spolupráce Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu s NÚLK ve Strážnici byla prováděna
průběžně dle rozpisu na pravidelných schůzkách svolávaných MK ČR, kde byly konzultovány
dotazníky a forma realizace dotazníkové akce pro rok 2008. Na podzimní schůzce byl
konzultován obsah dotazníku pro rok 2009, který bude šetřit současně tři nesourodá témata. Po
bouřlivém připomínkování byla odsouhlasena konečná verze. Regionální pracoviště opět
upozorňovala na včasný termín předání dotazníků pro rok 2009 a opět kritizovala způsob zasílání
dotazníků formou internetu, který neposkytuje možnost zjištění, které obce dotazník elektronicky
vyplnily a pro vyplňovatele neumožňuje jeho archivaci. NÚLK slíbil nápravu. Dále byla prováděna
konzultace ohledně nominací na nositele tradic lidových řemesel.

ARCHEOLOGIE
1.

Záchranné archeologické výzkumy na území bývalého okresu Hodonín dle uzavřených smluv
Terénní část záchranných archeologických výzkumů byla prováděna celkem u 56 akcí.
Kontrolovány byly 2 smluvní akce z roku 2006, z nichž 1 byla archeologicky pozitivní, 5 smluvních
akcí z roku 2007, z nichž 1 byla archeologicky pozitivní a 43 smluvních akcí z roku 2008, z nichž
12 bylo archeologicky pozitivních. Neinvestorské akce byly dozorovány u 6 případů, z nichž 2
byly archeologicky pozitivní. 1 akce z roku 2007 stále neproběhla, z roku 2008 pokračuje 9 akcí
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do roku 2009, kdy by měly proběhnout také 4 akce s odsunutou realizací výstavby. Seznam
v příloze č. 2
Terénní část záchranných archeologických výzkumů byla prováděna celkem u 57 akcí.
Kontrolovány byly 4 smluvní investorské akce z roku 2007 a 33 z roku 2008. Neinvestorských a
ostatních akcí bylo kontrolováno celkem 20. U akcí A-2814/4.2 a A-2791 byl realizován plošný
odkryv
2.

Zajišťování a příprava návrhů smluv na archeologické výzkumy
Při jednáních se zástupci investorů a stavebníků bylo uzavřeno celkem 66 smluv k celkem 83
stavebním akcím smluvně vázaných s archeologickým výzkumem. Seznam v příloze č. 2

3.

Agenda odborných vyjádření k jednotlivým stavebním akcím
Realizováno 16 písemných vyjádření společně s mnoha dalšími jednáními souvisejícími se
zajištěním jednotlivých smluvně vázaných i ostatních neinvestorských, resp. ze zákona státem
hrazených akcí

4.

Zpracovávání nálezových zpráv (včetně ZAA) ze záchranných archeologických výzkumů
Zpracováno 19 nálezových zpráv z výzkumů investorských akcí z roku 2007, z nichž 3 byly
archeologicky pozitivní, 11 nálezových zpráv z výzkumů investorských akcí z roku 2008, z nichž 2
byly pozitivní, další nálezové zprávy se vzhledem k pozdnímu dokončení stavebních prací, resp.
kvantitativně obsáhlým nálezovým celkům nachází ve fázi rozpracování. U výzkumů
neinvestorských akcí bylo zpracováno 6 nálezových zpráv, z nichž 2 byly pozitivní
Vypracováno celkem 47 nálezových zpráv, z toho 7 s pozitivním a 40 s negativním zjištěním.
Dvacet nálezových zpráv bylo ke smluvně vázaným akcím z roku 2008, dvanáct z roku 2007,
jedna z roku 2006, u dalších záchranný archeologický výzkum stále probíhá. Dále bylo vytvořeno
čtrnáct nálezových zpráv k výstavbě rodinných domů a k akcím bez uzavřené smlouvy za roky
2007-2008. Zpráv o archeologické akci (ZZA) v systému archiv – AÚ AV ČR bylo napsáno
celkem 73. Přehled nálezových zpráv v příloze č. 3

5.

Odborná správa archeologických sbírek – podsbírky Kyjov, Hodonín, Veselí
- průběžně byla prováděna úprava, oprava, aktualizace a zálohování karet v databázi BACH
podsbírka archeologie (fond A, P, G). Byly vytříděny drobné předměty z barevného kovu z
výzkumu na Masarykově náměstí. Provedeno třídění Landsfeldovy sbírky v M Kyjov

6.

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

7.

Vypracování ročního výkazu o provedených rozsáhlejších záchranných archeologických
výzkumech pro ARÚ AV ČR
- průběžně zpracovávány jednotlivé zprávy o archeologické akci (ZAA), včetně negativních
jako součást nálezových zpráv – viz příloha č. 4

8.

Účast na jednání Jihomoravské regionální archeologické komise - pravidelná účast na jednáních
Jihomoravské archeologické komise

9.

Tvorba scénáře a propagačních podkladů k připravované výstavě Zmizelý věk aneb
archeologické nálezy na Hodonínsku - vytvořen scénář a propagační podklady pro výstavu.

10. Příprava a realizace výstavky nálezů ve vstupních prostorách na Národní třídě - realizována
výstavka nálezů z nejnovějších výzkumů Masarykova muzea, zároveň průběžně obměňována dle
aktuálních potřeb
11. Příprava a realizace výstavky nálezů v sále Evropa na Národní třídě
- vytvořena výstavka archeologických nálezů, která byla součásti výstavy Hodonín v minulých
staletích v sálu Evropa
- příprava a realizace výstavky archeologických nálezů (kamenné architektonické prvky z 19.
století nalezené v Hodoníně v roce 2007) ve vstupních prostorách na Národní třídě
12. Sezónní výstava nálezů v expozici pavilonu II
- vzhledem k realizaci nové expozice II. pavilonu bylo od aktualizace výstavy upuštěno. Nově
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byla domluvena další sezónní výstava pro firmu MND, zaměřená na nejvýznamnější
archeologické kultury Hodonínska ze starších sbírek i nových nálezů
13. Příprava a realizace výstavy nálezů ve spolupráci s Památníkem obce Žarošice - vzhledem
k nedostatečnému zabezpečení výstavních prostor plánovanými vitrínami byla výstava odložena
na rok 2009. Nově byla domluvena výstava v souvislosti s folklorními slavnostmi v obci
Dambořice, která byla realizována v termínu 4. 7. - 13. 7. ve spolupráci s kulturním a
vlastivědným spolkem Kunstát
14.

Studium odborné literatury regionálního a nadregionálního charakteru - průběžné studium
dostupné literatury související s archeologií a regionální historií. Vedle publikací využívány ke
studiu elektronické informační zdroje

15. Studium archivních materiálů uložených na jednotlivých odborných pracovištích jihomoravského
a zlínského kraje - studium diplomových a bakalářských prací, nálezových zpráv, aj. archivních
materiálů souvisejících s archeologií. Studium dokumentace a fotografií ze starých
archeologických výzkumů na Hodonínsku
16. Články do muzejního občasníku – příprava a rukopis – viz přehled publikační činnosti
17. Vyřizování badatelských požadavků - 10
18. Odborné konzultace a studentské praxe
- 7 studentských prací
- 2 studentské praxe
- 5 odborných konzultací

Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
HISTORIE
1.

Scénář k výstavě 110 let kyjovského gymnázia

2.

Studium odborné literatury a pramenů k výstavě – splněno, výstava realizována

3.

Studium odborné literatury a pramenů ke správě svěřených fondů – plněno dle potřeby

4.

Studium v archivech a knihovnách – prováděno dle potřeby

5.

Spolupráce s gymnáziem při pořádání oslav
• zapůjčení předmětů pro prezentaci v budově gymnázia
• zpřístupnění muzea pro účastníky oslav mimo otevírací dobu muzea
• metodická pomoc

6.

Scénář výstavy 125 let kyjovské sklárny - vypracován

7.

Výzkum k dějinám sklářství v archivu ve Třebíči - 21. 5. 2008

8.

Soupis divadelních her a rolí kyjovských divadelních ochotníků byl rozšířen o 3 dosud chybějící
hry, u několika dalších záznamů byla provedena aktualizace - upřesnění dat, osob a obsazení
atd.

9.

Kartotéka osobností Kyjovska byla doplněna o 1 záznam

11. Konzultace k ročníkovým a dipl. pracím - nebyl v r. 2008 žádný požadavek
12. Vedení studentů při praxi v muzeu - nebyl v r. 2008 žádný požadavek
13. Studium odborné literatury – viz bod 3
14. Vyřizování badatelských požadavků - v roce 2008 bylo vyřízeno celkem 15 badatelských
požadavků, a to fyzicky, prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky

ETNOGRAFIE
1.

Scénář k výstavě zpracován v listopadu a předán k archivaci
- Kroje zapůjčilo: NÚLK ve Strážnici, Městské muzeum ve Veselí nad Moravou, Muzeum
Luhačovického Zálesí, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Severočeské muzeum v Liberci,
Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm, Regionální muzeum v Náchodě, Horácké
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muzeum v Novém Městě na Moravě, Muzeum Chodska v Domažlicích, Muzeum a galerie
severního Plzeňska Mariánská Týnice, Muzeum Kroměřížska, Zuzana Blahetková – Hlučín,
Zdena Drlíková - Šlapanice
2.
3.
4.

Studium literatury o lidovém oděvu, jako příprava pro vypracování scénáře výstavy Krojované
panenky – splněno, výstava realizována
Výzkum drobných sakrálních staveb byl zahájen studiem literatury a pramenů v Okresním archivu
v Hodoníně – pro tento účel prostudovány odborné publikace:
Terénní výzkum drobných sakrálních staveb byl zahájen. Zdokumentovány drobné sakrální
stavby v obcích:
Sobůlky – 15 ks, Hovorany – 23 ks, Věteřov – 19 ks, Stražovice – 1 ks. Celkem pořízeno 480
fotografií

5.

Regionální pracoviště: viz níže

6.

Studentská praxe - nepožadováno

7.

Článek do muzejního občasníku 2008: Věteřovské ošatky

8.
9.

Studium bylo prováděno průběžně pro potřeby odborné práce
Účast na jednáních Etnografické sekce AMG - účast na dvoudenním jednání v červnu v Českém
Těšíně a jednodenního jednání v listopadu v Brně. Probíralo se především pojmosloví a
dotazníkový výzkum

10. Provedena videodokumetnace vázání šátku v Hovoranech a výroby habánské keramiky
v Násedlovicích
11. Vypracována nominace Karla Hanáka, keramika v Násedlovicích

Pobočka: Městské muzeum Veselí nad Moravou
HISTORIE
1.

Dějiny města a panství Veselí nad Moravou – dle potřeby studovány prameny a odborná
literatura

2.

Hrad Veselí – počátky, vývoj – plněno

3.
4.

Město Veselí – počátky, urbanistický vývoj do roku 1526 - plněno
Šlechtické rody na Veselsku - plněno

5.

Studium odborné literatury za účelem správy svěřeného fondu - diplomatika, heraldika,
paleografie, numizmatika, kartografie - plněno

6.

Vedení kartotéky osobností Veselí nad Moravou a okolí - doplněno 12 nových hesel (celkem tedy
142 hesel) – zaktualizováno a opraveno 27 hesel

7.

Článek do Muzejního občasníku
- Veselsko a I. vojenské mapování

8.

Konzultace studentských prací
- odborné konzultace k diplomním a seminárním pracím s tematikou hrdelního soudnictví
9. Spolupráce s komisí regionálních historiků – průběžně probíhá dle potřeby
10. Vyřizování badatelských požadavků - 7

ETNOGRAFIE
1.

Práce Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu ve spolupráci s NÚLK Strážnice
• činnost regionálního pracoviště je konzultována s Mgr. Martonovou, byly realizovány schůzky
s ní, Mgr. Gronským a panem Loveckým. Údaje z dotazníků z uplynulých let jsou postupně
přepisovány do databáze vytvořené firmou Bach. Domluvená nahrávka vázání šátku
v Javorníku se neuskutečnila z důvodu nemoci. Bylo natočeno vázání šatky z Lipova a dva
úvazy šatky z Veselska (hore koncem a dole koncem). Probíhá fotodokumentace sakrálních
památek – Filipovo údolí, Šibenický vrch, Veselí nad Moravou, Milokošť, Zarazíce, Vnorovy
(224 snímků). Urgence dotazníků (osobně, telefonicky), svoz dotazníků, jejich kopírování pro
Veselí a Mgr. Martonovou. Koncept dopisu starostům obcí pro kalendárium akcí. Služební
cesta ke keramiku Hanákovi do Násedlovic. Vytvoření seznamu sakrálních památek v regionu
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•

studium národopisné literatury k drobným sakrálním stavbám -

2.

Doplňování etnomuzikologického fondu
– fond doplněn o notový materiál z přehlídky dětských zpěváků ve Veselí nad Moravou a o 2
CD. Další nákupy byly na pokyn vedoucího z úsporných důvodů zastaveny

3.

Videodokumentace a fotodokumentace v terénu
- videodokumentaci s novou kamerou dokumentátor. Fotodokumentace – vánoční období –
jesličky ve Veselí nad Moravou, kroje z Hroznové Lhoty, Veselí nad Moravou, úvaz šátku ze
Strážnice, Velikonoční předváděcí akce, besedy s Josefem Zimovčákem, výstava Josefa
Zimovčáka, muzejní noc, mezinárodní den dětí pro Speciální a zvláštní školu ve Veselí nad
Moravou, Fotodokumentace mozaiky sv. Urbana vytvořené Františkem Pavlicou z Hroznové
Lhoty. Fotodokumentace hodů v Kozojídkách, rekonstrukce muzejního dvora a zdi k řece Moravě

4.

Pěstování tabáku na Veselsku
- proveden výzkum v obci Kozojídky, Vytypováni informátoři – Ant. Petrucha (č.93), František
Grombíř (72), Anna Hlahůlková (116), druhy pěstovaného tabáku (tišský a virginský), sušárny
(dodnes se některé dřevěné ze 40. let dochovaly), Jména odb. poradců – dr. Kaminský z Veselí
(ruský šlechtic), ing. Zvonovec z Brna, kteří pěstování tabáku pomáhali zakládat. Tabák byl
zpracováván ve Strážnici. Tyto a další informace budou dále využity

5.

Článek do Muzejního občasníku
- Martin Hrbáč sedmdesátníkem

6.

Studium odborné literatury za účelem správy svěřeného fondu - plněno

7.

Konzultace studentských prací - nepožadováno

8.

Vyřizování badatelských požadavků - vyřízeno 9 badatelských požadavků

VIDEODOKUMENTACE
1.

2.

Videodokumetace a fotodokumentace v terénu
- filmování, nahrání videozáznamu do PC, střih záznamu, titulky, vložení foto,ozvučení,
grafická úprava, renderování, přepis z PC na DVD, zhotovení DVD do MM v Hodoníně,
zálohování DVD do archívu, výroba přebalu na DVD, potisk DVD – zpracováno 9 DVD a
kompletní fotodokumentace výstav v Městském muzeu
Zpracování videodokumentace vyplývající z činnosti Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu
– 7 dokumentů

3

Tvorba videodokumentů – průběžně

4.

Videodokumentace a fotodokumentace muzejních akcí 31 akce a práce na probíhající opravě zdi
a dlažby v Městském muzeu

5.

Digitalizace starších analogových nahrávek
• Hledání ztraceného času pro Vlastivědné muzeum v Kyjově
• Cesty T.G.Masaryka (česká, anglická a německá verze)

6.

Zálohování na média – VHS, DVD - všechny zhotovené video a fotodokumenty

7.

Spolupráce s odbornými pracovníky při dokumentaci lidové kultury – probíhá

8.

Zpracování dodaného videomateriálu z muzejních akcí v MMH ve spolupráci s odbornými
pracovníky (digitalizace, střih, titulky, ozvučení, grafická úprava, renderování, výroba a tisk
přebalu na DVD, potisk DVD) – zpracováno 30 akcí
- nahrání dodaného videozáznamu do PC, střih záznamu, titulky, vložení foto,ozvučení,
grafická úprava, renderování, přepis z PC na DVD, zhotovení DVD do MM v Hodoníně,
zálohování DVD do archívu, výroba přebalu na DVD, potisk DVD

9.

Spolupráce Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu s NÚLK ve Strážnici – průběžně probíhá

10. Popis a archivace médií – pravidelně probíhá
11. Sledování a záznam aktuálních zpráv z kabelové televize Slovácko – pravidelně probíhá
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Pobočka: Slovanské hradiště v Mikulčicích
1.

Spolupráce s NPÚ Praha, AÚ AV ČR a obcí Mikulčice, vlastní podíl na realizaci záměrů
směřujících k zápisu areálu do Seznamu světového dědictví UNESCO
• Trvalá celoroční aktivní spolupráce s pracovníky jmenovaných institucí. Uskutečnily se 3
společné schůzky v Mikulčicích a dvě v Brně. Průběžně vedeno telefonické i osobní
konzultace jednotlivých doplňujících otázek k tematickým okruhům. Dle žádostí
doplňovány materiály a zpracovávány podklady pro hodnotící jednání experta UNESCO
v Kopčanech a Mikulčicích
• Trvalá a aktivní spolupráce, koordinace a konzultace se zástupcem MK ČR (M. Beneš),
pracovníky NPÚ Praha (V. Kučová, L. Cafounková, E. Dvořáková), AÚ AV Brno (L.
Poláček), RM Mikulov (M. Rigasová), obcí Mikulčice (J. Helešic, A. Kotásková) a
zahradním a krajinným architektem (P. Krejčiříkem) s cílem připravit dokumentaci, areál,
expozice i vlastní hodnotící jednání. Účast na jednáních v Brně, příprava jednání
v Mikulčicíc
• Oficiální zasedání s expertem UNESCO se uskutečnilo v Mikulčicích 4. a 5. října za
účasti zástupců UNESCO, JMK, Obce Mikulčice, Masarykova muzea v Hodoníně,
Národního památkového ústavu Praha a Archeologického ústavu AV ČR. Přítomen byl
také zástupce slovenské strany

2.

Spolupráce s JMK Brno ve věci jednání s vlastníky pozemků
• Během roku se uskutečnily 3 osobní návštěvy a jednání s pracovníkem JMK Mgr.
Košťálem P. ve věci jednání s vlastníky a výkupu pozemků. Kromě toho jsou informace
vzájemně předávány e-mailovou nebo telefonickou cestou, zadána také žádost na
přednostní jednání s vlastníky vytipovaných pozemků v místě zvažované polohy nového
parkoviště

3.

Rekonstrukce textů a fotografií na panelech v areálu - splněno

4.

Doplnění průvodcovských textů o výsledky činnosti AÚ AV ČR v Mikulčicích v r. 2006 až 2007 tento úkol nebyl splněn. I přes několikeré žádosti o informace, tyto nebyly vedoucím pobočky AÚ
AV ČR dr. Poláčkem L. dodány

5.

Doplnění vitrín expozice P I o cizojazyčné texty – splněno

6.

Pokračování v přípravě a realizaci projektu naučně přírodovědné stezky v areálu SHM
- ve spolupráci s paní Mgr. Rigasovou byly upřesněny požadavky na trasu naučné stezky.
Přednostně byla vybírána místa (pozemky) ve vlastnictví JMK nebo MM

7.

Přípravné práce na zajištění akce revitalizace zeleně
- v tomto úkolu se uskutečnila řada jednání, ing. Krejčiříkem P. byl zpracován projekt a vstupní
podklady pro zpracování záměru revitalizace areálu SHM pro grantové řízení v rámci
přeshraniční spolupráce česko-slovenské.

8.

Příprava a realizace vyzvednutí základů kostelů
- po řadě konzultací mezi pracovníky MM a pobočky AÚ AV ČR, firmy Projektis Kyjov a obce
Kopčany zpracován firmou pana Maytáše R. projekt na grantové řízení v rámci přeshraniční
spolupráce česko-slovenské a tento podán. Současně podána žádost o vydání stavebního
povolení. K tomu byly v posledním čtvrtletí roku 2008 zajišťovány doplňující materiály a informace

9.

Pokračování v přípravě projektu rekonstrukce velkomoravského mostu- s firmou Projektis Kyjov
dále upřesňovány odborné i technické požadavky na přípravu projektu rekonstrukce III.
velkomoravského mostu cestou archeologického experimentu. K tomu také bude zpracován
firmou pana Matyáše projekt na zahájení grantového řízení po vyhlášení výzvy

10. Pokračování v přípravě rekonstrukce návštěvnického centra - zajišťování informací a podkladů
pro zpracování zadávacích podmínek pro vyhlášení architektonické soutěže řešení areálu
Národní kulturní památky Mikulčice JMK
11. Příprava studie „velkomoravské cesty“
- ve vazbě na projekt revitalizace zeleně připravovány ve spolupráci s ing. Krejčiříkem P.
podmínky pro realizaci hypotetické velkomoravské cesty od okraje areálu do centra a přes
akropoli k III. mostu a dále na slovenskou stranu
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12. Rozpracování záměru archeoskanzenu u kostela VII
- v polovině roku představena vedoucím Centra experimentální archeologie a živé historie
panem Bernartem M. vstupní studie Velkomoravského archeoskanzenu, který tvoří
velkomoravský dvorec s kostelem a obytnými i hospodářskými objekty, vybranými dle dostupné
literatury. Materiál postoupen vytipovaným odborníkům k posouzení
13. Koncepce obsahu DVD o SHM - s ohledem na zpracování DVD pořadu pro expozici pavilonu II
tento úkol neřešen.
14. Kontakt s odbornými pracovníky na pracovištích Kyjov, Pohansko, Staré Město, Modrá, Uh.
Hradiště, AÚ AV ČR Brno, Kopčany - během roku byl průběžně realizován na různých úrovních
kontakt s pracovníky z Kyjova, Starého Města, Uherského Hradiště, AÚ AV ČR Brno a Kopčan.
Výsledky vzájemných konzultací byly využity při sezóně především ve formě podávání informací
návštěvníkům.
15. Článek do Muzejního občasníku s tématikou proměny areálu SHM - zpracováno
16. Fotografická dokumentace akcí a sběr snímků pro tisky a materiály - průběžná fotodokumentace
všech akcí a sezónních aktivit památníku. Využití fotografií pro propagaci památníku
17. Studium a excerpce pramenů a literatury k velkomoravské tématice - průběžné studium odborné
literatury k Velké Moravě a historii raného středověku v ČR
18. Doplňování odborné literatury pro příruční knihovnu - během sezóny vytvořen prostor pro nové
umístění knih v zasklené knihovně v chodbě návštěvnického centra. Knihy zde umístěny,
uspořádány a proveden jejich soupis
19. Spolupráce s badateli, praktikanty a studenty - během roku nebyl ve smyslu tohoto úkolu vznesen
žádný požadavek, proběhlo jen několik telefonických nebo e-mailových konzultací či doporučení
na odbornou literaturu nebo odborné pracoviště

KNIHOVNA
Knihovnice byla téměř po celý rok nemocná, neodkladnou práci jezdila do hodonínské knihovny
zařizovat jednou za čas knihovnice z kyjovské pobočky.
1. Zpřístupnění informací ve smyslu zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím –
splněno
2. Zajištění knihovnických a informačních služeb dle zákona č. 257/2001 Sb. – splněno
3. Zpracování soupisu přírůstků knih do knihovny za rok 2007 - splněno
4. Pokračování v katalogizaci vyčleněné knihovny TGM a regionu v programu Clavius - zapsáno 853
položek
5. Pořizování bibliografií a rešerší dle požadavků
- pořízeny k tématům: samurajské meče, šperk a bižuterie pro děti, archeologie lokalita
Domanín, skupina Olga a "Zinc" a Oldřich Pechal
6. Pokračování ve vedení složky „Pomocný materiál TGM“ - splněno
7. Pokračování v počítačové evidenci knihovny - zapsáno 165 položek v systému Clavius
8. Hodnocení projektu VISK 3 "Knihovna 21. století“ - vypracování Smlouvy o spolupráci se
Souborným katalogem NK ČR. Kontrola věcného plnění projektu v ránci programu VISK 3.
Kontrola dodržování zákona č. 122/2000 + "Doplňování a financování knihovních fondů".
Průběžně prováděn export dat do Souborného katalogu ČR - zavazuje k tomu "Koncepce rozvoje
SK ČR CASLIN do r. 2007, bod 3, odstaven b.
9. Vyplňování výkazů o počtu evidovaných knih, počtu čtenářů a výpůjček
•
•
•
•
•

počet knih v knihovně celkem 7226 ks
přírůstek knih za rok 2008 - 56 ks
počet čtenářů celkem 31 (z toho počet zaměstnanců 18, počet badatelů 13)
počet návštěv 77
počet výpůjček 271

10. Péče o stav knih
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•
•

balení a oprava knih
kompletování časopisů na vazbu

11. Revize výpůjček

- proběhla

12. Evidence nových knihovních přístupů a speciálních druhů dokumentů – video, CD Byl
nainstalován Clavius - program na zpracování zvukových dokumentů - 30 ks převedeno z
programu Bach.
13. Spolupráce mezi knihovnami muzejními a veřejnými
- spolupráce s Městskými knihovnami v Hodoníně a Kyjově, s knihovnou Pedagogického
střediska, s Národní knihovnou Caslin. Proběhla výpůjčka knih přes MVS (meziknihovní výpůjční
službu) z Prahy - celkem vypůjčeno 43 knih
14. Poskytování informačních služeb a informačních možností tělesně postiženým občanů –dle
potřeby
15. Budování regionálního fondu – vytřídění, zpracování knih ze stávajícího fondu, starostové obcí v
regionu písemně požádáni o zaslání knih o obcích
16. Zpracování novinových článků v programu Clavius - proběhla instalace programu na zpracování
novinových článků.
17. Vedení složky s články o MMH – splněno
mimo PHÚ:
V knihovně proběhla kontrola z NK Praha (Vyorálková + Svobodová) ohledně Dodržování
mezinárodních standardů v české katalogizaci u všech dokumentů v knihovně - AACR2
(angloamerická pravidla). Současně byla muzejní knihovnice zaškolena v evidenci časopisů podle
nových pravidel pomocí on-line formuláře a v zápisu starých ročníků.

Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
1. + 2. Pokračování v katalogizaci knihovny, počítačová evidence, zápis do přírůstkového seznamu:
5976 – 6752 (776 ks)
3.

Měsíční výkazy odevzdávány

4.

Oprava a balení knih, kompletace a vazba časopisů

5.

Revize výpůjček

6.

V r. 2008 bylo 26 knihovních přírůstků a 130 speciálních dokumentů (zvukové a obrazové nosiče)

7.

Spolupráce mezi knihovnami:
• MK Kyjov a Hodonín
• knihovna Pedagogického střediska – zpracování fondu v knih. systému CLAVIUS a smlouva o
výpůjčce knih
• oddělení pro nevidomé a slabozraké SONS + HORIZONT
• Technické ústředí knihoven – výběr tiskopisů a pomůcek pro obě knihovny
• registrace na serveru pro knihovny CESNET, MVS: 5 + 4

Ostatní činnost:
• Hodnocení projektu VISK 3 „Knihovna 21. století“, vypracování Smlouvy o spolupráci se SK
NK ČR
• Kontrola věcného plnění projektu v rámci programu VISK 3
• Kontrola dodržování zákona č. 122/2000 + „Doplňování a financování knihovních fondů.“
• Export dat do Souborného katalogu ČR - Kyjov + Hodonín. Zavazuje k tomu „Koncepce
rozvoje SK ČR CASLIN do r. 2007, bod 3, odstavec b
• Kontrola z NK Praha (Vyorálková, Svobodová) - dodržování Mezinárodních standardů v české
katalogizaci u všech dokumentů v knihovně – AACR2 (angloamerická pravidla).
• Evidence časopisů podle nových pravidel, pomocí on-line formuláře, zápis starých ročníků.
• Určování klíč. slov + třídění knih: asi 400 knih
• CLAVIUS – instalace programu na zpracování zvukových dokumentů
• Přebírání knih z pozůstalosti Jiřího Veselského a Jana Házy
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•
•
•
•

Soupis knih o všech obcích regionu a informace o nahrávkách a jménech kronikářů pro
Regionální pracoviště pro lidovou kulturu
Vypracování seznamu vyřazených knih (1250 knih) a rozeslání balíků (46)
Školení: Přispívání do Souborného katalagou – hl. problémy a chyby
 Komise knihovníků, spolupráce knihoven paměťových institucí
 Seminář knihovníků muzeí a galerií při AMG – Z. m. Plzeň
Vypracování rešerší: Samurajské meče
• Šperk a bižuterie pro děti
• Lokalita Domanín - archeologie
• Hody v Kyjově
• Skupina Olga a Zinc
• Oldřich Pechal
• Milíře v Chřibech

Hodonín:
• balení a oprava knih
• zkompletování časopisů na vazbu
• zápis fondu Masaryk 688
• budování fondu Region
Statistické údaje - Kyjov:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Počet odebíraných periodik: 9
Počet čtenářů: zaměstnanci: 11, badatelů: 41, celkem: 52
Počet návštěvníků: 121
Počet výpůjček: 394
Přírůstek knih: 26
Úbytek knih: 1 873
Celkem knih: 12 626
Zvukové dokumenty 130
MVS: 9

6. PROPAGACE
1. Tiskové zprávy k jednotlivým akcím a drobné aktuální články pro místní i celostátní média
Zprávy o výstavách a akcích muzea posílají všichni odborní pracovníci emailem do místního
tisku – Hodonínské listy, Slovácko, Rovnost, Naše Slovácko, Malovaný kraj, celostátního tisku
jako MfDnes, do ČTK. Spolupráce s místními kabelovými televizemi. Poskytování informací a
namlouvání upoutávek rádiím - Rádio Jih, Rádio Dyje, Český rozhlas
2. Oznámení o změnách pro tisk - dle potřeby jsou výše uvedeným médiím poskytovány informace o
změně otevírací doby v průběhu sezóny, o otevření během státních svátků, o nečekaných
změnách v termínu zpřístupnění výstav apod.
3. Redakce www.masaryk.info a spolupráce s dalšími informačními servery
- redakce www.masaryk.info, www.infocesko.cz, www.lidovakultura.cz, webová prezentace
regionálního pracoviště – příprava. Editace, zavěšení na web
- celkem bylo vytvořeno 8 aktuálních článků z archeologických akcí na internetových
stránkách archeologického pracoviště Masarykova muzea v Hodoníně
- muzeum zveřejňuje své aktivity i na dalších serverech – www.hokus.cz, www.zadarmo.info,
www.zivefirmy.cz , má odkazy na stránkách města Hodonín, Muzeum T. G. Masaryka Rakovník
aj.
4. Příprava podkladů pro tisk plakátů a pozvánek
- odborní pracovníci připravují podklady na plakáty a pozvánky k výstavám a akcím ke
zpracování výtvarnici. Plakáty prochází schválením ředitelky muzea
5. Propagace archeologických nálezů z nových záchranných výzkumů v regionálním a celostátním
tisku
- celkem vyšlo 29 novinových článků o aktuálních archeologických výzkumech (u
Hodonínského deníku současně s prezentací na webových stránkách)
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- propagace archeologických nálezů z nových záchranných v rádiu a televizi - celkem jde o 20
prezentací přehled viz příloha č. 5
6. Vydávání propagačních materiálů, letáků a pohlednic
- pro potřeby Slovanského hradiště v Mikulčicích byl za podpory MK ČR (grant na podporu
památek UNESCO) vydán soubor pohlednic a letáků, katalog „Mikulčice. Sakrální architektura
knížecího hradu“ a stejnojmenné DVD
- grafické zpracování propagačních tiskovin na jednotlivé akce – většina muzejních
propagačních tiskovin je pracovávána vlastní výtvarnicí, některé materiály svépomocí, externě
muzeum zadává minimálně – výčet materiálu zpracovaného výtvarnicí, včetně výstav v příloze č.
6
7. Vydání propagačního materiálu – sál Evropa – nabídka služeb a kulturního využití
nabídka služeb je zveřejněna na webových stránkách muzea
8. Podklady k projektu propagace MMH a jeho příprava
- byla podána žádost do ROP z opatření na podporu cestovního ruchu na projekt společné
propagace Masarykova muzea v Hodoníně a poboček, dotace nebyla přidělena, budeme ji v r.
2009 obnovovat
9. Zpracování a propagace projektu internetové encyklopedie Hodonína
- podán projekt internetové encyklopedie, který byl nejprve projednán s vedoucí internetové
encyklopedie města Brna PhDr. I. Loskotovou a s majiteli počítačové firmy Černá a fialová, která
vytvořila a provozuje internetovou verzi encyklopedii
- - obojí bylo zahrnuto do grantu na propagaci MM, který muzeu však letos nebyl přidělen,
tudíž tyto se tyto práce zastavily. Muzeum o tentýž grant bude usilovat v roce 2009
10. Spolupráce na přípravě a realizaci oslav 780. výročí povýšení práv
- Město Hodonín si v roce 2008 připomnělo 780. výročí povýšení svých práv a v souvislosti s
tím se vedení města obrátilo na Masarykovo muzeum s výzvou, aby se muzeum zapojilo do
plánovaných oslav a uspořádalo nějaké akce. V rámci dobré spolupráce s městem Hodonín jsme
mu vyšli vstříc a za finanční podpory města uspořádali níže uvedené akce, které připomínaly
bohatou minulost města Hodonín a významné osoby s ní související. Ohledně přípravy a
realizace akcí, které probíhaly celý rok 2008 a zapojila se do nich řada organizací působících v
Hodoníně probíhaly pravidelné organizační schůzky. Byl vydán kalendář a přehled se stručnou
charakteristikou těchto akcí, což přispělo ke zviditelnění muzea a jeho propagaci
11. Spolupráce na přípravě a realizaci projektu Vodní království
- Masarykovo muzeum v Hodoníně společně s dalšími organizacemi spolupracuje na přípravě
projektu Vodního království, který vznikl při příležitosti oslav 780. výročí udělení městských práv
Hodonínu. Hlavním motivem při vytváření Vodního království byla řeka Morava, jenž je neodlučně
s městem spjata a přinášela mu obživu i ochranu. Projekt vznikl po vzoru již existujících království
a jeho cílem je rozšířit kulturní akce a podpořit cestovní ruch v celém regionu. Pracovníci muzea
se například spolupodílejí na přípravě koncepce Vodního království, jeho symbolů, přípravě
kostýmů a rekvizit i tvorbě programu slavností Vodního království, které se uskutečnily 19.
července 2008 a setkaly se s příznivým a ohlasem veřejnosti. Projekt Vodního království je
dlouhodobý a stále živý, po úspěchu červencových slavností se do něj zapojují další organizace.
K projektu přistoupilo i město Holíč, tudíž se stal projektem přeshraničním. Více informací o
Vodním království najdete na http://www.vodnikralovstvi.ic.cz.

Pobočka: Slovanské hradiště v Mikulčicích
1.

Trvalá zvýšená propagace SHM směrem k školám i široké veřejnosti v oblasti Hodonínska,
Veselska, Břeclavska a Brněnska
•

Aktualizace textové pozvánky k návštěvě památníku a její předsezónní e-mailové
rozeslání základním a středním školám v Jihomoravském kraji. Opakování v polovině
sezóny s pozvánkou na počátek školního roku

• Zpracování desítek aktuálních sdělení o provozu v muzeu (vstup zdarma o svátcích), o
nabídkách rozšiřujících návštěvnické služby (výstavy v Malé galerii, Velkomoravské dny ukázky ze života Slovanů pro děti, Den dravců), kulturních pořadech (programy o státním
svátku) a doprovodných akcích (muzejní noc, cyrilometodějské poutě) nebo o významných
návštěvách (ministr kultury V. Jehlička, velvyslanec Bulharska, hejtman Jihomoravského
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kraje S. Juránek, návštěvy z MK ČR, AÚ AV ČR, NPÚ Praha i Brno) a jejich nabídka
redakcím
2.

Zpracování textů a fotografií pro vydání brožury k expozici pavilonu II
• Tento úkol řešen ve spolupráci s arch. Konečným J. Katalog zpracován a vydán v nákladu
2.000 ks závěru roku včetně vloženého DVD pořadu. Vydání bylo podpořeno MK ČR

3.

Zpracování tisku pro širokou propagaci SHM/NKP na IC v okolních městech
• Zpracování e-mailových adres IC v ČR (shromážděno 166 adres) a navázání e-mailového
kontaktu s IC formou dvojího rozeslání (květen, srpen) pozvánky k návštěvě památníku.
Spolupráce s Centrálou cestovního ruchu jižní Morava a dalšími při propagaci památníku a
našich akcí.

4.

Příprava vývěsky s charakteristikou Slovácka
• Zajištění, oprava a instalace vývěsky na stěnu návštěvnického centra, pravidelná obměna
informací a pozvánek na akce v památníku. Obsahové zaměření na etnografickou
charakteristiku Slovácka bude řešeno v roce 2009

5.

Zajištění a instalace turistické mapy regionu
• Ve spolupráci s centrálou Klubu českých turistů zajištěna turistická mapa zájmové oblasti
(jižní Morava po linii Uherské Hradiště – Brno – Jihlava) s vyznačení pěších turistických
tras dotýkajících se našeho památníku. Instalace mapy a její zajištěné proti povětrnostním
vlivům (déšť, sníh)

6.

Pravidelná aktualizace www stránek SHM a podklady k aktualizaci stránek pobočky
• Pravidelná čtrnáctidenní aktualizace webových stránek v rubrikách „úvod, novinky, akce
v areálu“, sledování „knihy návštěv a e-shop“, předávání podkladů pro aktualizaci stránek
muzea.

7.

Propagační články do regionálního tisku
• Zpracování a odeslání 35 tiskových zpráv a pozvánek k návštěvní sezóně a připravovaným
akcím v památníku. Trvalý e-mailový kontakt s tiskovými (Slovácko, Naše Slovácko) a
zvukovými (Radio Dyje, Radio Jih, Radio Proglas) médii. E-mailová komunikace s OÚ
Mikulčice a okolí. Předávání tiskových zpráv a pozvánek, informování o akcích a aktivitách.

8.

Příprava podkladů o SHM pro novináře
• Trvalý osobní kontakt na představitele médií, spolupráce při zveřejňování pozvánek,
hodnotících zpráv i článků o aktivitách památníku.

9.

Aktivní spolupráce s médii (televize, rozhlas, tisk)
• Průběžná a pravidelná celoroční spolupráce s tiskovými a rozhlasovými médii, prezentace
připravovaných akcí (tisková zpráva, forma pozvánek), informování o průběhu akcí
(reportáž, zpráva, vyjádření), trvalá aktualizace internetových stránek (rubrika novinky
každých 14 dnů nebo před akcí).
• Zpracování a odeslání 35 tiskových zpráv a pozvánek k návštěvní sezóně a připravovaným
akcím v památníku. Trvalý e-mailový kontakt s tiskovými (MF DNES, Rovnost), obrazovými
(Česká televize, Televize Prima, TV NOVA) a zvukovými (Český rozhlas) médii. Pravidelné
předávání tiskových zpráv a pozvánek, informování o akcích a aktivitách
• Tiskové zprávy a drobné pozvánky (před sezónou a průběžně během roku: 10.01., 22.01.,
06.02., 08.02., 13.02., 28.02., 13.03., 21.03., 29.03., 07.04., 16.04., 29.04., 05.05., 13.05.,
23.05., 04.06., 20.06., 24.06., 01.07., 08.07., 15.07., 18.07., 26.07., 05.08., 14.08., 26.08.,
03.09., 09.09., 23.09., 02.10., 05.10., 09.10., 17.10., 30.10., 01.12.)
• Tisková zpráva o průběhu návštěvní sezóny 2008 pro mediální partnery (Slovácko, Naše
Slovácko, MF DNES, Český rozhlas Brno, Česká televize, Radio Jih, Radio Dyje, Radio
Proglas)
• Vlastní propagace v místě formou vývěsky u vstupu a její pravidelná obměna
• Tisk propagačních materiálů:
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• v průběhu roku vydán aktualizovaný český leták o památníku v nákladu 5.000 ks a pro
dětské návštěvníky jako dárek knižní záložky v nákladu 6.000 ks.
Dopravní značení a informace:
• Průběžná jednání s JMK Brno (odb. reg. rozvoje – M. Hamáková) ve věci zajištění
dopravního značení u dálnice Bratislava – Brno a hlavních cest na ose Břeclav – Mikulčice
a umístění navržených informačních tabulí na dohodnutých místech a dopravních uzlech.

7. PLÁNOVÁNÍ
1. Sbírkotvorná činnost, stejně jako vymezení současného okruhu působnosti je dáno zřizovací
listinou. Naše organizace neuvažuje o změně hranic, sporná území jsme již do okruhu působnosti
muzea zapracovali do zřizovací listiny v roce 2002.
2. Příprava projektů pro čerpání prostředků z fondů EU na propagaci muzea a revitalizaci areálu
Slovanského hradiště včetně rekonstrukce návštěvnického centra
•

vypracování a předložení žádosti o finanční příspěvek MK ČR v rámci čerpání prostředků
rozpočtu z programu Podpora pro památky UNESCO na projekt Velkomoravské Mikulčice
(Podpora a rozvoj služeb návštěvníkům areálu a expozic Slovanského hradiště
v Mikulčicích ve výši 413.300,- Kč) – dotace byla přiznána, vydán soubor pohlednic a
letáků, katalog Mikulčice. Sakrální architektura knížecího hradu a DVD

•

trvalá spolupráce s grantovým manažerem v otázkách přípravy projektů. Zpracován
projekt k vyzvednutí základů kostelů a podána žádost o dotaci z OP Přeshraniční
spolupráce SR-ČR s obcí Kopčany, AÚ AV ČR, k revitalizaci zeleně připraven projekt a
podána žádost o dotaci z OP ŽP

•

připravuje se projekt na krajinářské úpravy (cestní síť s částí velkomoravské stezky – Ing.
Přemysl Krejčiřík, Ph.D.) a rekonstrukci velkomoravského mostu (Projektis), budeme
podávat žádost o dotaci opět ve spolupráci s obcí Kopčany a AÚ AV ČR

•

dotace na projekt propagace přiznána nebyla, budeme obnovovat žádost

3. Příprava Slovanského hradiště v Mikulčicích na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO
•

Trvalá celoroční aktivní spolupráce s pracovníky jmenovaných institucí. Uskutečnily se 3
společné schůzky v Mikulčicích a dvě v Brně. Průběžně vedeno telefonické i osobní
konzultace jednotlivých doplňujících otázek k tematickým okruhům. Dle žádostí
doplňovány materiály a zpracovávány podklady pro hodnotící jednání experta UNESCO
v Kopčanech a Mikulčicích

•

Trvalá a aktivní spolupráce, koordinace a konzultace se zástupcem MK ČR (M. Beneš),
pracovníky NPÚ Praha (V. Kučová, L. Cafounková, E. Dvořáková), AÚ AV Brno (L.
Poláček), RM Mikulov (M. Rigasová), obcí Mikulčice (J. Helešic, A. Kotásková) a
zahradním a krajinným architektem (P. Krejčiříkem) s cílem připravit dokumentaci, areál,
expozice i vlastní hodnotící jednání. Účast na jednáních v Brně, příprava jednání
v Mikulčicíc

•

Oficiální zasedání s expertem UNESCO se uskutečnilo v Mikulčicích 4. a 5. října za
účasti zástupců UNESCO, JMK, Obce Mikulčice, Masarykova muzea v Hodoníně,
Národního památkového ústavu Praha a Archeologického ústavu AV ČR. Přítomen byl
také zástupce slovenské strany

4. Spolupráce s odb. majetkovým JmK na řešení vlastnických vztahů pozemků v areálu SHM
- probíhá průběžně
5. Realizace nové expozice ve 2. pavilonu Slovanského hradiště v Mikulčicích
- nová expozice byla otevřena 1. 4.
6. Příprava nové koncepce řešení stávajícího návštěvnického centra a výběrové řízení o návrh
- na problematiku řešení budov v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích a vztahy mezi
nimi připravuje JMK architektonickou soutěž, přípravy byly s námi průběžně konzultovány,
poskytovali jsme během přípravy požadované podklady
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7. Propagace sálu Evropa pro využití ze strany veřejnosti, dovybavení sálu pro zlepšení akustiky
•

nabídka služeb je zveřejněna na webových stránkách muzea

•

v průběhu roku se v sále uskutečnila řada akcí, která jej zviditelnila, muzeum v tomto
ohledu vytváří nové tradice a značky (Vítání jara s…, Sešli se v Evropě, folklorní škola na
téma…, apod.)

•

arch. Konečný zpracovává řešení vybavení sálu s ohledem na akustiku, plánujeme jej
zahrnout do projektu Společný návrat do 18. století prostřednictvím F. L. (Přeshraniční
spolupráce SR-ČR, opatření Spolupráce a síťování) a získat tak na dovybavení sálu
dotace

•

získána dotace na vybudování bezbariérového přístupu do sálu Evropa ve spolupráci
s městem Hodonín od MK ČR z národního programu Mobilita pro všechny, v současné
době probíhají stavební práce

8. Oprava půdního depozitáře v Hodoníně - uskutečněno
9. Realizace sanace zdi vyrovnávající terén mezi břehem řeky Moravy a dvorem muzea ve Veselí
n/M. – uskutečněno, získány dotace města Veselí n/M. ve výši 200 tis. na sanaci zdi a 100 tis. Kč
na odvlhčení dvorního traktu a vyspádování odvodu vody
10. Příprava řešení rekonstrukce půdního prostoru a následně depozitáře v muzeu ve Veselí n/M.
- připravena projektová dokumentace, probíhá řízení ke stavebnímu povolení
11. Oprava brány zámečku v Hodoníně, přípravy na opravu zdi a odvhlčení zámečku
- vyrobena nová vrata a vstupní dveře, na sanaci vlhkosti bude hotov projekt ve druhé
polovině března 2009 – budeme podávat žádost o dotaci z ROP, opatření 2.1.
12. Příprava a část realizace přístavby budovy ve dvoře muzea v Kyjově
- úspěšně ukončeno výběrové řízení, zakázku získala fma MSO servis s. r. o. Kyjov, předáno
staveniště, právě probíhá záchranný archeologický průzkum
13. Koncepce nové etnografické expozice a nové historické expozice v Kyjově – úkol trvá
14. Nákup nového vozu – neuskutečněn z finančních důvodů
15. Částečná obměna zastaralého počítačového vybavení a dalšího technického vybavení –
uskutečňuje se dle potřeby a technického stavu PC

8. ŘÍZENÍ
EKONOMICKÝ ÚSEK
1.

Rozpracování schváleného rozpočtu dle dodání z JmK - splněno

2.

Zpracování účetní uzávěrky za r. 2007 dle zásad hospodaření JmK, výkazy – rozvaha, výkaz
zisku a ztrát, příloha - splněno

3.

Příprava a zpracování komplexních rozborů
hospod.výsledku, rozdělení do fondů - splněno

4.

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

5.

Připravit účetní doklady k archivaci a ke skartaci- přichystáno

6.

Sledování čerpání finančních prostředků muzea - plněno

7.

Kontrola a inventura cenin - splněno

8.

Kontrola a inventura brožur a zboží - splněno

9.

Inventura a kontrola zboží, v nápojových automatech - splněno

hospodaření

za

rok

2007,

10. Sledování nových předpisů, vyhlášek a změn v účetní a daňové soustavě - plněno
11. Spolupráce s vedoucími poboček na úseku prodeje vstupenek, brožur a zboží - plněno
12. Kontrola čerpání rozpočtu dle poboček - plněno
36

zúčtování

13. Návrh rozpočtu na rok 2009, mzdové náklady dle pokynu JmK - splněno
14. Zpracování pravidelných účetních uzávěrek vždy k 15 –tému v měsíci - splněno
15. Vedení hlavní pokladny MM - splněno
16. Příjem tržeb z vedlejších pokladen za vstupné a prodej - splněno
17. Sledování – příjem a výdej OPPP - plněno
18. Kontrola knihy jízd a zpracování agendy provozu služebních vozů - plněno
19. Sledování – příjem a výdej čisticích prostředků - plněno
20. Archeologické pracoviště - evidence smluv - plněno
Dále bylo provedeno:
•

od února spolupráce s městem Hodonínem, odbor rozvoj města na účasti programu mobility,
konkrétně získání dotace na bezbariérový přístup do sálu Evropa, zřízením přístavby výtahu
k budově Národní 21, z grantu MK ČR. Toto úsilí bylo korunováno úspěchem, kdy v srpnu
byla dotace schválena. Dále bylo postupováno v jednání s ČSOB Praha a městem
Hodonínem o pozemku, na kterém měl být výtah budován. Zajištění stavebního povolení,
včetně povolení stavět na pozemku města a v budoucnu zajištění odkupu pozemku JMK.
Otevření účtu na čerpání státní dotace. V listopadu byla stavba zahájena a do konce roku byla
hrubá stavba hotova a polovina dotace čerpána

ÚDRŽBA BUDOV
Masarykovo muzeum v Hodoníně
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

3.

Zeleň v areálu zámečku je pravidelně udržována vlastními silami

4.

Drobné opravy na budovách a zařízení jednotlivých poboček jsou prováděny podle potřeby

5.

Výstavářské práce jsou prováděny dle plánu výstav, výstavní fundus je průběžně evidován a
kontrolován, údržba probíhá dle potřeby

6.

Pracovníci jsou pravidelně proškolováni v oblasti bezpečnosti práce

7.

Zajišťování a evidence revizních zpráv je realizováno dle zákonných termínů

8.

Na realizaci rekonstrukce krovu a půdního prostoru zámečku se uskutečnilo výběrové řízení,
rekonstrukce již probíhá, dodavatelem je stavební firma RENOVA s. r. o.

Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
1. Na obou budovách muzea byla prováděna běžná údržba, žádná velká oprava nebyla nutná.
2. Probíhaly kontroly bezpečnosti práce a požární ochrany.
3. Revize byly provedeny dle potřebných lhůt
4. Údržba dvora a zeleně a odklízení sněhu bylo prováděno dle potřeby
5. Čisticí prostředky byly nakupovány dle potřeby
6. Jednání ohledně přístavby budovy muzea, spolupráce s architekty při vytváření projektu

Pobočka: Veselí nad Moravou
1.

Běžná údržba
• jednání se zástupci města Veselí nad Moravou a Povodí Moravy – sanace dvora- příprava
výzvy k podání cenové nabídky pro firmy – sanace havarované opěrné zdi ve dvoře muzea
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2.

•

jednání se stavebním úřadem ve Veselí nad Moravou a firmou GEOS – dohledání majitele
pozemku a na něm stojící opěrné zdi

•

příprava žádosti o finanční spoluúčast na sanaci dvora muzea ve Veselí nad Moravou – město
Veselí nad Moravou, Povodí Moravy

•

jednání s krajským radním Ing. Letochou, starostou města Veselí nad Moravou Ing. Bedravou
a místostarostou města Veselí nad Moravou Ing. Kozumplíkem: domluven způsob financování
sanace poškozené zdi muzea; celková rekonstrukce střechy muzea s cílem vybudovat
v půdních prostorách depozitář

•

vypracování statického posudku na střechu muzea – Ing. Šimůnek

•

příprava podkladů pro stavební povolení na sanaci havarované opěrné zdi ve dvoře muzea +
vyřízení stavebního povolení

•

příprava podkladů pro výběrové řízení na sanaci opěrné zdi muzea – osloveny firmy VHS
plus, VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY s. r. o.; Dolan Pavel – PROVÁDĚNÍ STAVEB A
REKONSTRUKCÍ; - STAVEBNÍ SPOLEČNOST KNĚŽDUB spol. s r. o. a Vodohospodářské
stavby Javorník – CZ s. r. o

•

jednání s vítěznou firmou p. Dolana – příprava a podpis smlouvy - zahájení stavebních prací stavební deník - kontrolní dny - stavební dozor – dokončovací práce – kolaudační řízení

•

jednání kolem nutných stavebních úprav dvora – odvlhčení, okapové chodníky, akodrine,
předláždění – spolufinancováno městem Veselí nad Moravou (jednání se starostou RNDr.
Hanákem)

•

jednání s firmou VELVAC (p. Hlaváček) – revize elektrospotřebičů 26. – 27. 5.)

Zajištění chodu kotelny - topné obd.
• chod kotelny zajišťován, včetně revizí a prohlídky komína. Případné závady jsou konzultovány
s odborníky a zajišťováno jejich odstranění. V listopadu absolvován písemný test pro obsluhu
kotelny. Odvzdušňování radiátorů – pravidelně. Kontrola i v době uzavření muzea o vánočních
svátcích a v létě. Odvlhčování sklepa. Ruční ovládání kotelny při poruchách.
•

zajištění opravy řídícího systému kotelny a účast při opravě

•

oprava a promazání Duomixů v kotelně

•

absolvování písemného testu pro obsluhu kotelny

•

zajištění a účast při odborné prohlídce kotelny

3.

Dodržování zásad BOZP a PO - splněno

4.

Zajišťování a evidence revizních zpráv dle norem - splněno

5.

Údržba dvora, zeleně a úklid sněhu – pravidelně probíhá

6.

Evidence výdeje a spotřeby čisticích prostředků – plněno

7.

Evidence OOPP na osobních kartách - plněno

Pobočka: Slovanské hradiště v Mikulčicích
ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU A ÚDRŽBA BUDOV
1.

Pravidelná týdenní kontrola areálu, denní sledování teploty a vlhkosti v expozicích - plněno

2.

Personální zajištění provozu v sezóně 2008 (průvodci) - plněno

3.

Příprava návštěvního pavilonu na sezónu
Celková příprava objektu návštěvnického centra na sezónu – plněno

4.

Příprava expozic a areálu na sezónu
Celková příprava obou expozic a vstupních prostor návštěvnického centra na sezónu - plněno

5.

Seznámení nové pracovnice s pracovištěm a náplní práce (areál, expozice, texty) - splněno
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•

Nová pracovnice seznámena s charakterem provozu, zaškolena a poučena dle předpisů.

6. Vstupní školení BOZP a PO
7.

Vedení pobočkové pokladny s měsíčním vyúčtováním
•

Pobočková pokladna vedena pravidelně s měsíčním vyúčtováním, včetně pravidelného
odvodu tržeb.

•

Evidence vstupného a prodávaného zboží vedena formou protokolárního předávání materiálu
na pokladně a odváděných finančních prostředků.

8.

Kontrola plnění smluvních povinností Hodonínské strážní služby - plněno

9.

Plnění aktuálních úkolů vyplývajících z provozu – plněno dle potřeby

10. Evidence pracovních ochranných pomůcek na osobních kartách, sledování jejich vydávání na
základě směrnic - plněno
11. Zajištění materiálu pro komisní prodej - plněno
12. Vedení skladu prodejního materiálu, odvod tržeb
•

Vedení skladových karet a pravidelná kontrola skladu materiálu. Inventura 3x během sezóny.

13. Vedení spisové agendy pobočky
•

Měsíční zápis kontrolní činnosti do požární knihy, evidence a odstraňování závad.

•

Vedení docházkové knihy a kontrola docházky a dodržování pracovní doby.

14.

Zajišťování občerstvení, udržování nápojového automatu
•

Pravidelný údržba nápojového automatu a zajištění jeho bezproblémového provozu. Nákup
občerstvení (nealkopití a drobné cukrovinky), evidence prodeje a odvod tržeb.

15. Zajišťování periodických revizí dle zákonných norem - plněno

ÚDRŽBA AREÁLU
1.

Úklid polomů v areálu a v okolí objektů, čištění návštěvnické trasy na valech – plněno průběžně

2.

Vyčištění břehů v bezprostřední blízkosti návštěvnické trasy – plněno průběžně

3.

Oprava náplně vitrín a šikmých panelů na návštěvnickém okruhu - provedeno

4.

Instalace panelů do kovových vitrín v areálu - provedeno

5.

Údržba střechy, okapů a oken pavilonů – kontroly a nové nátěry prováděny dle potřeby

6.

Oprava a nátěr dřevěných a kovových konstrukcí u pavilonu I, vč. laviček a odpadkových košů splněno

7.

Odstraňování náletových dřevin kolem stromových solitérů v areálu – provedeno v zimních
měsících ve spolupráci s OÚ Mikulčice

8.

Údržba kovových vitrín v areálu a inf. tabulí na příjezdových směrech - plněno

9.

Údržba základů kostelů - plněno

10. Údržba zeleně v areálu (sečení trávy a úklid sena) a okolí
•

Prováděno ZD Dolní Bojanovice, firmou FOREST AGRO Hrušky pravidelně 2x během sezóny
včetně úklidu sena a zaměstnanci OÚ Mikulčice

11. Údržba zeleně kolem návštěvnických tras na akropoli, předhradí i podhradí - plněno
12. Udržování protipožárních pásů kolem budov - plněno
13. Oprava a údržba cest na návštěvnickém okruhu – průběžně plněno
14. Spolupráce s dodavatelskou firmou při obnově expozice P II - splněno
15. Oprava venkovních zdí pavilonu I - splněno
16. Údržba a oprava kanceláře vedoucího a pracovny - splněno
39

II. Přehled hospodaření
II.1

Oblast výnosů

Masarykovo muzeum v Hodoníně hospodařilo v roce 2008 s finančními prostředky v
celkové výši 19 509 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

16.117 tis.
523 tis.
22 tis.
1.051 tis.
161 tis.
672 tis.
134 tis.
829 tis.

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

588 tis.
1.391 tis.
128 tis.
720 tis.
108 tis.
40 tis.
2.591 tis.

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

II.2 Oblast nákladů

Celkové náklady jsou v Masarykově muzeu v Hodoníně
k 31. 12. 2008 vykázány ve výši 19 461 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

244 tis
12.233 tis. Kč
1 373 tis. Kč
289 tis. Kč

Výsledek hospodaření je k 31. 12. 2008 v Masarykově muzeu v Hodoníně
vykázán se ziskem ve výši 48 tis. Kč. Tento zisk po schválení
zřizovatelem byl rozdělen do fondu odměn a do rezervního fondu.
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VII. Kontrolní činnost
VII.1.PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI
Kontrolní činnost v muzeu probíhá na základě zákonů č. 122/2000 Sb. v platném znění o centrální
evidenci sbírek, na základě zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, na základě
vyhlášky č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů a na základě vyhlášky č. 416/2004 Sb. v platném znění.
1.

Ředitelka organizace pravidelně svolává dvakrát do měsíce porady vedoucích pracovníků
muzea, kde se kontroluje plnění úkolů vyplývajících z Plánu hlavních úkolů organizace na
příslušný rok. Termín porad je pevně dán výplatními termíny organizace, respektive datem 7. a
22. příslušného měsíce. Připadne–li termín na dobu pracovního volna, je termínem první
následující den po druhém dnu pracovního volna. Z porad je vyhotoven písemný zápis, který
obdrží účastníci porady a další zaměstnanci muzea. Vedoucí pracovníci jsou povinni informovat
své podřízené o nových úkolech a dbát na jejich plnění.

2.

Na základě vypracovaného Depozitárního řádu je prováděna týdenní kontrola stavu depozitářů
se zápisem o stavu vlhkosti a teploty do depozitárních sešitů, včetně zápisu pohybu osob.
Depozitáře jsou vybaveny teploměry a vlhkoměry. Za pravidelnou kontrolu zodpovídají správci
depozitářů.

3.

Vedoucí pracoviště, kde se eviduje docházka, pravidelně vždy k poslednímu dni v měsíci
kontrolují docházku a dodržování Vnitřního předpisu o pracovní době v Masarykově muzeu
v Hodoníně podle Rozhodnutí ředitelky č. 3/2003. Na základě docházky vyhotovují docházkové
listy. Kontrolují dodržování pracovní doby a podepisují dovolenky a propustky podřízeným
pracovníkům.

4.

Hlavní pokladna muzea je měsíčně kontrolována ekonomkou muzea. Ta kontroluje správnost
účetní evidence, kterou následně zaúčtovává. Fyzická kontrola stavu hotovosti v pokladně je
prováděna rovněž měsíčně.

5.

Mimo hlavní pokladnu jsou v muzeu zřízeny tři pobočné pokladny, které jsou měsíčně
kontrolovány vedoucími poboček a následně ekonomkou muzea, která kontroluje správnost
účetní evidence, kterou následně zaúčtovává.

6.

Jedenkrát ročně správce rozpočtu provede kontrolu vedení všech pokladen.

7.

Evidenci prodejního materiálu, cenin a vstupenek provádí jednou ročně správce rozpočtu v rámci
inventarizace majetku.

8.

Provoz služebních vozů se řídí Směrnicí ředitele č. 1/2002 o provozu služebních vozů. Kontrola
je prováděna jednou měsíčně ekonomkou muzea. Ta kontroluje vedení knih jízd a spotřebu
pohonných hmot. Vozový park muzea tvoří dvě osobní vozidla a jedno vozidlo terénní.

9.

Čerpání dovolené kontroluje dvakrát ročně mzdová účetní na základě Směrnice ředitele ze dne
1.1.2001. Počátkem roku je vyhotoven plán čerpání dovolené zaměstnanců muzea, na jehož
základě je dovolená udělována. Snahou vedení muzea je čerpání dovolené na skutečnou obnovu
a regeneraci sil.

10. Osobní ochranné pomůcky jsou vydávány na základě Směrnice ředitele ze dne 1.1.2001.
Směrnice obsahuje seznam osobních ochranných pomůcek s výčtem profesí a lhůtami čerpání.
Jejich vydávání kontroluje pověřený pracovník dvakrát ročně.
11. Všechna muzea jsou vybavena EZS. V případě muzea v Hodoníně je EZS napojen na pult
centrální ochrany České policie, muzeum Kyjov a muzeum Veselí nad Moravou je napojeno na
pult centrální ochrany městské policie v příslušném městě a EZS v NKP Mikulčice je napojen na
pult centrální ochrany soukromé bezpečnostní agentury HBS v Hodoníně. Bezproblémový chod
je zabezpečován pravidelným servisem a pravidelnou roční revizí zařízení a okamžitým
odstraněním případných poruch v systému. Z revizí je vypracována revizní zpráva, která se
ukládá v místě EZS a v kopii u ředitelky organizace. Za funkčnost EZS odpovídají vedoucí
pracoviště.
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12. V ročních intervalech je prováděna revize EPS v budově zámečku jednak firmou NSN Hodonín,
jednak firmou FIDES Brno – bezdrátové připojení EPS. Totéž se děje ve víceúčelovém sále na
Národní tř., kde je EPS napojená na pult centrální ochrany Jihomoravského hasičského sboru –
pracoviště Hodonín.
13. V oblasti požární ochrany je v pravidelných ročních intervalech prováděna kontrola funkčnosti
hasicích přístrojů profesionálními firmami. V případě závady na přístroji je přístroj vyměněn.
Z kontrol je vypracována revizní zpráva, která se ukládá v místě kontroly a v kopii u ředitelky
organizace.
14. Každoročně před zahájením turistické sezóny je v areálu NKP Mikulčice a v jednotlivých
pavilonech prováděna ředitelkou organizace kontrola připravenosti areálu. Kontrola se zaměřuje
na zajištění provozu, úklid expozice a úpravu základů kostelů v areálu. Další údržbářské práce se
potom realizují na základě harmonogramu prací v průběhu celé sezóny.
15. Kontrola účetních dokladů probíhá na základě směrnice ředitele o oběhu účetních dokladů
vypracované na základě vyhlášky č. 353/2001 Sb., kterou se mění zákon č. 563/1991 Sb. o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se v prvním stupni o samokontrolu jednotlivými
pracovníky, ve druhém stupni jsou kontrolovány správcem rozpočtu a ve třetím stupni ředitelkou
organizace.
16. Finanční kontrola je prováděna na základě Směrnice ředitele č. 3/2004 vydaná k realizaci zákona
č. 320/2001 Sb., vyhlášky č. 64/2002 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a vyhlášky č.
416/2004 Sb. Na předepsaných formulářích příslušný pracovník podává žádost, kterou
odsouhlasí příkazce operace a správce rozpočtu. Ve směrnici je výčet komodit, které nepodléhají
tomuto schvalování a jejichž kontrola se řídí směrnicí ředitele o oběhu účetních dokladů.
17. Kontrolu evidence a výdeje čisticích prostředků provádí pololetně pověřený pracovník, za
správnost a efektivnost zodpovídají vedoucí pracoviště.
18. Kontrola provedení inventarizace majetku probíhá jednou ročně na základě Směrnice ředitele č.
2/2004 pro inventarizaci majetku a závazků muzea.
19. Na základě Plánu hlavních úkolů organizace a na základě zákona č. 122/2000 Sb. v platném
znění o centrální evidenci sbírek probíhá pravidelná revize vybraných částí sbírkového fondu.
Z revizí jsou vypracovány revizní protokoly ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden zůstává
v archivaci na příslušném oddělení a jeden je uložen u ředitelky organizace. V roce 2005 bylo
revidováno celkem inv. čísel.
20. Kontrolu věcné správnosti cestovních náhrad a jiných výdajů provádí průběžně ředitelka
organizace a mzdová účetní. Výsledek služební cesty je podáván písemnou formou a ředitelka jej
svým podpisem bere na vědomí.
VII.2. Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti
Provedené revize
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Revize komínů – Hodonín, zámeček
Revize EPS – Hodonín, zámeček
Revize hasicích přístrojů – Hodonín, zámeček
Revize hasicích přístrojů
Revize el. instalace a hromosvodu – Hodonín, zámeček
Revize přenos. nářadí – Hodonín, zámeček
Revize EPS a EZS – Hodonín, zámeček
Revize EZS – Kyjov
Revize el. spotřebičů – Kyjov
Revize hasicích přístrojů – Kyjov
Revize e. instalace a hromosvodu - Kyjov
Revize komínu od kotle – Veselí n/M.
Revize el. nářadí – Veselí n/M.
Revize a opr. hasicích přístrojů – Veselí n/M.
Revize el. a hromosv. – SH Mikulčice
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31. 1.
10. 3.
16. 4.
19. 5.
20. – 22. 8., 25. 8.
14. 8., 15. 8., 18. 8., 19. 8.
25. 9.
30. 4.
20. 8.
8. 10.
7. 11., 10. 11.
12. 6.
16. 4.
4. 7.
7. 3.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Revize EZS – SH Mikulčice, hl. pavilon
Revize EZS – SH Mikulčice, II. kostel
Revize hasicích přístrojů – SH Mikulčice
Revize EZS – Hodonín, kasárna
Revize elektroinstalace – Hodonín, Národní tř.
Revize kotelen (elektro) – Hodonín, Národní tř.
Revize EPS – Hodonín, Národní tř.
Revize hasicích přístr. – Hodonín, Národní tř.
Revize EZS – Hodonín, Národní tř.

25. 2.
26. 3.
16. 4.
18. 4.
10. 1.
7. 1.
10. 3.
16. 4., 19. 5.
16. 5.

Kontroly vykonané v Masarykově muzeu v Hodoníně kontrolními orgány
1.

Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor kontrolní a právní
Konání kontroly: 20., 21., 25. a 26. srpna 2008
Kontrola byla zaměřena na:
• dodržování právních předpisů a řídících aktů vydaných JMK při hospodaření s veřejnými
prostředky k zajištění stanovených úkolů,
• ověření funkce a účinnosti vnitřního kontrolního systému organizace a vydaných vnitřních
organizačních norem
• namátková kontrola účetních záznamů za účelem ověření, zda údaje o hospodaření
věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb veřejných prostředků
• zda operace, které budou předmětem kontroly, jsou v souladu s právními předpisy,
schválenými rozpočty, programy, projekty, smlouvami nebo jinými rozhodnutími a splňují
kritéria hospodárnosti, účelnosti, efektivnost

2.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Krajská pobočka pro JMK, Územní pracoviště Hodonín
Konání kontroly: 9. září 2008
Předmět kontroly:
• včasnost plateb pojistného
• oznamovací povinnost
• vyměřovací základy
• pracovní úrazy

3.

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna Slezská Ostrava
Konání kontroly: 22. 9. – 25. 9. 2008
Předmět kontroly:
• kontrola správnosti uhrazování odvedeného pojistného za zaměstnance

4.

Městská knihovna Hodonín
Konání kontroly: 8. října 2008
Předmět kontroly:
• veřejnosprávní kontrola na hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4
písm. a) zákona o finanční kontrole poskytnutými MK ČR, v rámci programu „Veřejné
informační služby knihoven pro rok 2007“ na podporu projektu „Přechod ze stávajícího
muzejního systému BACH na CLAVIUS„ pro knihovny Masarykova muzea v Hodoníně a
Kyjově.

Kontrolami bylo zjištěno, že jsou dané právní normy a vnitřní předpisy dodržovány.
Nedošlo k porušení finanční kázně.
5. Finanční úřad v Hodoníně
Konání kontroly: 6. 10. – 31. 10. 2008
Předmět kontroly:
• kontrola daně z příjmu právnických osob ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů ve znění pozdějších přepisů, provedené dle § 1 a § 16, § 31 zákona č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.
Bylo zjištěno, že daňová ztráta byla vypočtena chybně. Došlo ke snížení daňové ztráty a dle
zákona o správě daní a poplatků vznikla zákonná povinnosti uhradit penále z částky dodatečně
snížené daňové ztráty.
Žádné další nedostatky nebyly při výkonu řídící kontroly v Masarykově muzeu v Hodoníně zjištěny.
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VIII. Plnění standardů dle § 10a zák. 483/2004 Sb., kterým se mění
zák. 122/2000 Sb.
1.

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

2.

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

3.

Standard ekonomické dostupnosti muzeum plní

4.

Standard fyzické dostupnosti muzeum plní částečně – v budově zámečku Masarykova muzea
v Hodoníně je přístupné přízemí a pokladna, v tvrzi Vlastivědného muzea Kyjov přízemí,
v budově Městského muzea Veselí nad Mor. je částečně přístupné přízemí, totéž platí o hlavním
pavilonu Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP; v zámečku v Hodoníně a v Kyjově ani do
budoucna vybudovat bezbariérové vstupy z důvodu stavební podstaty obou budov a jejich
památkové ochrany nelze, na zajištění bezbariérového vchodu do sálu Evropa jsme získali dotaci
z programu Mobilita pro všechny – probíhají stavební práce

5.

Omezení zajišťovaných standardizovaných veřejných služeb – ztížené podmínky pro poskytování
těchto služeb v roce 2008 byly v Hodoníně v důsledku stěhování depozitáře z důvodu
rekonstrukce půdy zámečku plánované původně na rok 2006, nicméně badatelské služby jsme i
nadále poskytovali; rekonstrukce byla z důvodu nově zjištěných skutečností přesunuta do roku
2007 a ukončena v roce 2008
- v důsledku dlouhodobého onemocnění knihovnice jsme omezili výpůjční dobu v knihovně

6.

Oznamování standardizovaných služeb dle odstavců 2 a 3 a změny dle odst. 5 muzeum plní

V Hodoníně 25. 2. 2009

Mgr. Irena Chovančíková
ředitelka Masarykova muzea
v Hodoníně

X. Přílohy k plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti muzea
Příloha č. 1
Přehled další publikační činnosti
•
•
•

Futák, P.: Počátky hradu Hodonína – kastelán Tvrdiše a jeho potomci, Malovaný kraj 1/2008
Futák, P.: Město Hodonín a královna Konstancie Uherská, pro Malovaný kraj 2/2008
Posudek na článek J. Mitáčka (K interpretacím Kunovicka v listině královny Konstancie z roku
1231) pro periodikum Slováckého muzea v Uherském Hradišti Slovácko – Futák, P.

•
•
•
•

Kostrouch, F. 2007: Čejkovice (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 48, 464.
Kostrouch, F. 2007: Hodonín (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 48, 466.
Kostrouch, F. 2007: Mutěnice (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 48, 487.
Kostrouch, F. – Kočár, P. 2008: Pozdněhradištní objekt z Čívic (okr. Plzeň-sever).
Sborník Západočeského muzea v Plzni, řada Historie XIX. Plzeň, 173-183.
Kostrouch, F. 2008: Keltské pece z Dubňan. Malovaný kraj - národopisný a vlastivědný
časopis Slovácka, č. 3.

•
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•
•
•

•

Kostrouch, F. 2008: Nejnovější archeologické nálezy z Čejkovic. Čejkovický zpravodaj
č.4/2008, 7-9.
Schneiderwinklová, P. – Kostrouch, F. – Sůvová, Z. – Kočár, P. – Kočárová, R. – Kyncl, T. –
Klozar, A. – Petr, L. 2008: Raně novověká studna z Plzně, Perlové ulice – výpověď
archeologických a environmentálních pramenů. Ve službách archeologie 2/08, 175-197.
Široký, R. – Kočár, P. – Hlaváč, J. – Kaštovská, K. – Kostrouch, F – Kyncl, J. – Militký, J. –
Postránecká, P. – Schneiderwinklová, P. (v tisku): Příkop středověkého opevnění města
Plzně. Archeologický a environmentální výzkum v prostoru zaniklé Pražské brány. Forum
Urbes Medii Aevi.
Kostrouch, F. (v tisku): Středověké dýhové misky z Olomouce. Archaeologia historica 34.

•

Šmerda, Jaromír 2008: Bzenec (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 2007, Brno: Archeologický
ústav AV ČR.
• 2008: Kyjov (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 2007, Brno: Archeologický ústav AV ČR.
• 2008: Sobůlky (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 2007, Brno: Archeologický ústav AV ČR.
• 2008: Strážnice (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 2007, Brno: Archeologický ústav AV ČR
• 2008: Veselí nad Moravou (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 2007, Brno: Archeologický ústav
AV ČR.
• 2008: Vnorovy (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 2007, Brno: Archeologický ústav AV ČR.
• 2008: Žarošice (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 2007, Brno: Archeologický ústavAV ČR.
• 2008: Nové archeologické nálezy z doby bronzové v Dambořicích, Sborník XXXVIII.
konference vlastivědných kroužků, Dambořice, 34 – 43.
• 2008: Vývoj pravěkého osídlení, In Čerešňák, B. – Jančář, J (ed.), Lipov 1358 – 2008. Lipov,
21 – 30.
• Měřínský, Zdeněk - Šmerda, Jaromír 2008: V mlhách pravěku (Hodonínsko do příchodu
Slovanů). In Plaček, M. (ed.), Hodonín. Dějiny města do roku 1948. Hodonín, 16-35.
• Měřínský, Zdeněk - Šmerda, Jaromír 2008: Svítání středověku (Doba Slovanů a
přemyslovských knížat). In Plaček, M. (ed.), Hodonín. Dějiny města do roku 1948. Hodonín,
36-54.
• Šašinka, Zdeněk - Šmerda, Jaromír. 2008: Archeologický průzkum bývalého
cisterciáckého areálu v Žarošicích – Silničné, Malovaný kraj.
• v tisku: K otázce vývoje hradní a zámecké fortifikace ve Strážnici, Muzejní občasník
Masarykova muzea v Hodoníně 2006. Hodonín.
• v tisku: Záchranný archeologický výzkum středověkého poutního areálu v Žarošicích Silničné,
Muzejní občasník Masarykova muzea v Hodoníně 2006.
• -v tisku: Další objevy v zámeckém areálu ve Strážnici a jejich přínos pro poznání dějin města,
Muzejní občasník Masarykova muzea v Hodoníně 2007.
• v tisku: Nové objevy z církevního areálu v Žarošicích - Silničné, Muzejní občasník Masarykova
muzea v Hodoníně 2007.
Šolc, J.: Články v listu SLOVÁCKO (Rt – Hodonínský deník) v samostatné rubrice „Zajímavosti
z historie“:
Celkem 27 článků + 27 fotografií
• Masaryk a Kopčany
• Budeme sbírat psí známky?
• Věž čejkovického zámku
• Veselské muzeum do druhého století
• 160 let pošty v Hodoníně
• Symboly jubilujícího města
• Jan Koehler – malíř dávné Moravy
• Masarykova TATRA 80
• Masarykův pomník v Petrohradě
• 19. 3. – Ať žije Josef!
• Máslo od zítřka za 10 korun!
• Nemáte doma půldruhého milionu?
• Ještě jednou o milionech v kufru
• Kyjovský stavitel Gustav Sonevend
• Těmice u Hodonína 1264-1945
• Hanuš Schwaiger – přítel T.G.Masaryka
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•
•
•
•
•

Škola Lužice
Neruda: Čas oponou trhnul, a změněn svět!
Horňácko sběratele Martina Zemana
2008 – rok ve znamení osobních dopisů
Historie zvyklostí „Apríl“ 1.4.

•

Šolc, Josef: Československá organizovaná filatelie a známková tvorba v letech 1960 až 1969.
In: Sborník Československé jaro 1968, Národní muzeum, Praha 2008, s. 82-92.
Šolc, Josef: Krátká setkání s mládežnickou filatelií. In: Sborník, autoři Šolc, Špatný, Toepfer.
KM SČF, Praha, 2008, 150 s.
Šolc, J.: Pro brněnský zpravodaj „Poštovny“ článek o kašetu ke 160. výročí pošty HODONÍN
1, používaném na poštovně Velkomoravské Mikulčice

•
•

Příloha č. 2
Seznam smluv ZAV
A-2802 Uhřice 104-plocha pro vrt MND
A-2804 Hrubá Vrbka-intravilán, přeložNN Eon
A-2806 Mutěnice-Údolní, komunikace Obec
A-2807 Dambořice-Štěpnice, IS pro RD Obec
A-2808 Kyjov-náměstí, výsadba Město
A-2812 Petrov-intravilán, přeložNN Eon
A-2813 Hodonín-Havlíčkova, přeložNN Eon
A-2816 Javorník-intravilán, kanalizace Obec
A-2817/1 Střední Pomoraví/Hodonínsko, podprojekt č. 1, Bzenec-rekonstrukce ČOV VaK
A-2817/2 Střední Pomoraví/Hodonínsko, podprojekt č. 2, Strážnice-rek. a intenzifikace ČOV VaK
A-2817/4.1 Střední Pomoraví/Hodonínsko, podprojekt č. 4.1, Hodonín-rek.ČOV VaK
A-2817/6.1 Střední Pomoraví/Hodonínsko, podprojekt č. 6.1, Veselí nad Moravou-rek.ČOV VaK
A-2817/6.2 Střední Pomoraví/Hodonínsko, podprojekt č. 6.2, Veselí nad Moravou-rek. kmenových
stok VaK
A-2817/7 Střední Pomoraví/Hodonínsko, podprojekt č. 7, Bzenec-rek. a inten. ÚV-rek. prameniště
VaK
A-2817/8 Střední Pomoraví/Hodonínsko, podprojekt č. 8, Moravská Nová Ves-rek. prameniště VaK
A-2818/2 Strážnice-Bzenecká, rekonstrukce STL JMP
A-2818/3 Kyjov-Tyršova, rekonstrukce NTL JMP
A-2818/4 Kyjov-Koryčany u Bohuslavic, přeložka VTL JMP
A-2818/5 Hodonín-Masarykovo nám. +11, rekonstrukce NTL JMP
A-2818/6 Hodonín-do EHO, rekonstrukce DN 100 JMP
A-2818/7 Hodonín-Pánov, propojení VTL - PRS JMP
A-2819 Žádovice-Záhumenice, IS pro RD Obec
A-2821 Lovčice-Padělky, polní cesta Swietelsky
A-2824 Veselí-nám. Míru, vodovod VaK
A-2826/5 Dambořice, přípojka VN, TS, WMW Eon
A-2827 Svatobořice-Mistřín-intravilán, silnice SUS
A-2828 Kyjov-Mezi Mlaty, bytový dům Falcon
46

A-2829 Moravský Písek-intravilán, silnice SUS
A-2832 Žarošice-Silničná Obec
A-2834 Veselí nad Moravou-elektrárna, odpad PM
A-2835 Lovčice-autoopravna Müller
A-2836 Kyjov-Masar.nám. 7, přístavba Raiskubová
A-2839 Hovorany-IS pro RD Obec
A-2841 Veselí nad Moravou - cyklostezka, část D Město
A-2842 Veselí nad Moravou - Rybníček, hráz Město
A-2843 Ladná-zapojení sondy B 66 MND
A-2849 Strážnice-parkoviště Město
A-2852 Žarošice-polní cesta Meliorace
A-2853 Prušánky-Příční, komunikace
A-2854 Dambořice-polyfunkční dům Obec
A-2855 Moravany-IS Obec
A-2856 Strážnice-ČS PH Petrol station
A-2858 Strážnice-B. Hrejsové, kan., vod. VaK
A-2859 Kyjov-dvůr Město
A-2860 Kyjov-kino Město
A-2861 Louka-Záhumenice, příkop, kan Bachan
A-2863 Vnorovy-ZTV U Jazera Obec
A-2864 Vnorovy-dobudování kanalizace Obec
A-2865 Kyjovsko-cyklostezky Mikroregion
A-2866 Uhřice-inž. sítě Obec
A-2801 Prušánky-5 vybudování pracovní plochy pro průzkumný vrt MND
A-2802 Uhřice 104-plocha pro vrt MND
A-2803 Lužice-Velkomoravská, rekonstrukce sítě NN
A-2804 Hrubá Vrbka-intravilán, přeložNN Eon
A-2805 Hodonín- Příční, prodejna s byty – přípojky inženýrských sítí Antoš
A-2806 Mutěnice-Údolní, komunikace Obec
A-2807 Dambořice-Štěpnice, IS pro RD Obec
A-2808 Kyjov-náměstí, výsadba Město
A-2809 Hodonín-prodejní sklad nábytku Škarek
A-2810 Hodonín -Slavíkova 17 – 21, kabelové rozvody sítě internet Net Connect
A-2811 Hodonín, parc. č. st. 195/2, 3, 10- polyfunkční dům Škodák
A-2812 Petrov-intravilán, přeložNN Eon
A-2813 Hodonín-Havlíčkova, přeložNN Eon
A-2814 Hodonín-Brandlova 113 – 117, regenerace bytového domu SVJ
A-2815 Hodonín 2008 rámcová smlouva Město
A-2816 Javorník-intravilán, kanalizace Obec
A-2817/1 Střední Pomoraví/Hodonínsko, podprojekt č. 1, Bzenec-rekonstrukce ČOV VaK
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A-2817/2 Střední Pomoraví/Hodonínsko, podprojekt č. 2, Strážnice-rek. a intenzifikace ČOV VaK
A-2817/3 Střední Pomoraví/Hodonínsko, podprojekt č. 3, Petrov-odkanalizování obce VaK
A-2817/4.1 Střední Pomoraví/Hodonínsko, podprojekt č. 4.1, Hodonín-rek.ČOV VaK
A-2817/4.2 Střední Pomoraví/Hodonínsko, podprojekt č. 4.2 Hodonín-rekonstrukce kmenové stoky
VaK
A-2817/5 Střední Pomoraví/Hodonínsko, podprojekt č. 5 Ratíškovice-dobudování ČOV VaK
A-2817/6.1 Střední Pomoraví/Hodonínsko, podprojekt č. 6.1, Veselí nad Moravou-rek.ČOV VaK
A-2817/6.2 Střední Pomoraví/Hodonínsko, podprojekt č. 6.2, Veselí nad Moravou-rek. kmenových
stok VaK
A-2817/7 Střední Pomoraví/Hodonínsko, podprojekt č. 7, Bzenec-rek. a inten. ÚV, rek. prameniště
VaK
A-2817/8 Střední Pomoraví/Hodonínsko, podprojekt č. 8, Moravská Nová Ves-rek. prameniště VaK
A-2818/1 Hodonín - Havlíčkova + 9, rekonstrukce NTL JMP
A-2818/2 Strážnice-Bzenecká, rekonstrukce STL JMP
A-2818/3 Kyjov-Tyršova, rekonstrukce NTL JMP
A-2818/4 Kyjov-Koryčany u Bohuslavic, přeložka VTL JMP
A-2818/5 Hodonín-Masarykovo nám. +11, rekonstrukce NTL JMP
A-2818/6 Hodonín-do EHO, rekonstrukce DN 100 JMP
A-2818/7 Hodonín-Pánov, propojení VTL - PRS JMP
A-2819 Žádovice-Záhumenice, IS pro RD Obec
A-2820 Hodonín –nám. Osvobození č.p. 3352/1 a 3353/2, regenerace bytového domu Hodoňan
A-2821 Lovčice-Padělky, polní cesta Swietelsky
A-2822 Prušánky, Slunečná kabel NN Eon
A-2823 Hodonín-Křičkova, přeložka NN Eon
A-2824 Veselí-nám. Míru, vodovod VaK
A-2825 Hodonínsko II.pol. 2008 rámcová smlouva VaK
A-2826/1 Hodonín VN 284, přeložka kabelu VN, Delimax Eon
A-2826/2 Hodonín, CORP, obnova kabelu NN Eon
A-2826/3 Ratíškovice, Jezérka, lokalita 10 RD, kabel NN Eon
A-2826/4 Čejkovice, oprava přípojky NN Eon
A-2826/5 Dambořice, přípojka VN, TS, WMW Eon
A-2827 Svatobořice-Mistřín-intravilán, silnice SUS
A-2828 Kyjov-Mezi Mlaty, bytový dům Falcon
A-2829 Moravský Písek-intravilán, silnice SUS
A-2830 Lužice-Velkomoravská, rekonstrukce vodovodu
A-2831 Hodonín -nám. Osvobození č.p. 3355/4, lodžie, regenerace bytového domu SVJ
A-2832 Žarošice-Silničná Obec
A-2833 Josefov, rekonstrukce vodovodu VaK
A-2834 Veselí nad Moravou-elektrárna, odpad PM
A-2835 Lovčice-autoopravna Müller
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A-2836 Kyjov-Masar.nám. 7, přístavba Raiskubová
A-2837 Hodonín – Příční, stavba živnostenského domu Trecha
A-2838 Hodonín-Velkomoravská, stavební úpravy stávajícího sportovního hřiště v areálu školy OA
A-2839 Hovorany-IS pro RD Obec
A-2840 Čejkovice – odkanalizování obce, III. etapa Obec
A-2841 Veselí nad Moravou - cyklostezka, část D Město
A-2842 Veselí nad Moravou - Rybníček, hráz Město
A-2843 Ladná-zapojení sondy B 66 MND
A-2844 Technická infrastruktura velká kasárna v Hodoníně, II. etapa Město
A-2845 Úprava vnitrobloku sídliště JV Hodonín, ulice Pšovská, Šumná, Slunečná – II. část Město
A-2846 Cyklostezka Lipová alej Hodonín Město
A-2847 II/432 Hodonín, okružní křižovatka ulic Štefánikova, Měšťanská, Kollárova Město
A-2848 Dostavba garáží a výměna střešní krytiny OP Hodonín UZSVM
A-2849 Strážnice-parkoviště Město
A-2850 Mutěnice-kompostovací jednotka a sběrný dvůr Obec
A-2851 Mutěnice-rekultivace skládky Obec
A-2852 Žarošice-polní cesta Meliorace
A-2853 Prušánky-Příční, komunikace
A-2854 Dambořice-polyfunkční dům Obec
A-2855 Moravany-IS Obec
A-2856 Strážnice-ČS PH Petrol station
A-2857 Hodonín – Komenského, kanalizace VaK
A-2858 Strážnice-B. Hrejsové, kan., vod. VaK
A-2859 Kyjov-dvorní trakt infocentra Město
A-2860 Kyjov-letní kino Město
A-2861 Louka-Záhumenice, příkop, kan Bachan
A-2862 Mutěnice-vodovod a kanalizace v ulici Šlechtitelská a Sklepní Obec
A-2863 Vnorovy-ZTV U Jazera Obec
A-2864 Vnorovy-dobudování kanalizace Obec
A-2865 Kyjovsko-cyklostezky Mikroregion Nový dvůr
A-2866 Uhřice-inž. sítě Obec
A-2763: Hodonín, nám., revitalizace, 1. etapa
A-2783: Hodonín – odkanalizování ul. Velkomoravská
A-2784: Hodonín – rekonstrukce ul. Příční
A-2791: JLD Hodonín – sanace poddolovaného v lokalitě Náklo
A-2801: Vybudování pracovní plochy pro průzkumný vrt Prušánky-5
A-2803: Lužice – Velkomoravská, rekonstrukce sítě NN
A-2805: Hodonín, ul. Příční, prodejna s byty – přípojky inženýrských sítí, Antoš
A-2809: PRODEJNÍ SKLAD NÁBYTKU ŠKAREK
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A-2810: Kabelové rozvody sítě internet Slavíkova 17 – 21, Hodonín
A-2811: Polyfunkční dům Škodák Hodonín, parc. č. st. 195/2, 3, 10
A-2814: Regenerace bytového domu Brandlova 113 – 117, Hodonín
A-2817/3: Střední Pomoraví/Hodonínsko, podprojekt č. 3, Petrov-odkanalizování obce
A-2817/4.2: Střední Pomoraví/Hodonínsko, podprojekt č. 4.2 Hodonín-rekonstrukce kmenové stoky
A-2817/5: Střední Pomoraví/Hodonínsko, podprojekt č. 5 Ratíškovice-dobudování ČOV
A-2818/1: Rekonstrukce NTL Hodonín - Havlíčkova + 9
A-2820: Regenerace bytového domu, nám. Osvobození č.p. 3352/1 a 3353/2, Hodonín
A-2822: Prušánky, Slunečná kabel NN
A-2823: Hodonín-Křičkova, přeložka NN
A-2826/1: Hodonín VN 284, přeložka kabelu VN, Delimax
A-2826/2: Hodonín, CORP, obnova kabelu NN
A-2826/3: Ratíškovice, Jezérka, lokalita 10 RD, kabel NN
A-2826/4: Čejkovice, oprava přípojky NN
A-2830: Lužice – Velkomoravská, rekonstrukce vodovodu
A-2831: Regenerace bytového domu nám. Osvobození č.p. 3355/4, Hodonín - lodžie
A-2833: Josefov, rekonstrukce vodovodu
A-2837: Stavba živnostenského domu Hodonín – Příční
A-2838: Stavební úpravy stávajícího sportovního hřiště v areálu školy
A-2840: Čejkovice – odkanalizování obce, III. etapa
A-2844: Technická infrastruktura velká kasárna v Hodoníně, II. etapa
A-2845: Úprava vnitrobloku sídliště JV Hodonín, ulice Pšovská, Šumná, Slunečná – II. část
A-2846: Cyklostezka Lipová alej Hodonín
A-2847: II/432 Hodonín, okružní křižovatka ulic Štefánikova, Měšťanská, Kollárova
A-2848: Dostavba garáží a výměna střešní krytiny OP Hodonín
A-2850: Zařízení pro systém využívání komunálního odpadu v Mikroregionu VITIS – kompostovací
jednotka a sběrný dvůr, Mutěnice
A-2851: Rekultivace skládky Mutěnice
A-2857: Hodonín – Komenského, kanalizace
A-2862: Vodovod a kanalizace v ulici Šlechtitelská a Sklepní, Mutěnice
Seznam nesmluvních akcí
21/08: Žarošice – Újezdky, p. č. 8252/3, RD
22/08: Žarošice – Újezdky, p. č. 8244/1, RD
23/08: Žarošice – U hřbitova, p. č. 2075/7, RD
24/08: Uhřice – U koupaliště, p. č. 472/5, RD
25/08: Žarošice – Silničná, p. č. 155/1, RD
26/08: Kyjov - intravilán, ppč. 2559/1, RD
1/08: Dolní Bojanovice, ul. Řadovky, ppč. 3692/7
2/08: Lužice, ul. Polní, ppč. 2099/40, RD
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3/08: Lužice, ppč. 2559/1, Kratiny, RD
4/08: Lužice, ul. Dlážděná, ppč. 547/2, RD
5/08: Lužice, st. p. č. 1500, ul. Velkomoravská, RD
6/08: Prušánky, ppč. 1575/1, skladovací hala
7/08: Prušánky, ppč. 352/1, ul. Konečná
8/08: Nový Poddvorov, ppč. 58, RD
9/08: Prušánky, čp. 85, přípojka IS k RD
10/08: Lužice - vodovod z vrtu havárie
11/08: Čejkovice, Malý Újezd RD 2980/62+
12/08: Prušánky, ul. Lomená, ppč. 1489/1
13/08: Prušánky, ppč. 1425, RD
14/08: Hodonín – ul. Velkomoravská, kruhový objezd
15/08: Ratíškovice, U Jezérka RD
16/08: Hodonín, ul. Svatopluka Čecha, plynovod
17/08: Hodonín, ppč. 7866, Odměry za šibenicemi, dopojení VTL DN 100
18/08: Hodonín, ppč. 2879/230, ul. Měšťanská, stavba garáže
19/08: Hodonín, nám. Osvobození čp. 3354/3, regenerace bytového domu
20/08: Hodonín, Masarykovo nám, přípojka kabelu ke kostelu sv. Vavřince

Příloha č. 3
Seznamy nálezových zpráv
Seznam pozitivních nálezových zpráv (Šmerda, J.):
1.

Bzenec-Bažantnice, TI RI Okna Bzenec. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu.

2.

Žarošice-Silničná 2007. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.

3.

Louka-intravilán, kanalizace. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.

4.

Veselí-nám. Míru, vodovod. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.

5.

Kyjov-Svatoborská, dvorní trakt infocentra. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu.

6.

Žarošice – Újezdky, p.č. 8252/3, RD Müller. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu.

7.

Žarošice – Újezdky, p. č. 8244/1, RD Valášek. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu.

Seznamy nálezových zpráv (Kostrouch, F.):
1. pozitivní
1.

Kostrouch, F. 2008: Hodonín, náměstí Osvobození. Předběžná nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě kanalizace. Archiv MM Hodonín A-2820.

2.

Kostrouch, F. 2008: Dubňany, ul. Lípy. Investorská nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při sanaci poddolovaného území. Archiv MM Hodonín A-2791.

3.

Kostrouch, F. 2008: Lužice, čp. 116/23, ul. Pekařská. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při rekonstrukci objektu Starý kvartýr, 1. etapa. Archiv MM Hodonín
10/07.
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4.

Kostrouch, F. 2008: Hodonín, ppč. 195/2, 3, 10, ul. Příční. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě polyfunkčního domu Škodák. Archiv MM Hodonín A-2811.

5.

Kostrouch, F. 2008: Hodonín, ppč. 2879/23, ul. Dobrovolského. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě kanalizační přípojky. Archiv MM Hodonín A-2762.

6.

Kostrouch, F. 2008: Mutěnice, Hraničky. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při rekultivaci skládky. Archiv MM Hodonín A-2851.

7.

Kostrouch, F. 2008: Hodonín, ul. Příční. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při rekonstrukci ulice. Archiv MM Hodonín A-2784.

2. negativní
1. Kostrouch, F. 2008: Hodonín, ul. Slunečná. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při rekonstrukci kanalizace. Archiv MM Hodonín A-2788.
2.

Kostrouch, F. 2008: Hodonín, Velká kasárna. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při sanaci areálu býv. kasáren. Archiv MM Hodonín A-2739.

3.

Kostrouch, F. 2008: Ratíškovice, U Jezérka. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při stavbě vodovodu. Archiv MM Hodonín A-2751.

4.

Kostrouch, F. 2008: Hodonín, ul. Purkyňova. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při rekonstrukci kanalizace. Archiv MM Hodonín A-2789.

5.

Kostrouch, F. 2008: Hodonín, ul. Příční. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při pokládce kabelu NN. Archiv MM Hodonín A-2777.

6.

Kostrouch, F. 2008: Hodonín, ul. Příční. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při stavbě plynovodu. Archiv MM Hodonín A-2782.

7.

Kostrouch, F. 2008: Sudoměřice, Díly za zahradou. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě technické infrastruktury. Archiv MM Hodonín A-2745.

8.

Kostrouch, F. 2008: Hodonín, ul. Brandlova, Jarní, Zahradní, Sídlištní, Wolkerova, Tylova,
Partyzánská, Lidická. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při rekonstrukci
NTL plynovodu a domovních přípojek. Archiv MM Hodonín A-2698.

9.

Kostrouch, F. 2008: Prušánky, ul. Slunečná, ppč. 217/17. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě rodinného domu. Archiv MM Hodonín 11/07.

10. Kostrouch, F. 2008: Lužice, ppč. 5/2, ul. Velkomoravská. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě zlatnictví. Archiv MM Hodonín 14/07.
11. Kostrouch, F. 2008: Lužice, ppč. 2649/3, 2650, Kratiny. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě rodinného domu. Archiv MM Hodonín 12/07.
12. Kostrouch, F. 2008: Lužice, ppč. 801/2, ul. Bojanovická. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě rodinného domu. Archiv MM Hodonín 15/07.
13. Kostrouch, F. 2008: Lužice, ppč. 1003, ul. Zahrádkářská. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě přípojky. Archiv MM Hodonín 13/07.
14. Kostrouch, F. 2008: Prušánky, Úlehle. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu
při výstavbě pracovní plochy a příjezdové komunikace. Archiv MM Hodonín A-2801.
15. Kostrouch, F. 2008: Lužice, ul. Velkomoravská. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při rekonstrukci NN A-2803.
16. Kostrouch, F. 2008: Hodonín, ul. Slavíkova. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při pokládce kabelu. Archiv MM Hodonín A-2810.
17. Kostrouch, F. 2008: Hodonín, ul. Brandlova, Jiráskova, Janáčkova, Prav. Veselého, Muchova,
Havlíčkova, Mrštíkova, Merhautova, Blažkova, Úprkova, Nádražní řádek a Mírové náměstí.
Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při rekonstrukci NTL plynovodu a
domovních přípojek, 2. etapa. Archiv MM Hodonín A-2758.
18. Kostrouch, F. 2008: Dolní Bojanovice, ul. Řadovky, ppč. 3692/7. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě garáže. Archiv MM Hodonín 1/08.
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19. Kostrouch, F. 2008: Lužice, ul. Polní, ppč. 2099/40. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě rodinného domu. Archiv MM Hodonín 2/08.
20. Kostrouch, F. 2008: Lužice, ppč. 2559/1, Kratiny. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě rodinného domu. Archiv MM Hodonín 3/08.
21. Kostrouch, F. 2008: Lužice, ul. Dlážděná, ppč. 547/2. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě rodinného domu. Archiv MM Hodonín 4/08.
22. Kostrouch, F. 2008: Hodonín, ul. Brandlova 113-117. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při regeneraci bytového domu. Archiv MM Hodonín A-2814.
23. Kostrouch, F. 2008: Lužice, st. p. č. 1500, ul. Velkomoravská. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě přípojek IS k rodinnému domu. Archiv MM Hodonín 5/08.
24. Kostrouch, F. 2008: Prušánky, ppč. 1575/1. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při stavbě skladovací haly. Archiv MM Hodonín 6/08.
25. Kostrouch, F. 2008: Prušánky, ppč. 352/1, ul. Konečná. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě přípojky NN. Archiv MM Hodonín 7/08.
26. Kostrouch, F. 2008: Hodonín, ppč. 1077, 214/2, 209/3, 2879/6, ul. Příční. Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu při stavbě přípojek IS k prodejně s byty. Archiv MM
Hodonín A-2805.
27. Kostrouch, F. 2008: Prušánky, ul. Lomená, ppč. 1489/1. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě oplocení pozemku. Archiv MM Hodonín 13/08.
28. Kostrouch, F. 2008: Prušánky, ul. Slunečná. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při pokládce kabelu NN. Archiv MM Hodonín A-2822.
29. Kostrouch, F. 2008: Hodonín, ul. Křičkova. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při přeložce NN. Archiv MM Hodonín A-2823.
30. Kostrouch, F. 2008: Lužice, ul. Velkomoravská. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při rekonstrukci vodovodního řadu. Archiv MM Hodonín A-2830.
31. Kostrouch, F. 2008: Ratíškovice, U Jezérka. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při stavbě vodovodu. Archiv MM Hodonín A-2751.
32. Kostrouch, F. 2008: Hodonín, ul. Bratislavská. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při obnově kabelu. Archiv MM Hodonín A-2826_2.
33. Kostrouch, F. 2008: Čejkovice, ul. Templářská. Investorská nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při opravě přípojky NN. Archiv MM Hodonín A-2826_4.
34. Kostrouch, F. 2008: Hodonín, ppč. 587/16, 587/17. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při přeložce kabelu. Archiv MM Hodonín A-2826_1.
35. Kostrouch, F. 2008: Hodonín, ul. Štefánikova 28. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při dostavbě garáží. Archiv MM Hodonín A-2848.
36. Kostrouch, F. 2008: Hodonín, ul. Lipová alej. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při stavbě cyklostezky. Archiv MM Hodonín A-2846.
37. Kostrouch, F. 2008: Hodonín, ul. Příční. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při stavbě živnostenského domu. Archiv MM Hodonín A-2837.
38. Kostrouch, F. 2008: Hodonín, ul. Brněnská. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při stavbě skladu. Archiv MM Hodonín A-2809.
39. Kostrouch, F. 2008: Hodonín, náměstí Osvobození. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při regeneraci bytového domu. Archiv MM Hodonín A-2831.
40. Kostrouch, F. 2008: Hodonín, ul. Velkomoravská. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavebních úpravách sportovního hřiště. Archiv MM Hodonín A2838.
Příloha č. 4
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Seznam zpráv o archeologické akci:
1. ZAA2006 Čejkovice, RD Červenka-poz
2. ZAA2006 Čejkovice, tvrz-poz
3. ZAA2006 Hodonín, EHO, kanalizace-poz
4. ZAA2006 Hodonín, Masarykovo náměstí, vodovod-poz
5. ZAA2006 Hodonín, ul. Brandlova-neg
6. ZAA2006 Hodonín, ul. Štefánikova
7. ZAA2006 Mutěnice, ul. Masarykova, ul. Strmá-poz1
8. ZAA2006 Mutěnice, ul. Masarykova, ul. Strmá-poz2
9. ZAA2006 Mutěnice, ul. Masarykova, ul. Strmá-poz3
10. ZAA2006 Rohatec, RD Látalová, přípojka-poz
11. ZAA2006 Žarošice RD Vojtíšek-poz
12. ZAA2006-7 Čejkovice, Malý Újezd, IS-neg
13. ZAA2007 Čejkovice, ul. Pod novosady, vodovod-neg
14. ZAA2007 Dubňany, ul. Na Trninách, RD Kryštof-neg
15. ZAA2007 Dubňany, ul. Polní, Mírová, Varmuža-neg
16. ZAA2007 Hodonín, Cihlářská čtvrť, přípojka, OD Marína-neg
17. ZAA2007 Hodonín, Masarykovo náměstí, před farou-poz
18. ZAA2007 Hodonín, Nesytý, IS, šatny u hřiště-neg
19. ZAA2007 Hodonín, ul. Brněnská, U Špaka-neg
20. ZAA2007 Hodonín, ul. Dobrovolského-poz
21. ZAA2007 Hodonín, ul. Lesní, ul. bratří Čapků, ul. Velkomoravská, horkovod-neg
22. ZAA2007 Hodonín, ul. Nábřeží RD Palla-poz
23. ZAA2007 Hodonín, ul. Nádražní řádek, studna-poz
24. ZAA2007 Hodonin, ul. Nesyt, RD Bánský-neg
25. ZAA2007 Hodonín, ul. Příční, NN-neg
26. ZAA2007 Hodonín, ul. Příční, plynovod-neg
27. ZAA2007 Hodonín, ul. Příční, ŽD Salajka-poz
28. ZAA2007 Hodonín, ul. Purkyňova, kanalizace-neg
29. ZAA2007 Hodonín, ul. Slunečná-neg
30. ZAA2007 Hodonín, Velká kasárna, sanace-neg
31. ZAA2007 Lužice, Kratiny, RD Toplin-neg
32. ZAA2007 Lužice, Motyčková, zlatnice-neg
33. ZAA2007 Lužice, RD Flašar-neg
34. ZAA2007 Lužice, RD Hromek-neg
35. ZAA2007 Lužice, RD Mahdal-neg
36. ZAA2007 Lužice, Zahrádkářská 573, přípojka RD-neg
37. ZAA2007 Mutěnice, ul. Veselá, RD Joch-neg
38. ZAA2007 Nový Poddvorov, Prušánky PR4-neg
39. ZAA2007 Prušánky, RD Procházkovi-neg
40. ZAA2007 Prušánky, vodovod-neg
41. ZAA2007 Ratíškovice, U Jezérka, vodovod, přeložka-neg
42. ZAA2007 Ratíškovice,U Jezérka, IS-poz
43. ZAA2007 Starý Poddvorov, Vrchní role, pracovní plocha-neg
44. ZAA2007 Starý Poddvorov, zapojeni sondy P121-neg
45. ZAA2007 Sudoměřice, Díly za zahradou-neg
46. ZAA2008 Čejkovice, před farou-neg
47. ZAA2008 Dolní Bojanovice, ul. Řadovky, garáž-neg
48. ZAA2008 Dubňany, U Lípy-poz
49. ZAA2008 Hodonín, ul. Brandlova 113, 115, 117-neg
50. ZAA2008 Hodonín, ul. Brandlova, plyn-neg
51. ZAA2008 Hodonín, ul. Bratislavská, NN-neg
52. ZAA2008 Hodonín, ul. Křičkova, NN-neg
53. ZAA2008 Hodonín, ul. Lipová alej_cyklostezka-neg
54. ZAA2008 Hodonín, ul. Příční, IS Antoš-poz
55. ZAA2008 Hodonín, ul. Příční-poz
56. ZAA2008 Hodonín, ul. Slavíkova-neg
57. ZAA2008 Hodonín, ul. Štefánikova, garáže-neg
58. ZAA2008 Hodonín, ul. Štefánikova, ÚZSVM, garáže-neg
59. ZAA2008 Hodonín, za Rybenou, NN-neg
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60. ZAA2008 Lužice, Kratiny, RD Bočková-neg
61. ZAA2008 Lužice, RD Janoškovi-neg
62. ZAA2008 Lužice, RD Olivová-neg
63. ZAA2008 Lužice, ul. Dlážděná, RD Zástavovovi-neg
64. ZAA2008 Lužice, ul. Pekařská 116-poz
65. ZAA2008 Lužice, ul. Velkomoravská, NN-neg
66. ZAA2008 Lužice, ul. Velkomoravská, vodovod-neg
67. ZAA2008 Mutěnice, Hraničky-poz
68. ZAA2008 Prušánky, plocha pro vrt PR5-neg
69. ZAA2008 Prušánky, RD Laca-neg
70. ZAA2008 Prušánky, skladovací hala-neg
71. ZAA2008 Prušánky, ul. Konečná, NN-neg
72. ZAA2008 Prušánky, ul. Slunečná, kabel NN-neg
73. ZAA2008 Ratíškovice, U Jezérka, přípojky NN-neg

Příloha č. 5
Propagace archeologického pracoviště
Tiskové zprávy k jednotlivým akcím
1.

Výstava „Z nových archeologických výzkumů aneb archeologické rarity Kyjovska v době
bronzové“ 25. 2. JŠ.

2.

Kyjov – náměstí. Středověké a novověké souvrství v centru města. 25. 3. JŠ.

3.

Výstava „Dambořice z pohledu archeologie“ 30. 6. JŠ.

4.

Žarošice – Silničná. Výzkum areálu brněnských cisterciaček. 22. 8. JŠ.

5.

Výstava „Zmizelý věk aneb archeologické nálezy na Hodonínsku“ 22. 9. JŠ

6.

Veselí nad Moravou. Středověké nálezy. 29. 10. JŠ

7.

Strážnice. Středověká pec poblíž hradeb. 3. 11. JŠ.

8.

Přednáška „Byli Římané na Hodonínsku“. 3. 11. JŠ

9.

Dubňany. Keltské hrnčířské pece. [13.2.2008]

10. Svatobořice – Mistřín. Středověké a raně novověké jámy na u svatoborské zvonice. [4.8.2008]
11. Josefov – vodovod 1. Zahloubený objekt starý téměř 4 tisíc let. [06.8.2008]
12. Hodonín, ul. Velkomoravská. Lidské kostry a raně středověké zahloubené objekty s množstvím
archeologických nálezů. [11.8.2008]
13. Hodonín, Masarykovo nám. První nové nálezy z výzkumu, 2. etapa r-ce. [15.8.2008]
14. Hodonín, Masarykovo nám. Dosavadní výsledky výzkumu. [25.8.2008]
15. Josefov – vodovod 2. Druhý objekt, tentokrát se zvířecí kostrou. [22.9.2008]
16. Mutěnice, trať Hraničky. Pravěká jáma z mutěnické skládky. [22.9.2008]
17. Hodonín, Národní třída 21. Archeologická výstava "Zmizelý věk ..", vernisáž. [16.10.2008]
18. Hodonín, Národní třída. Archeologické nálezy z průzkumu ulice. [2.11.2008]
19. Čejkovice, ul. Masarykova. Archeologické nálezy u kostela sv. Kunhuty. [10.11.2008]
Propagace archeologických nálezů z nových záchranných výzkumů v regionálním i celostátním
tisku
1.

Výstava zavede do doby bronzové. Hodonínský deník. Web. 4. 3. 2008. (M. Pechura)

2.

Výstava zavede do doby bronzové. Hodonínský deník. Slovácko. 11. 3. 2008. (M. Pechura)

3.

Nálezy svědčí o rituálních obřadech. Naše Slovácko. 11. 3. 2008. (P. Fridrich)
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4.

Pod drnem byly keramické střepy. Hodonínský deník+web. 28. 3. (Z. Šmýd)

5.

Lidé z osady Silničná při stavbách rodinných domů objevili předměty a kostry. Hodonínský
deník+web. 26. 8. (R. Půlkrábek)

6.

Žarošice, Silničná. Naše Slovácko. 26. 8. (P. Fridrich)

7.

Náměstí vydalo stovky nálezů. Hodonínský deník+web. 27. 8. (Z. Černá – R. Půlkrábek)

8.

Archeologové Masarykova muzea v Hodoníně vystavují. 3. 10. Mladá fronta. (L. Solaříková)

9.

Archeologové představují unikátní výstavu. Hodonínský deník+web. 7. 10. (M. Pechura)

10. Až šest tisíciletí starou historii našeho regionu. Naše Slovácko. 7. 10. (L. Durďák)
11. Archeologové ukázali čerstvé nálezy. Naše Slovácko. 14. 10. (L. Durďák)
12. Masarykovo muzeum představilo novou výstavu. Hodonínské listy. Listopad. (P. Kotásková)
13. Archeologové jsou úspěšní i na Veselsku. Hodonínský deník+web. 11. 11. (Z. Černá)
14. Archeologové mají žně. Naše Slovácko. 18. 11. (L. Durďák)
15. Veselí vydává unikátní svědectví. Dobrý den s kurýrem. 18.11. (Z. Hynek)
16. Objev opevnění doplnil dějiny Hodonína. Hodonínský deník+web. 18. 11. (J. Rybová)
1.

PECHURA, M.: V poli vykopali dvě keltské pece, Slovácko [19.2.2008].

2.

PECHURA, M. Byli první na Hodonínsku Germáni? Hodonínský deník-web [23.8.2008].

3.

ČERNÁ, Z. - PŮLKRÁBEK, R. Náměstí vydalo stovky nálezů. Hodonínský deník-web [27.8.2008].

4.

DURĎÁK, L. Výkop odhalil raně středověké sídliště. Naše Slovácko [19.8.2008].

5.

PECHURA, M. Byli první na Hodonínsku Germáni? Slovácko [19.8.2008].

6.

RYBOVÁ, J. Skládka vydala šest tisíc let starou keramiku. Hodonínský deník-web [30.9.2008].

7.

KOTÁSKOVÁ, P.: Archeologický výzkum na náměstí pokračuje, Hodonínské listy [říjen 2008]

8.

RYBOVÁ, J. Archeologové hledají středověkou bránu. Hodonínský deník-web [4.11.2008].

9.

DURĎÁK, L. Vědci odhalili středověké popelnice, mohou tak zjistit, co jedli měšťané. Naše
Slovácko [4.11.2008].

10. ŠMÝD, Z. Odpadní jáma z doby bronzové byla přímo u kostela. Hodonínský deník-web
[6.11.2008].
11. SOLAŘÍKOVÁ, I. Středověký Hodonín měl místo popelnic jámy. MF dnes-web [9.11.2008].
12. ŠMÝD, Z. Odpadní jáma z doby bronzové byla přímo u vchodu do kostela. Slovácko
[11.11.2008].
13. RYBOVÁ, J. Archeologové hledají středověkou bránu. Slovácko [11.11.2008].
Propagace archeologických nálezů z nových záchranných v radiu a televizi
1.

Ve vlastivědném muzeu v Kyjově otevřena výstava nových archeologických nálezů. Radio Jih 5. 7. 3. (L. Lejsková).

2.

Ve vlastivědném muzeu v Kyjově otevřena výstava nových archeologických nálezů. Televize
Zlínsko. Deník. 12. 3. (V. Hollerová)

3.

Ve vlastivědném muzeu v Kyjově otevřena výstava nových archeologických nálezů. Televize
Slovácko. Magazín města Kyjov. 13. 3. (V. Hollerová)

4.

Soutěž Entente Florale v Kyjově. Televize RTF. 23. 3. (R. Blaha)

5.

Jak se rodí archeolog. Radio Dyje. 9. 7. (P. Bartoš)

6.

Unikátní archeologické nálezy v Žarošicích-Silničné. Televize Zlínsko. Deník. 28. 8. (V. Hollerová)
+ Public TV. Včera, dnes a zítra. 29.8.
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7.

Unikátní archeologické nálezy v Žarošicích-Silničné. Televize Slovácko. Regiony. 3. 9. (V.
Hollerová)

8.

Archeologická výstava Zmizelý věk. Radio Dyje. 29. 9. - 1. 10.

9.

Archeologická výstava Zmizelý věk. Radio Jih. 29. 9. - 1. 10.

10. Masarykovo muzeum vystavilo výsledky pěti let archeologických výzkumů. Televize Slovácko.
Magazín města Hodonín. 8. 10. (M. Pechura)
11. Přednáška o době římské na Hodonínsku v Masarykově muzeu. Televize Slovácko. Magazín
města Hodonín. 19. 11. (M. Pechura)
12. Nálezy ve Veselí nad Moravou. Televize Slovácko. Magazín města Veselí nad Moravou. 19. 11.
(M. Dudek)
1.

Dubňany - objev unikátních pecí z mladší doby železné. Redaktor: A. Hronová. Česká tele-vize ČT1 [15.2.2008 - 19:25]

2.

Dubňany - pece. Dubňanské videonoviny, Městská kabelová televize Dubňany - DKT.

3.

Dubňany - pece. Redaktor: L. Hostačná. Kamera: K. Hornová. Televize Slovácko [28.2.2008]

4.

Archeologové objevili v centru Hodonína několik unikátních nálezů. Redaktor: L. Hostačná.
Kamera: K. Hornová. Televize Slovácko [28.2.2008]

5.

Hodonín - ul. Velkomoravská, germánské a povelkomoravské sídliště. Redaktor: M. Pechura.
Kamera: K. Hornová. Televize Slovácko [srpen 2008].
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Hodonín - výzkum na Masarykově náměstí, kanalizace. Redaktor: M. Pechura. Kamera: K.
Hornová. Televize Slovácko [září 2008].
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Hodonín - výzkum na Národní třídě. Redaktor: M. Pechura. Kamera: K. Hornová. Televize
Slovácko [5.11.2008].
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Hodonín – Výstava Zmizelý věk aneb archeologické nálezy na Hodonínsku, Městská kabelová
televize Dubňany - DKT.

Příloha č. 6
Materiál zpracovaný výtvarnicí MMH (včetně výstav)
Leden 2008
KYJOV
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu „Benefiční výstava Vamberecké krajky
v Kyjově“
Trvání výstavy 21. 1. – 24. 2. 2008
HODONÍN EVROPA
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž „Hodonín v minulých staletích“
Trvání výstavy 6. 1. – 2. 3. 2008, vernisáž 5. 1. 2008 v 19:30
HODONÍN SADOVÁ
Návrh a tisk plakátu na pásmo pohádek, písniček a pantomimy„Pat a Mat slaví, Zimní svátek u
prasátek“
Termín akce 21. 1. 2008 v 10:00
ČTVRTLETNÍK
Únor 2008
HODONÍN ZÁMEČEK
Realizace výstavy + tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + leták „Život na tvrzi, na hradě“
Trvání výstavy 1. 2. – 25. 5. 2008, vernisáž 31. 1. 2008 v 17:00
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HODONÍN SADOVÁ
Realizace výstavy + tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + leták „Člověk nepřítel i sama-ritán“
Trvání výstavy 8. 2. – 20. 4. 2008, vernisáž 7. 2. 2008 v 17:00
VESELÍ NAD MORAVOU
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátů „Kraslice ze sbírek Stanislava Loveckého“
Trvání výstavy 18. 2. – 6. 4. 2008
HODONÍN EVROPA
Návrh a tisk plakátu na koncert „Trifolarte“
Termín koncertu 21. 2. 2008 od 19:00
HODONÍN EVROPA
Návrh a tisk plakátu + propagačního materiálu na akci „Dny křesťanské kultury“
Termíny akcí 20. 2. – 28. 3. 2008
Březen 2008
KYJOV
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu „Z nových archeologických výzkumů“
Trvání výstavy 3. 3. – 1. 6. 2008
HODONÍN
VESELÍ NAD MORAVOU
KYJOV
Návrh a tisk plakátu „Velikonoce se blíží…“ + v KYJOVĚ i účast na organizaci
Trvání předváděcích akcí 11. – 14. 3. 2008
HODONÍN EVROPA
Návrh a tisk plakátu + propagačního materiálu na výstavu „Náboženské motivy na velikonočních
pohlednicích z domova i ze zahraničí“
Termíny výstavy 7. 3. – 27. 3. 2008
HODONÍN EVROPA
Návrh a tisk plakátu + propagačního materiálu na výstavu „Velikonoční výstava“
Termíny výstavy 3. 3. – 27. 3. 2008
HODONÍN
Návrh a hlavičkového papíru + titulního listu + převedení znaku Vodního království do křivek
Pro akce Vodního království
Duben 2008
HODONÍN SADOVÁ
Návrh a tisk plakátu + propagačního materiálu na přednášku RNDr. Vítězslava Kuželky
„K čemu je vlastně v muzeu antropolog?“
Termín přednášky 2. 4. 2008 v 17:00
HODONÍN EVROPA
Návrh a tisk plakátu na koncert „Vítání jara s…Lazaro Cruz Quintet“
Termín koncertu 4. 4. 2008 od 19:00
HODONÍN SADOVÁ
Realizace výstavy + tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + leták „Časoměrná zařízení“
Trvání výstavy 30. 4. – 20. 7. 2008, vernisáž 29. 4. 2007 v 16:30
VESELÍ NAD MORAVOU
Realizace výstavy + tisk plakátů „Josef Zimovčák, cesty na vysokém kole“
Trvání výstavy 21. 4. – 3. 8. 2008
ČTVRTLETNÍK
Květen 2008
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KYJOV
Návrh a tisk plakátu + účast na organizaci MUZEJNÍ NOC KYJOV „Život Velkomoravanů“
Termín akce 23. 5. 2008, 18: 00 – 21:00
HODONÍN ZÁMEČEK
Návrh a tisk plakátu „Muzejní noc se šermíři“
Termín akce 23. 5. 2008, 18: 00 – 23:00
Červen 2008
KYJOV
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu „110 let českého gymnázia v Kyjově“
Trvání výstavy 9. 6. – 7. 9. 2008
KYJOV
HODONÍN
„Dny řemesel“
Návrh a tisk plakátů + účast na organizaci v Kyjově
Trvání předváděcích akcí 17. – 19. 6. 2008
HODONÍN EVROPA
Návrh a tisk plakátu na koncert „Hudební čtvrtek“
Termín koncertu 26. 6. 2008 od 19:00
Červenec 2008
HODONÍN ZÁMEČEK
Realizace výstavy + tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + leták „Svět Íránu ve fotografiích Jiřího
Sladkého“
Trvání výstavy 3. 7. – 26. 8. 2008, vernisáž 2. 7. 2008 v 18:30
HODONÍN ZÁMEČEK
Návrh a tisk plakátu + propagačního materiálu na akci „Orient a žena“
Termín akce 17. 7. 2008 od 18:30 do 21:30
ČTVRTLETNÍK
Srpen 2008
HODONÍN SADOVÁ
Realizace výstavy + tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + leták „Srpen 68 v Hodoníně
a otisky času A. Pánka“
Trvání výstavy 1. 8. – 21. 9. 2008, vernisáž 31. 7. 2008 v 17:00
HODONÍN ZÁMEČEK
Návrh a tisk plakátu + propagačního materiálu na akci „Beduínský stan“
Termín akce 23. 8. 2008 od 14:00 do 18:00
VESELÍ NAD MORAVOU
Realizace výstavy + tisk plakátů „Keramika ze sbírek veselského muzea“
Trvání výstavy 18. 8. – 28. 9. 2008
HODONÍN ZÁMEČEK
Návrh a tisk plakátu + propagačního materiálu na přednášku Jiřího Sladkého „Jak se žije
v Íránu“
Termín přednášky 26. 8. 2008 v 18:30
MIKULČICE
Tisk Zvacího dopisu
Září 2008
HODONÍN ZÁMEČEK
Realizace výstavy + tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + leták „Pocta japonskému meči“
Trvání výstavy 10. 9. – 21. 10. 2008, vernisáž 9. 9. 2008 v 17:00
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KYJOV
Návrh a tisk zvacího dopisu na přednášky do škol
Návrh a tisk ocenění v rámci přehlídky fotografií „Ohlédnutí za Slováckým rokem 2007“
KYJOV RADNIČNÍ GALERIE
Realizace výstavy + tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + leták „Ohlédnutí za Slováckým rokem
2007“
Trvání výstavy 17. 9. – 30. 9. 2008, vernisáž 16. 9. 2008 v 17:00
HODONÍN EVROPA
Návrh a tisk plakátu na koncert „Hudební čtvrtek“
Termín koncertu 25. 9 2008 od 19:00
KYJOV
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu „125 let skárny v Kyjově“
Trvání výstavy 28. 9. – 30. 11. 2008
MIKULČICE
Tisk Zvacího dopisu
Říjen 2008
HODONÍN SADOVÁ
Realizace výstavy + tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + leták „Zmizelý věk aneb archeologické
nálezy na Hodonínsku“
Trvání výstavy 2. 10. – 18. 11. 2008, vernisáž 1. 10. 2008 v 17:00
HODONÍN ZÁMEČEK
Návrh a tisk plakátu + propagačního materiálu na přednášku Jakuba Zemana „Cuba – záštita
japonského meče“
Termín přednášky 4. 10. 2008 v 11:00
HODONÍN EVROPA
Návrh a tisk plakátu + vstupenky + přelepy na velké plakáty na koncert „P. J. Ryba“
Termín koncertu 21. 10. 2008 od 19:00
VESELÍ NAD MORAVOU
Realizace výstavy + tisk plakátu „Člověk nepřítel i samaritán“
Trvání výstavy 13. 10. 2008 – 4. 1. 2009
MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu k akci „Den dravců“
Termín akce 17. 10. 2008 od 10:00
HODONÍN ZÁMEČEK
Tisk Vývodu Tomáše Jana Masaryka
HODONÍN ZÁMEČEK
Návrh a tisk plakátu + propagačního materiálu na přednášku Pavla Bolfa „Výroba japonského
meče“
Termín přednášky 19. 10. 2008 v 10:00
ČTVRTLETNÍK
Listopad 2008
MIKULČICE
Návrh a tisk „Poděkování zaměstnancům“
HODONÍN SADOVÁ
Návrh a tisk plakátu + propagačního materiálu na přednášku Mgr. Tomáše Zemana
„Byli Římané na Hodonínsku?“
Termín přednášky 12. 11. 2008 v 17:00
HODONÍN SADOVÁ
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Realizace výstavy + tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + leták „Nekonečný příběh bižuterie“
Trvání výstavy 28. 11. 2008 – 1. 3. 2009, vernisáž 27. 11. 2008 v 17:00
Prosinec 2008
KYJOV
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu „Krojované panenky“
Trvání výstavy 8. 12. 2008 – 8. 2. 2009
HODONÍN ZÁMEČEK
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž „Alice Masaryková
a Slovensko“
Trvání výstavy 3. 12. 2008 - 15. 2. 2009, vernisáž 2. 12. 2008 v 17:00
HODONÍN SADOVÁ
Návrh a tisk plakátu + propagačního materiálu na předváděcí akci „Jak se vyrábí bižuterie…“
Termín akce 15. 12. – 16. 12. 2008, 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
HODONÍN ZÁMEČEK
Návrh a tisk plakátu „Vánoce v muzeu 2008“
Trvání předváděcí akce 21. 12. 2008, 13:00 – 18:00
HODONÍN ZÁMEČEK
Návrh a tisk pracovního listu k výstavě „Alice Masaryková a Slovensko“
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