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I. PLNĚNÍ ŮKOLŮ 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 na dokumentaci osobnosti TGM.
V roce 2007 bylo muzeum zvláště úspěšné v archeologii, kdy při plošném průzkumu Masarykova
náměstí v Hodoníně prováděném v souvislosti s rekonstrukcí náměstí, získalo množství nálezů
dokumentujících nejstarší dějiny Hodonína. Nálezy jsou zpracovávány, ale už nyní je jisté, že
upřesní a poopraví nejstarší dějiny Hodonína. Práci se sbírkovými fondy negativně ovlivnily
některé skutečnosti – v důsledku nedostatku finančních prostředků muzeum minimálně
nakupovalo. Tento nedostatek se bohužel negativně projevil i při pořizování a obnově techniky
potřebné k dokumentaci, někteří pracovníci dokonce používali soukromé vybavení. Situace se
zlepšila až koncem roku, kdy byly zakoupeny fotoaparáty a počítače z grantů MK ČR. Práce se
sbírkami se v případě hodonínského pracoviště soustředila především na postupné šetrné
sestěhování sbírek z půdního depozitáře do dalších prostor v zámečku a v kasárnách tak, aby co
největší část sbírek zůstala přístupná, nicméně jeden z půdních depozitářů je v důsledku
rekonstrukce půdních prostor zcela uzavřen. Dlouhodobě se potýkají s problémem adekvátního
uložení sbírek i pobočky v Kyjově a ve Veselí nad Moravou. V obou případech se pracuje na
zlepšení situace. Pracovníci jsou průběžně zapojováni vedle práce se sbírkami i do instalací
výstav a do tvorby kulturně výchovných programů.
Muzeum v roce 2007 značně vylepšilo svůj obraz na veřejnosti bohatou nabídkou akcí a
zároveň aktivnější spoluprací s médii, novináři se na pracovníky muzea často obracejí nejen
s dotazy na propagované akce, ale i s odbornými dotazy. Pracovníci se více soustředili na
individuální spolupráci s pedagogy zdejších škol a v Hodoníně se pozitivně projevila dlouhodobě
prosazovaná spolupráce s městem, kdy pracovníci odboru kultury spolupráci s muzeem i
odborné konzultace vítají a někdy sami vyhledávají. Město také kulturní akce obrácené směrem
k místní komunitě podporuje např. granty i osobní účastí představitelů města na akcích muzea.
Máme snahu obdobně docílit zlepšení postavení poboček v místech svého působení, velké
rezervy jsou v tomto ohledu především ve Veselí nad Moravou.
Muzeum běžně poskytuje metodickou pomoc menším muzeím, resp. muzeím městským a
obecním, ponejvíce se na nás obrací Muzejní spolek v Lužicích a památník v Žarošicích, ale
poskytujeme často i konzultace k vedení obecních kronik či k osobnosti TGM.

2.

Katalogizace v I. st. dokumentace – nové přírůstky
- fotofond S – 32 př. č.
- fotofond H – 11 př. č.
- obecné sbírky – 138 př. č.

3.

Katalogizace ve II. st. dokumentace – nové přírůstky
- 59 inv. č.

4.

Katalogizace ve II. st. dokumentace – staré sbírky
- 64 inv. č.

4

5.

Hlášení změn v CES v zákonných termínech
- jednání poradního sboru pro sbírkotvornou činnost se z nedostatku financí uskutečnilo až
v podzimním termínu, hlášení změn v CES se proto uskutečnilo až v listopadovém termínu,
archeologie hlášena v obou termínech

6.

Pokračování v přepisu karet starých sbírek v systému BACH
- 1533 karet, tj. 2819 sb. př.

7.

Pokračování v počítačovém zpracování materiálů dokumentačního centra TGM v systému BACH,
tj. data o uložení masarykian a soupis pomníků TGM s dokumentací
- sb. předm. - 99 aktualizovaných karet, 7 nových
- fotofond – 59 karet
- digitalizace 65 fotografií, 1 sb. př.

8.

Fotofond H - aktualizace karet ve II. st. systému BACH

9.

Nové uspořádání fotofondu S, včetně průběžné digitalizace a aktualizace karet - pokračování
- úkol trvá

10. Fond S – drobné tisky – aktualizace karet ve II. st. v systému BACH
- úkol trvá
11. Fond numizmatika – katalogizace ve II. st. v systému BACH – pokračování
- aktualizace 7 karet, úkol trvá
12. Pokračování v digitalizaci svěřených fondů
- numizmatika, porcelán, fotofond H - naskenováno 38 inv. č. fotofondu H (Hb, Hc, Hj), tj. 149
sb. předmětů, úkol trvá
13. Fond uniformy, aktualizace karet ve II. st. v systému BACH, spolupráce s VHÚ
- práce s fondem uniforem byla znemožněna špatným přístupem k předmětům v depozitáři,
stav se změnil v listopadu, po převezení a uložení předmětů v depozitáři v kasárnách
- aktualizace 5 karet
- digitalizace sbírk. předmětů (uniforem) – 15 předmětů, následné přiřazení fotogr. ke kartě,
vložení na CD
14. Digitalizace fondu textil
- digitalizováno 40 předmětů, následné přiřazení ke kartě, vložení na CD
15. Digitalizace fondu čepic a klobouků
- digitalizováno 14 předmětů
16. Digitalizace sbírky loutek
- digitalizováno 28 předmětů, následné přiřazení ke kartě, vložení na CD, u zbývajících 69
předmětů bude provedena digitalizace po jejich ošetření konzervátorkou
17. Digitalizace svěřených fondů:
- fond F -Masaryk, školství, fotofond S (výběrově) – viz níže po další činností
18. Dodržování depozitárního režimu, týdenní písemná kontrola vlhkosti a teploty, udržování pořádku
- dozor v depozitářích probíhá dle potřeb vyplývajících z požadavků připravované
rekonstrukce depozitářů na zámečku či při výměně oken v depozitáři v kasárnách
- dle depozitárního režimu probíhá týdenní kontrola v obou depozitářích (zámeček, kasárna),
viz depozitární knihy
- udržování pořádku – úklid v depozitáři č. 3 (zámeček), levé police, přední pravé police
- balení, označení a přemístění sbírk. předmětů (fotofond S, písemnosti H, S, fond F
z depozitáře č. 1 do depozitáře č. 3, pracovny, knihovny, případně do uzamykatelných skříní na
chodbě
- úklid v depozitáři č. 4, 5 (kasárna), převoz a uložení hodin, plakátů ze zámečku do kasáren
- vyhledávání a příprava sbírkových předmětů dle požadavků odborných pracovníků či
badatelů
- evidence pohybu sbírk. předmětů v knize zápůjček, kontrola zápůjček
19. Příprava a realizace dvou nákupních komisí historické sekce MMH
- z finančních důvodů se uskutečnila jen jednou, a to 11. 7.
20. Účast v nákupních komisích vlastních a jiných muzeích
- vlastní nákupní komise se zúčastňují všichni odb. pracovníci
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21. Odborná správa svěřené části sbírky – průběžná kontrola klimatu a uložení
22. Odborná správa svěřené části sbírky
- průběžná kontrola stavu předmětů v depozitáři, jejich balení, případně předání konzervátorce
- průběžně předáno 49 předmětů (převážně fond domácnost a loutky); balení zbraní, jejich
označení a přemístění do depozitáře č.3, převoz a uložení vycpanin, panenek, čepic, uniforem do
depozitáře v kasárnách; pro uniformy zároveň vytvoření vhodného prostředí pro další digitalizaci
- balení fotofondu D, písemností D, drobného tisku H, jejich označení a přemístění do
pracovny, knihovny či do depozitáře č. 3
- průběžná kontrola, zda jsou předměty v depozitáři zkatalogizovány v 1. stupni - průběžně
nahlášeno dokumentátorce 13 předmětů ke katalogizaci 1. stupně, následně provedena jejich
katalogizace 2. stupně
23. Odborná správa svěřené části sbírky
- průběžná kontrola stavu předmětů v depozitáři, případně předání předmětů konzervátorce
k odbornému ošetření – postupně předáno 40 inv. č. = 67 ks mincí. Dodatečně obálky se sb.
předměty i karty v systému Bach označeny „konzervováno: termín“
- od podzimu v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí depozitáře ukládání fotofondu H do
krabic, označování krabic, přestěhování krabic z depozitáře; během revize fondu mincí na podzim
2007 vytipovala konzervátorka 325 ks mincí, které bude nutné konzervovat během roku 2008
24. Fond Masaryk – exponát s tematikou TGM z filatelistického, filokartistického a dalšího
sběratelského materiálu s tematickým a chronologickým řazením
- získáno 42 kusů různých poštovních známek s portrétem TGM, řazených podle katalogu
POFIS, 15 obálek, 6 obrazových korespondenčních lístků, 23 příležitostných poštovních razítek,
11 pohlednic, 1 pamětní list, 6 vyobrazení zahraničních razítek s motivem TGM, 9 pohlednic
25. Výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti jsou odevzdávány
Další činnost:
•

Digitalizace vycpanin – 12 předmětů, uložení na CD, příprava na další zpracování v r. 2008

•

Digitalizace fotofondu D – 9 fotografií, přiřazení ke kartě, uložení na CD

•

Digitalizace fotofondu S – 60 fotografií, přiřazení ke kartě, uložení na CD

•

Digitalizace fondu H – drobné tisky – 3 ks, přiřazení ke kartě, uložení na CD

ETNOGRAFIE
1.

Sbírkotvorná činnost v určených obcích bývalého okresu Hodonín
- vzhledem k tomu, že se neuskutečnila pro nedostatek financí etnografická nákupní komise,
zůstávají k nákupu připravené předměty z r. 2006:
- z pozůstalosti p. Kulíška fotografická výstava Proměny Slovácka (cca 100ks foto nalepených
na 31 ks kartonů, verše hodonínského básníka Kropáče), stovky negativů fotografií s folklórními
náměty
- oháčkované kraslice (5 ks) – dar p. Řiháčková
- dřevená pračka 1 ks (p. Žampach)
- krojové součástky 12 ks (p. Dědková)
- dřevené hrábě (p. Polách z Nové Lhoty)
- oděvní součástky – 7ks (vlňáčky a šátky) p. Figurová
- do historické nákupní komise zajištění od p. Kulíškové – promítací přístroj, album s etiketami
výrobků mlékárny z Hodonína
- zarámovaný obrázek sv. přijímání z r. 1947 kostel sv. Vavřince v Hodoníně, dar p. Křenkové
ze Vnorov

2.

Katalogizace ve 2. st. dokumentace v systému BACH – nové přírůstky
- bez přírůstků

3.

Katalogizace starých sbírek ve 2. st. dokumentace v systému BACH v rámci zjištěných
nedostatků z revizí
- 41 karet
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4.

Digitalizace fondu textil
- úkol trvá

5.

Dokončení digitalizace fondu lidová keramika
- digitalizace 417 ks předm. na 1406 fotogr.

6.

Odborná správa etnografické sbírky Hodonín
- práce zaměřena na fond keramika - roztřídění, očistění, uložení podle dílen, určení
k restaurování a ke konzervaci

7.

Výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti jsou odevzdávány

ARCHEOLOGIE
1. Katalogizace v I. st. dokumentace archeologických nálezů ze záchranných výzkumů z roku 2006
- sb. fond Hodonín G154 – G 303/1-4: 150 inv. č. (327 ks sb. předm.)
- sb. fond Veselí n/M. A 674 – A 791: 118 inv. č. (287 ks sb př.)
- celkem – 268 inv. č. (614 ks sb. předmětů)
2. Katalogizace ve II. st. dokumentace archeologických nálezů ze záchranných výzkumů z roku 2006
- podsbírka Hodonín (G 79 – G 198) 120 inv. č. (193 ks předmětů)
- podsbírka Kyjov (P 2700 – P 2930) 231 inv.č. (401 ks předmětů)
- celkem - 351 inv. č., tj. 594 předmětů
3. Fotografická a kresebná dokumentace nových přírůstků
- z důvodu nemoci dokumentátorky od 19.2. do 20.8. neplněno, byla dána přednost
zpracování předmětů z Masarykova nám. v Hodoníně
4. Zaměřování polohy ucelených nálezových celků pomocí systému GPS
- 14.2. 2007 ZAV Mistřín - pískovna
5. Zanášení polohy nemovitých archeologických památek zjištěných při záchranných
archeologických výzkumech na základních mapách ČR v měřítku 1:10 000
- průběžně zpracována mapová dokumentace a zprávy o archeologické akci (ZAA) související
s probíhajícími výzkumy (viz dále) – celkem 126 akcí
6. Soupis archeologických nalezišť zjištěných při záchranných výzkumech 2006
- viz soupis pozitivních nálezových zpráv
7. Odborná správa svěřené části sbírky
- úprava, oprava a aktualizace karet v databázi BACH
- zálohování databáze BACH, podsbírka archeologie, fond A, P, G
- doplňování základních údajů do databáze z přír. knihy (fond Kyjov)
- výběr předmětů pro konzervaci: 48 položek (evidované nálezy fond Kyjov, neevidovaný
materiál – Čejkovice, Hodonín)
- výběr předmětů pro konzervaci: železné hřebíky, sponky z barevného kovu (výzkum Veselí
n. M. 1999, ul. Sadová)
8. Dohledání předmětů staré sbírky a jejich evidence
- třídění, seskupení a uspořádání krabic dle jednotlivých lokalit a výzkumů, vytvořen seznam;
vyčleněny předměty s původními evidenčními čísly; sbírkové předměty dohledávány dle
původních karet, popisu a fotografií, předměty z Kyjova prozatím pouze vyhledávány,
konzervovány, ale neevidovány
9. Výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti jsou odevzdávány

Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
HISTORIE
1. Sbírkotvorná činnost v určené sběrné oblasti
V letošním roce proběhla 1 nákupní komise, při níž bylo do historických sbírek získáno 281
přírůstkových čísel. Ostatní předměty byly získány vlastním sběrem nebo zápisem starých, dosud
nezapsaných sbírek.
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2. Katalogizace v I. st. dokumentace - nové přírůstky
- 498 př. č. (655 ks sb. př.)
- fond staré tisky - 2 př. č. (2 ks sb. př.)
- fond fotoarchiv 24 př. č. (35 ks sb. př.)
3. Katalogizace ve II. st. dokumentace - nové přírůstky
- 487 nových karet
4.

Katalogizace ve II. st. dokumentace - staré sbírky
- historika – 427
- fotoarchiv 4
- staré tisky 294

5.

Hlášení změn v CES – z důvodu jediného jednání poradního sboru pro sbírkotvornou činnost se
uskutečnilo v listopadovém termínu

6.

Přepis karet starých sbírek do BACHu
- celkem 1 212 karet, u 2 812 karet byla provedena aktualizace

7.

Digitalizace sbírkových předmětů
- 1754 ks fotogr.

8.

Zálohování obrazových souborů ke kartám na záložní média se uskutečňuje

9.

Doplňování chybějících karet na základě odstraňování závad z revizí
- doplněno 619 karet, prozatím u 41 karet byl pořízen jeden nebo více obrázků, doplňování
chybějících karet a údajů bude pokračovat i v příštím roce

10. Dodržování depozitárního režimu – průběžně probíhá kontrola teploty a vzdušné vlhkosti v
depozitářích
11. Odborná správa svěřené části sbírky – průběžně prováděno formou plánovaných revizí a
kontrolou uložení
12. Účast v historické nákupní komisi MMH a Slováckého muzea v UH
- 4. prosince účast na zasedání sboru pro sbírkotvornou činnost ve Slováckém muzeu
v Uherském Hradišti - Pokorná
13. Výkazy o sbírkotvorné a dokumentační činnosti jsou odevzdávány
ETNOGRAFIE
1.

Sbírkotvorná činnost v určených obcích okresu Hodonín
Vypsány 4 nabídkové listy, 3 darovací listy a jeden nákup proveden formou PER ROLAM –
voničky, křestní vínky a čepení v hodnotě 1790,- Kč. Do nákupní komise získán kompletní kroj
ženský z Boršova z 20. let 20. stol., 11 ks vyšívaných kuchařek s motivy dosud ve fondu
nezastoupenými, vykrajovací formičky do fondu strava, háčkovanou záclonu do fondu bytový
textil a 16 ks kraslic. Formou darovací se fond rozrostl o stárkovskou voničku z Kyjova, tři
dřevěné pokladničky s malovanými motivy a jednu pštrosí kraslici. Sbírkotvorná činnost byla
z důvodu nedostatku finančních prostředků omezena na minimum. V listopadu byl majiteli vrácen
kompletní ženský kroj. Majitel již nechtěl čekat na další termín nákupní komise. Sbírkový fond se i
přesto v roce 2007 rozrostl o zápisy starých, nezapsaných sbírek, které se našly při revizích
sbírkového fondu, o dary a o nákup sbírek z konce roku 2006. Celkem bylo v roce 2007 zapsáno
ve fondu E 139 přírůstkových čísel, ve fondu H 19 přírůstkových čísel.

2.

Příprava a realizace jarní nákupní komise

3.

Příprava a realizace podzimní nákupní komise
- z nedostatku finančních prostředků bod 2 a 3 nerealizován

4.

Katalogizace v 1. st. dokumentace – nové přírůstky
- fond E - 139 inv. čísel (205 ks předmětů)
- fond H - 19 inv. čísel (19 ks předmětů)
celkem: - 158 inv. čísel (224 ks předmětů)

5.

Katalogizace ve 2. st. dokumentace – nové přírůstky
- 77 inv. čísel
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6.

Katalogizace ve 2. st. dokumentace – staré přírůstky
- 201 inv. čísel

7.

Pokračování v přepisu dokumentačních karet starých sbírek v systému BACH
- 1790 ks karet - fond: bytový textil, vzorníky, výšivky, zástěry-fěrtúšky, část stravy, obojky

8.

Digitalizace sbírkových předmětů
- nebyla prováděna z důvodu zastaralého počítače, úkol trvá

9.

Pokračování v ukládání revidovaných sbírek v novém depozitáři
- v červnu zahájeny revize a postupné ukládání revidovaných předmětů do depozitárních
regálů

10. Dodržování depozitárního režimu, týdenní písemná kontrola vlhkosti a teploty, udržování pořádku
- uskutečňuje se v pravidelných intervalech
11. Odborná správa svěřené části sbírek byla prováděna průběžně formou plánovaných revizí,
kontrolou stavu uložení
12. Účast v etnografické nákupní komisi Slováckého muzea v Uherském Hradišti a NÚLK ve
Strážnici - v květnu a prosinci účast na nákupní komisi ve Slováckém muzeu v Uherském
Hradišti, v dubnu a prosinci v NÚLK ve Strážnici
13. Výkazy o sbírkotvorné a dokumentační činnosti jsou odevzdávány

Pobočka: městské muzeum Veselí nad Moravou
Naformátováno: Písmo: 8 b.

HISTORIE
1. Sbírkotvorná činnost v určené sběrné oblasti
- v průběhu roku 2007 Městské muzeum Veselí nad Moravou získalo darem 19 sbírkových
předmětů, které byly projednány na jednání poradního sboru pro sbírkotvornou činnost 11.7.,
zapsány v BACHu v I. i II. stupni dokumentace
2. Katalogizace v I. st. dokumentace – nové přírůstky
- 19 ks
3. Katalogizace v I. st. dokumentace – staré sbírky
- z důvodu provádění celkové revize depozitáře se staré přírůstky nezapisují, staré sbírky se
začnou zapisovat až po dokončení celkové revize
4. Katalogizace ve II. st. dokumentace – nové přírůstky
- 19 ks
5. Katalogizace ve II. st. dokumentace – staré sbírky
- zaktualizováno 115 kusů karet
6. Hlášení změn v CES v zákonných termínech
- z důvodu zanedbatelného množství nových přírůstků (konala se pouze jedna nákupní
komise) neproběhlo, úkol trvá
7. Digitalizace sbírkových předmětů průběžně
fond numizmatika (Hodonín) – mince – pražské groše – ve vysokém stupni rozlišení (1200
dpi) naskenováno celkem 158 kusů mincí (avers, revers, detaily)
8. Účast v historické nákupní komisi
- účast na nákupní komisi 11.7.
9. Odborná správa svěřené části sbírky
v souvislosti s přebíráním pobočky proběhlo seznámení s fondem Městského muzea Veselí
nad Moravou – v únoru 2007 byla zahájena celková revize depozitáře – k 31. 12. 2007 bylo
zrevidováno 3781 inv. čísel, z toho historie 1099 inv. čísel, resp. 3753 sbírkových předmětů,
pokračování v r. 2008
10. Výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti – jsou odevzdávány
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ETNOGRAFIE
1.

Sbírkotvorná činnost v určené sběrné oblasti
Od paní Kostíkové z Domanína převezeny krojové součásti nabízené její rodinou k prodeji.
Dále domluveny nákupy ve Velké nad Veličkou (Jitka Garšicová) a ve Veselí nad Moravou
(výrobky z kukuřičného šústí – paní Gajdorusová), Uherském Ostrohu (paní Štefánková).
Převzaty sbírkové předměty od paní Seménkové po zesnulém manželovi (PhDr. Antonín
Seménka, bývalý místopředseda ONV Hodonín) – historické i etnografické. Projednána byla
možnost dalších.

2.

Katalogizace ve II. st. dokumentace – nové přírůstky
- dokumentace lidových umělců – 25 karet

3.

Katalogizace ve II. st. dokumentace – staré sbírky
- 683 kusů

4.

Digitalizace sbírkových předmětů
- 167 ks sbírkových předmětů (202 snímků)
- 72 ks - exponáty z výstavy „Stará kola“
- získáno CD s fotem krojů z Milokoště, získáno CD s popisem veselských ulic z roku 1940
- od CHKO Bílé Karpaty okopírovány strojopisy Ferdinanda Bučiny o přírodě Bílých Karpat,
dětech na Horňácku, vyšívačkách, fotografování lidí a přírody na Horňácku, slavných lidech
z Javorníka a Velké, zvycích, vyprávění apod.

5.

Videodokumentace folklorních akcí ve městě a okolí - filmování, střih záznamu, ozvučení, titulky,
grafická úprava, renderování, přepis z PC na DVD, výroba přebalu na DVD
- stavění máje a slavnostní otevření stodoly z Hrušek ve strážnickém skanzenu
- zahájení sezóny v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici
- folklórní festival „Senioři 2007“ v Petrově/Plžích
- otevírání tubusů nalezených při rekonstrukci báně kostela Sv. Jana Křtitele ve Bzenci
- 110. výročí založení Sokola ve Veselí nad Moravou
- středověký mlýn ve Strážnici
- Martinské hody - sobotní stavění máje - obchůzka krojové chasy ke stárce a stárkovi, radnici,
faru a kulturní dům - slavnostní krojová mše (neděle)
- Horňácké slavnosti - v Kuželově u Větrného mlýnu
- Strážnická pouť - sobotní večerní krojová mše - světelný průvod městem – koncert slavnostní nedělní krojová mše
- vázání šatek ve Velké nad Veličkou
- hodový průvod v Kozojídkách (nekvalitní – déšť, nebude zpracováváno) - zapůjčenou
kamerou

6.

Zpracování videodokumentace vyplývající z činnosti Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu
- viz bod 5
- Vinobraní 2006 – videonahrávky dodané Mgr. Martonovou
- Podzim na dědině - ukázky zemědělské práce na moravské vesnici

7.

Účast v etnografické nákupní komisi MMH
nekonaly, nabídkové a darovací listy připraveny

8.

Účast v nákupní komisi Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě 27. 11. 2007

9.

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…)

10. Výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti jsou odevzdávány

REVIZE SBÍREK
Masarykovo muzeum v Hodoníně
HISTORIE
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1. Fond S – foto – pokračování – úkol trvá
2. Fond F – Masaryk – pokračování – úkol trvá
3. Fond mince
- 194 inv. č. a 27 sáčků bez označení, tj. 493 ks sbírkových předmětů - během revize
vytipovala konzervátorka 325 ks mincí, které bude nutné postupně konzervovat během roku 2008,
bylo by vhodné mince umístit do nových obalů, pokud možno speciálně k tomuto určených
4. Fond bankovky – úkol trvá
5. Fond textil
- 218 předmětů uložených pod 133 inventárními čísly - během revize byly některé předměty
digitalizovány (15 ks), všechny předměty byly uloženy do označených krabic a umístěny
v pracovně pro další práci – pokračování digitalizace, katalogizace 2. stupně, aktualizace,
předávání konzervátorce
6. Fond loutky
- 61 předmětů uložených pod inventárním číslem H 4102 - během revize proběhla digitalizace
(viz výše), byla provedena katalogizace 2. stupně v systému BACH u 17 předmětů (zbytek bude
postupně dokončen a dřívější nedostatečné karty budou ze systému odstraněny), 32 předmětů
bylo předáno konzervátorce k ošetření, zbývající předměty byly zabaleny a uloženy v depozitáři č.
3, zároveň bylo nalezeno dalších 36 předmětů (rekvizit a doplňků) bez čísla, které budou postupně
zařazeny pod inventární číslo H 4102 s přiděleným číslem uložení, následně proběhne
katalogizace 2. stupně
ETNOGRAFIE
1. Fond lidová keramika
- zrevidováno 545 inv. č. (631 ks)

Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
1.

Fond G - sbírka plakátů a letáků
- části fondu G a F - 619 inventárních čísel, což je 1 361 kusů sbírkových předmětů

2.

Fond E – řemesla
- fond H - 11 inv. č. (87 předmětů)
- fond E - 120 inv. č. (171 předmětů)

3.

Fond E – vybavení domácnosti
- fond H - 35 inv.č. (40 předmětů)
- fond E - 278 inv.č. (354 předmětů)

Zrevidováno mimo plán:
•

Fond sport:
- fond H - 1 inv. č. (1 předmět)
- fond E - 10 inv. č. (10 předmětů)

•

Fond hračky:
- fond H - 23 inv.č. (61 předmětů)
- fond E - 29 inv. č.(37 předmětů)

•

Fond lidová výroba:
- fond H - 53 inv.č. (70 předmětů)
- fond E - 3 inv.č. (3 předměty)

Pobočka: Městské muzeum Veselí nad Moravou
1. Fond EVx – noty
- 44 inv. č. (1218 ks sb. př.)
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2. Fond HVc – keramika, sklo
– 140 inv. č. (141 ks sb. předmětů)
3. Revize video a audio nosičů
– 146 ks, z toho 92 DVD, 8 Foto CD, 4 Digital 8, 2 VHSC a 40 VHS
Celková revize depozitáře – Ulmanová, Holubová, Futák
- k 31. 12. 2007 zrevidováno celkem 3.781 inv. čísel, tj. 8.328 sbírkových předmětů z toho:
etnografie: 2.682 inventárních čísel, tj. 4.575 sbírkových předmětů; historie: 1.099 inventárních čísel,
tj. 3.753 sbírkových předmětů, pokračování v r. 2008

KONZERVACE SBÍREK
Masarykovo muzeum v Hodoníně
1.

Konzervace sbírek z depozitáře dle výběru kurátorů sbírek – prováděno průběžně, viz soupis
níže

2.

Konzervace vybraných sbírkových předmětů k výstavám – prováděno průběžně, viz soupis níže

3.

Konzervace významnějších nálezů ze záchranných archeologických výzkumů – prováděno
průběžně, viz soupis níže

4.

Roční kontrola depozitářů ve spolupráci s kurátory sbírek a výběr předmětů na přednostní
konzervaci – uskutečňuje se během revizí

5.

Mytí a lepení keramických nádob – viz níže u archeologie

6.

Konzervace sb. předmětů
Hodonín - 157 ks
Kyjov – 1 ks
Mikulčice - 11 ks
Archeologie - 589 ks (kov, kámen, keramika – čištění, konzervace)

7.

Archeologie
1. Mytí a lepení keramických nádob
sb fond A

(Hodonín)

3 ks

141 ks

101 ks

4422 ks

Vzorky (pytlíky):
Kusy:
Lepení nádob:

sb. fond. G

(Veselí)

-

sb fond P

předm. z Přerova

celkem

(Kyjov) na výstavu
122 ks
4521 ks

-

Dosádrování nádob:

16 ks

282 ks

534 ks

9578 ks

11 ks

-

11 ks

7 ks

-

7 ks

Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP
1.

Konzervace části sbírkových předmětů v expozici pavilonu I před zahájením hlavní návštěvní
sezóny

2.

Stav kopií sbírkových předmětů, které pobočka vlastní v počtu 220 ks, konzultován s dr.
Poláčkem - po výběru předmětů do připravované expozice pavilonu II bude nutná konzervace

Spolupráce na instalacích výstav:
•
•

Když zbraně řinčí (instalace – upevňování zbraní, natěračské práce, oprava pěti zbraní 4x
perkusní, 1x kuše, demontáž)
100 let veslařského klubu Hodonín (oprava plakátu - na výstavu 100 let veslařského klubu,
instalace – likvidace výstavy, obstarání dekorací – rákos, natírání, žehlení, vrtání, demontáž)
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•
•
•
•
•
•

Tengenenge. Místo počátků (instalace, leštění kamenných soch, nátěry)
Jaroslav Ježek – Život je jen náhoda (instalace, řezání-vrtání lišt k uchycení panelů, nátěry,
oprava zdeformovaných rohů, demontáž)
Psí život (čištění psích známek, lepení skleněného poklopu, výroba puzzlí)
Kamenné předměty v pravěku (natěračské práce)
Jak se rodí večerníčky (instalace, lepení)
Betlémy (instalace, lepení)

Jiné:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

účast na revizi mincí – vyčleněny mince, které bude nutné během roku 2008 konzervovat
expozice – opravy průběžně celoročně – (lepení fotek, retuše, opravy uvolněných skleněných
panelů)
oprava anděla pro KD-Hodonín
oprava židlí – 2ks
Muzejní noc – výroba předmětů k soutěžím (papíroví koníci 4 ks, plechovky - malba, puzzle výroba
instalace Alu folie do oken na kasárnách
zadání výroby dřevěných podstavců
poštovní schránka – nátěr
předvánoční předváděcí akce 11. – 14.12. (výroba voskových zvonků, motaných svíček
z mezistěn, gelových svíček)
studium odborných knih a materiálů týkajících se oboru

Semináře a služební cesty:
•

Setkání Jihomoravské sekce KRP při AMG – Brno (13.3.)
(Návštěva Moravské galerie a výstavy „umění restaurovat umění“, obecná problematika
konzervace cínu – diskusní téma, ceroplastika .-Kobližná- dům u šlechtičen- přednáška a
prohlídka depozitáře)

•

Seminář – plasmochemická metoda v konzervaci – Roztoky u Prahy (27.3.)
(konzervace kovových archeologických nálezů a plasmatická redukce – principy, možnosti,
výhody, omezení, diskuse)
Seminář – textil v muzeu Brno (18. – 19. 6.)
(téma – Identifikace historického oděvu a textilií, - Prezentovat či ne?)
Veselí nad Moravou – konzultace s kolegyní (konzultace – grafika)
Konference KRP Znojmo (4. - 6.9.)
(Konzervátorů restaurátorů a preparátorů – prezentace nových poznatků a zkušeností
konzervátorů-restaurátorů tak i technologů a dalších specialistů. Tématicky zaměřen na průzkum
materiálů a technologií, konzervátorsko-restaurátorské zásahy, preventivní konzervaci.)
Restaurování filmů a fotografií Praha NM – (15.11.)
(péče o fotografický materiál – způsob a podmínky jeho uložení i možnosti konzervování či
restaurování)

•
•
•

•

Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
1.

Konzervace vybraných předmětů k výstavám

2.

Záchranná konzervace

3.

Konzervace nových přírůstků

4.

Počítačová evidence konzervačních karet
- vypracováno 118 technologických postupů do sešitu konzervace, do počítačového programu
BACH zapsáno 127 ks konzervačních karet

5.

Roční kontrola depozitářů s kurátory sbírek
- uskutečňuje se kvartálně, současně prováděna drobná rekonzervace některých předmětů

Body 1 – 3: celkem bylo zkonzervováno 543 ks sbírkových předmětů, z toho 99 ks v muzeu ve Veselí
nad Moravou (viz níže)
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Účast na odborných seminářích:
•
•
•
•
•

Umění restaurovat - Moravská galerie Brno
Ceroplastiky - Etnografický ústav Brno
Plazmochemická konzervace archeologických nálezů - Středočeské muzeum Roztoky
Textil v muzeu - Technické muzeum Brno
Konference konzervátorů, restaurátorů a preparátorů - Znojmo

Studium odborné literatury:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů 2007
Hřebíčková, B. A.: Recepty starých mistrů - malířské postupy středověku
Materiály pro opravy knih a restaurování papíru „Ceiba 2006-2007“
Katalog „Restaurování“ Ceiba 2006-2007
Starožitnosti - ošetřování a opravy aut
Z kolébky do kočárku
Hračky a panenky
Sborník Textil v muzeu

Průběžně prováděna příprava a ošetření sbírkových předmětů k výstavním účelům, asistence při jejich
instalaci.
Pomoc při organizačním zabezpečení velikonočních a vánočních předváděcích akcí, Dnů řemesel a
Muzejní noci.

Pobočka: Městské muzeum Veselí nad Moravou
1. Konzervace vybraných sbírkových předmětů k výstavám
- nakonzervováno 25 kusů předmětů k výstavě 100 LET MUZEJNÍHO SPOLKU
2. Záchranná konzervace
- nakonzervováno 61 kusů předmětů
3. Konzervace starých sbírek dle výběru kurátora
- nakonzervováno 13 kusů předmětů
4. Kontrola stavu sbírek v depozitářích
- prováděna kvartálně

2. PREZENTACE
Přehled výstav
HODONÍN - ZÁMEČEK
Název výstavy

termín

1. Šaty dělaj‘ pračlověka – přechází z roku 2006
od 1.1. do 14. 2. 07

návštěvnost

444
celkem 591

2. Když zbraně řinčí
vernisáž

2. 3. – 20. 5.
1. 3.

3302
59

3. Maturanti vystavují

28. 5. – 24. 6.

420

4. Jaroslav Ježek

18. 7. – 16. 9.

1068

5. Kamenné předměty v pravěku aneb není kámen jako kámen
11. 10. – 25. 11.
vernisáž
10. 10.

922
22

6. Betlémy z Ameriky ve sb. Náprstkova muzea
6. 12. – 13. 1.2008
5. 12.

650 (k 31.12.)
25
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Stálá expozice T. G. Masaryk a rodný kraj

2038

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

566

Celková návštěvnost (vč. vernisáží)

9518

HODONÍN - VÝSTAVNÍ SÁL NÁRODNÍ TŘ. 21
Název výstavy

termín

návštěvnost

1.

Rozumíme zvířatům? - přechází z 2006

od 1. 1. do 2. 1.

2.

Zvířata Ludvíka Kunce
vernisáž

19. 1. – 7. 3.
18. 1.

9
celkem 1764
543
64

3.

Sto let Veslařského klubu Hodonín
vernisáž

29. 3. – 10. 6.
28.3.

4.

Tengenenge/Místo počátků. Přehlídka děl fenomenální sochařské komunity v Zimbabwe
15. 6. – 2. 9.
455
vernisáž
14. 6.
125

5.

Psí život
vernisáž

6.

„Jak se rodí večerníčky“ – náhrada za původně plánovanou výstavu Zdeněk Smetana: Pohádky
pro děti bez rozdílu věku
23. 11. – 27. 1.2008
844 (k 31.12.)
vernisáž
21. 11.
39

13. 9. – 11. 11.
12. 9.

315
70

1121
76

Celková návštěvnost (vč. vernisáží)

3661

Celková návštěvnost výstav v Hodoníně

13179

Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
1. Byl jsem letcem 311. perutě RAF (k 90. narozeninám Vladimíra Nedvěda)
22. 1. - 15. 4.

1492

2. Loutky J. Neduchala

1609

27. 4. - 29. 7.

3. Moravské kroje na fotografiích Josefa Klvani
9. 8. - 14. 10.

663

4. Středověk je když...

1144

29. 10. - 13. 1.

Návštěvnost mezi výstavami

258

Celkem návštěvnost za rok

5 166

V tom:
Velikonoce 2007 – předváděcí akce
Muzejní noc
Týden řemesel
Vánoce 2007 – předváděcí akce

77
210
560
584

Celkem

1431

Pobočka: Městské muzeum Veselí nad Moravou
100. výročí založení muzejní společnosti – výstava přecházející z r. 2007
návštěvnost od1.1 do 21. 1.

10

1. Výstava historických kol

1050

19.2 – 20.5.

2. Stará Milokošť – náhrada za původně plánovanou výstavu obrazů Lenky Jurečkové
28. 6. – 19. 8.
156
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3. Z historie práva útrpného. Kapitoly z dějin hrdelního soudnictví na Moravě
17.10. – 3.2. 2008
vernisáž 14.10.

738
25

Návštěvnost výstav celkem

1979

Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP
1. Expozice Velká Morava – sezóna pokusně prodloužena pro objednané skupiny do 23.11.
2. Sezónní výstava nových nálezů AO MMH v expozici pavilonu II (návštěvnost nelze evidovat
zvlášť)
3. Sezónní výstava sbírek AÚ AV ČR v expozici pavilonu II (návštěvnost nelze evidovat zvlášť)
4. Sezónní výstava sbírek AÚ AV ČR Brno v expozici v pavilonu II (návštěvnost – viz bod 3)
Návštěvnost: 11 899
Sumář: Celková návštěvnost expozic a výstav 32 223

3. INTERPRETACE, KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST I
Masarykovo muzeum v Hodoníně
1. Beseda s malířem Ludvíkem Kuncem pro ZŠ a SŠ
Beseda proběhla ve dvou termínech 27.2. – 8.00 pro ZŠ, 10.00 pro MŠ, 13.00 pro ZŠ a SŠ, 17.00
pro veřejnost, 7.3. – 8.00 pro SŠ, 10.00 pro ŽS, 13.00 pro SŠ. Spolupráce s malířem Ludvíkem
Kuncem, tiskové zprávy, tvorba plakátů, fotodokumentace; účast 292 osoby
2. Doprovodný program s přírodovědnou tematikou k výstavě Zvířata Ludvíka Kunce a
vyhodnocení soutěže Vyrob si zvířátko
Vyhledání a následná tvorba kartiček se stopami zvířat, vyhledání a následná tvorba předloh
s návodem jak kreslit zvířata. Soutěže Vyrob si zvířátko se zúčastnilo málo soutěžících, 3 ŽŠ, 2
MŠ, 2 jednotlivci, celkem 7. Odměnou jim byla beseda s malířem Ludvíkem Kuncem.
3. Jarní přednáškový cyklus
Mgr. Soňa Nezhodová, PhD.: Masaryk a Hustopeče, 29.3. 2007, 6 osob
Prof. Lubomír Vencálek: Genius loci jižní Moravy, 12.4. 2007, 15 osob
PhDr. Lumír Poláček: Mikulčice a Velká Morava, 26.4. 2007, 13 osob
4. Příprava muzeologického semináře Muzejní výstavní tvorba:
Seminář byl realizován jako projekt Muzeologické komise AMG ČR za podpory MK ČR ve
dnech 26. – 27. 6. 2007, 55 účastníků
5. Oslavy 100 let Veslařského klubu Hodonín - vernisáž výstavy se křtem publikace 100 let VK
Vernisáž proběhla 28.3. 2007 ve výstavních sálech na Národní tř. 21 ve spolupráci s VKH,
zahrála skupina Savana, publikaci uvedl starosta Hodonína L. Šimeček. Účast 70 osob
6. Doprovodný program k výstavě Když zbraně řinčí
- vernisáž byla 1. 3. s dětským folklórním souborem Lužičánek, účast 59 osob
- pracovní listy pro žáky ZŠ i SŠ obsahující vědomostní test vycházející z výstavy, doplňování
slov do textu, tématicky laděnou tajenku, obrázek vojáka určený k domalování. Pro nejmenší děti
byly určeny omalovánky s danou tématikou - vydání 150 ks „skládačky“ informující návštěvníky o
sbírkách militárií jednotlivých muzeí, která se na vzniku výstavy podílela
- přednáška Mgr. L. Nedbala – byla domluvena, avšak krátce před termínem přednášky Mgr.
Nedbal dlouhodobě onemocněl a jeho pracovní neschopnost přesáhla termín výstavy. Z tohoto
důvodu nebyla přednáška uskutečněna
- praktická ukázka výroby zbraní: 9. 5. 2007, 9 – 12 hod. a 13 – 16 hod. předváděcí akce „Jak
se dělá nejen puška…“ ve spolupráci s Centrem odborné přípravy technické z Uherského Brodu
určená pro školy i širokou veřejnost. Na zámečku předváděli 3 studenti této školy umělecké
kovorytectví na zbraních a výrobu zbraní s příslušným odborným výkladem. Účast 195 osob

16

7. Derniéra výstavy Život je jen náhoda o Jaroslavu Ježkovi
21.9. 2007 koncert nazvaný „Černobílé klávesy Jana Šimíčka“, návštěvnost 30 osob
8. Doprovodný program výstavy Kamenné předměty v pravěku – experimentální archeologie
Součástí výstavy byl koutek s experimentální archeologií, kde si návštěvník mohl osobně
vyzkoušet výrobu kamenných nástrojů a jejich používání. Pro návštěvníky byly vypracovány
letáčky s instrukcemi, jak postupovat při výrobě nástrojů. Forma výstavy byla multimediální, za
použití videoprogrojekce s ukázkami technik opracování kamene.
9. Doprovodný program výstavy Tengenenge/Místo počátků
- vernisáž 14.6. za účasti velvyslankyně Zimbabwe pro ČR ve Vídni p. Tsitsi Grace Mutandiro,
majitele soch Ing. K. Pupíka a bývalého velvyslance v ČR Jarosl. Olši s vystoupením tanečního
studia AYSUN v programu Africké variace za hudebního doprovodu volného hudebního sdružení
Ethnojam (2x percusse a didgeridoo), účast 125 osob
- beseda s ing. Pupíkem pro SŠ se uskutečnila 15. 6., účast 61 osob
- v době konání Afrického večera 28.7. volný vstup, cca 130 osob
10. Doprovodný program k výstavě Psí život
- vernisáž 12. 9. s vystoupením folklórního dětského souboru Lužičánek, účast 76 osob
- pro nejmenší děti byly na výstavě připraveny omalovánky a puzzle s obrázky pejsků, pro děti
školou povinné zase zajímavé pracovní listy s tajenkou a vědomostními otázkami vycházejícími
z textu výstavy
- „O nejhezčího pejska ušáčka“ - soutěž v malování. Podmínkou pro zařazení do soutěže bylo
namalování obrázku formátu A4 libovolnou technikou. Původně měla soutěž probíhat ve dvou
kategoriích – pro děti od 6 do 11 let a pro děti od 12 do 15 let, v každé kategorii měly být oceněny
tři nejlepší obrázky. Avšak autoři mnoha obrázků přihlášených do soutěže spadali pouze do
mladší věkové kategorie. Proto se porota složená z pracovníků a výtvarníků muzea rozhodla
vybrat 6 nejzdařilejších obrázků a neudělovat pořadová vítězná místa. U příležitosti ukončení
výstavy byly v neděli 11. 11. 2007 vyhlášeny ve výstavním sále na Národní třídě výsledky
soutěže. Po nelehkém rozhodování vybrala a ocenila porota obrázky, které namalovali Tomáš
Bohunský (10 let, Mikulčice), Kateřina Suchánková (7 let, Rohatec), Jolana Kántorová (9 let,
Hodonín), Anička Ryšánková (7 let, Hodonín), Monika Leskovská (8 let, Sudoměřice), Anička
Šebestová (6 let, Sudoměřice). Malíři nejhezčích obrázků získali za odměnu ceny od Masarykova
muzea a firmy Almika s.r.o., účast 44 dětí
- ve spolupráci s Kynologickým klubem Hodonín jsme uspořádali pro mateřské školy
v Hodoníně besedy (termín 30. 10., 8. 11.). Členky kynologického klubu paní Hřebíčková a paní
Nováková seznámily děti se zásadami, jak se chovat k pejskům, aby se předešlo případným
útokům pejska na dítě. Také seznámily děti s každodenními povinnostmi majitele pejska o
zvířátko, aby si děti uvědomily, že vlastnictví pejska je spojeno s mnoha úkoly. Dětem byly
představeny i různé předměty spojené s chovem pejsků jako oblečky pro psy, hřebínky, hračky.
Chovatelky přivedly na besedu i své pejsky, s nimiž předvedly ukázky z výcviku a dovednosti
svých zvířátek, účast 191 osob
- akce Odpoledne s pejsky proběhla ve spolupráci s Kynologickým klubem Hodonín u
příležitosti ukončení výstavy „Psí život“ v neděli 11. listopadu v 15 hod. Původně se měla konat na
pěší zóně před obchodním domem Centrum – na městě Hodonín byla opatřena všechna potřebná
povolení. Pro nepříznivé počasí akce nakonec proběhla v náhradním umístění - sál Evropa.
Členové hodonínského kynologického klubu předvedli ukázky agility, což je psí sport, kdy pes
doprovázený svým psovodem musí co nejrychleji a nejpřesněji překonat překážky ve stanoveném
pořadí. K vidění byl také tanec se psem na hudební doprovod. Účast 120 osob
11. Doprovodný program k výstavě Jak se rodí večerníčky
- součástí výstavy je malé televizní studio
- připraveno pásmo pohádek, písniček a pantomimy, akce se uskuteční 22.1. 2008
12. Doprovodný program k výstavě betlémů
- kvíz otázek o betlémech
13. Semináře pro metodické kabinety PS – žádné požadavky nebyly
14. Vernisáže výstav probíhají dle harmonogramu výstav
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Celkem účast (nejsou započítány vernisáže, neboť jsou vedeny v návštěvnosti výstav,
některé akce uvedeny odhadem, návštěvnost programů vázaných na prohlídku výstavy
evidovat nelze) – 1159 osob

Přehled vernisáží
zámeček
1.

2.

3.

Když zbraně řinčí - proběhla 1. 3., vystoupila Dominika Holešínská a Petr Soustružník
z Dětského národopisného souboru Lužičánek z Lužic s krátkým tanečním a pěveckým
vystoupením za doprovodu Michala Grombiříka (cimbál) a Miroslava Havlíka (violoncello).
Návštěvnost: 59 osob.
Kamenné předměty v pravěku aneb není kámen jako kámen - proběhla 10. 10., úvodem
promluvil autor výstavy Mgr. Fr. Kostrouch a předvedl praktickou ukázku výroby kamenných
předmětů, s hudebním číslem vystoupil Bc. Miroslav Havlík a Michal Oliva, přítomno 22 osob
Betlémy - proběhla 5. 12., vernisáž zahájil Mgr. Gronský krátkým slovem o vzniku a vývoji
betlémů, hudební vystoupení – zpěv vánočních koled za hudebního doprovodu Bc. M. Havlíka,
přítomno 25 osob

Národní třída 21
1.

2.

3.

4.

5.

Zvířata Ludvíka Kunce - proběhla 18.1. 2007 ve výstavních sálech na Národní tř. 21, vystoupil
pěvecký sbor Mamina Gospel, úvodní slovo pronesl malíř Ludvík Kunc. Na vernisáži bylo
přítomno 64 návštěvníků.
Sto let veslařského klubu Hodonín - proběhla 28.3. 2007 ve výstavních sálech na Národní tř.
21 ve spolupráci s VHK, zahrála skupina Savana, publikaci uvedl starosta Hodonína L. Šimeček.
Na vernisáži bylo přítomno 70 osob.
Tengenenge. Místo počátků - proběhla 14. 6., výstavu zahájila velvyslankyně Zimbabwe pro ČR
Tsitsi Grace Mutandiro, bývalý velvyslanec ČR v Zimbabwe Jaroslav Olša jr. a galerista Ing. Karel
Pupík, vystoupilo taneční studio AYSUN s programem Africké variace za hudebního doprovodu
volného hudebního sdružení Ethnojam, přítomno 125 osob
Psí život - proběhla 13. 9. 2007, promluvil autor výstavy PhDr. Karel Jaroš a s pěveckým číslem
vystoupila děvčátka z Dětského národopisného souboru Lužičánek z Lužic za hudebního
doprovodu Bc. Miroslava Havlíka, přítomno 76 osob
Jak se rodí večerníčky - proběhla 22. 11. s pohádkovým programem „A je to“ žáků literárnědramatického oboru ZUŠ pod vedením p. uč. Janíkové, přítomno 39 osob

Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
1.

Byl jsem letcem… - promítání dokumentárních filmů o válečných letcích, zapůjčených Ing.
Kabátem, který se zabývá leteckou historií

2.

Středověk je když… - v podstatě „hrací“ výstava převzatá z Dětského muzea v Brně
- návštěvníci si mohli vyzkoušet repliky středověkých šatů a hudebních nástrojů

3.

Loutky J. Neduchala - návštěvníci si mohli vyzkoušet, jak se vodí maňásci, nebo vyrobit si
vlastní loutku z papíru a zbytků látek

4.

Muzejní noc
- program Muzejní noci byl zaměřen na loutkové divadlo a pohádky – uskutečnilo se
představení dvou kyjovských loutkových souborů a souboru z Milotic, ten hraje s autentickými
loutkami od J. Neduchala, které byly vystaveny na současně probíhající výstavě, účast cca 210
osob

5.

Velikonoční předváděcí týden - příprava velikonočního předváděcího týdne, realizace v Kyjově
ve spolupráci s Mgr. Gronským ve dnech 27.3. - 30.3., účast 77 osob
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6.

Dny řemesel – uskutečněno ve spolupráci s Mgr. Gronským ve dnech 20.6. - 22.6., účast 560
osob

7.

Vánoční předváděcí týden- uskutečněno ve spolupráci s Mgr. Gronským ve dnech 11.12. 14.12., účast 584 osoby

8.

Fotografická soutěž O nejvtipnější foto ze Slováckého roku 2007
- fotografická soutěž byla vyhlášena oficiálně ve spolupráci s Městským úřadem Kyjov,
odborem školství a kultury. Byly stanoveny propozice a vyhlášení soutěže v tisku, Kyjovských
novinách, Slovácku a na webových stránkách města, informačního centra a muzejních stránkách.
Termín uzávěrky červen 2008

Celkem účast – 1431 osoba

Pobočka: Městské muzeum Veselí nad Moravou
1.

Doprovodná akce k výstavě historických kol
- 21.3. – přednáška Josefa Zimovčáka, účast 39 osob

2.

Velikonoční předváděcí týden lidových řemesel
- realizováno 27.3 – 30.3., návštěvnost: 519 osob

3.

Muzejní noc – uskutečněna 18.5., program tematicky přizpůsobený výstavě historických kol ve
spolupráci s VETERÁN BICYKLUBEM Uherský Ostroh, účast: 357 osob

4.

Spolupráce s Městským kulturním střediskem při přípravě dětských zpěváků
- přehlídka se uskutečnila 1. 4. 2007, od prosince probíhají přípravy 25. ročníku, který se
uskuteční na jaře roku 2008

5.

Vánoční předváděcí týden lidových řemesel
- uskutečnilo se 11.12. – 14.12., návštěvnost: 564 osoby

6.

Vánoční koledování se z vážných rodinných důvodů jednoho z účinkujících neuskutečnilo

7.

Doprovodná akce k výstavě Z historie práva útrpného – praktické ukázky technik užívaných při
útrpných výsleších – Memento Mori (vernisáž 14. 10.)

Dále:
1.

Noc s Andersenem (31. 3.), návštěvnost: 34 osob

2.

Odborný výklad ve stálé expozici pro školy – pravěk, středověk, novověk, etnografie

3.

Vypracován nový text pro průvodcovskou činnost - etnografie

Celkem účast – 1513 osob

PŘEDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Přednášková činnost
HODONÍN
•

T. G. Masaryk, Herbert Masaryk a výtvarníci – přednáška pro Masarykovu společnost v Brně,
2.5., účast cca 40 osob

•

Osobnost T. G. M. ve stálé expozici Masarykova muzea v Hodoníně – přednáška s besedou
moderovanou spis. Lenkou Procházkovou na velvyslanectví ČR v Bratislavě, 7.6., účast cca 40
osob

•

Dějiny města Hodonína do roku 1762
- 14. 6. přednáška o moru, morových ranách na Hodonínsku a morovém sloupu v Hodoníně
pro 6. třídu ZŠ Očovská (p. uč. Pernikářová) na náměstí před radnicí a u morového sloupu;
vypracovány pracovní listy pro žáky, přítomno 20 žáků

19

•

Metody záchranného archeologického výzkumu - realizovány přednášky zaměřené na
problematiku záchranných archeologických výzkumů (ZAV) a obecně na jejich dějiny a průběh,
včetně prezentace nových výzkumů v konkrétních oblastech Hodonínska a Uherskohradišťska
Nové archeologické objevy z pravěku a středověku Žarošic - Památník obce
Žarošice, 29.4. 2007 – doprovodný program k výstavce nových nálezů, 15 osob
Archeologické nálezy z doby bronzové a halštatské v Dambořicích, XXXVIII.
konference vlastivědných kroužků – kulturní dům v Dambořicích, 6.10. 2007, 60 účastníků
Pravěké a protohistorické osídlení velkého Hradiště – Konference Dějiny
Uherskohradišťska od pravěku do 14. století – aula Gymnázia Uherské Hradiště, 19.10. 2007, 60
účastníků

•

Teorie sběratelství – 3 přednášky, celkem 73 osoby
Jak zachytit Hodonín a Hodonínsko v novém typu výstavní třídy jednorázových
exponátů – přednáška s ukázkami pro Klub filatelistů – středa 18.4. – minipivovar Kunc – od
16,30 hod. - 22 přítomných
O sbírání pohlednic Hodonína a Hodonínska - přednáška s besedou a ukázkami,
středa 27.6. – minipivovar Kunc – na závěrečné předprázdninové schůzce Klubu filatelistů - od
16,30 hod. –27 přítomných
TGM na poštovním materiálu u nás i v zahraničí – přednáška s ukázkami na
výroční schůzi Klubu filatelistů Hodonín - minipivovar Kunc – 26.12.07 v 17 hod. - 24 přítomných

•

Současné české muzejní výstavnictví – přednáška s AV ukázkami na Škole muzejní
propedeutiky při AMG ČR, České muzeum hudby v Praze 12.12., účast 20 osob

•

Muzejně výstavní kritika – přednáška s AV ukázkami na Škole muzejní propedeutiky při AMG
ČR, České muzeum hudby v Praze 12.12., účast 20 osob

•

Spolupráce muzeí s médii - přednáška na Škole muzejní propedeutiky při AMG ČR, České
muzeum hudby v Praze 12.12., účast 20 osob

Celkem na přednáškách našich pracovníků (kromě vystoupení na cizích konferencích) – 248
osob
KYJOV
•

Historická procházka městem – uskutečnila se 21.9. pro Klvaňovo gymnázium v Kyjově - 21
studentů
Přednášky na ostatní témata uvedená v PHÚ nebyly požadovány, nevykazujeme pravidelnou
přednáškovou činnost na FF MU v Brně.

Publikační činnost
1. Vydání Muzejního občasníku 2006 – neuskutečnilo se z finančních důvodů, občasník připraven do
tisku
2. Vydání sborníku z masarykovského semináře – zadáno z finančních do tisku až koncem roku
3. Články do Muzejního občasníku – viz přehled publikační činnosti jako příloha č. 1
SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH, NKP
1. Slovanské hradiště v Mikulčicích (vznik, vývoj, zajímavosti)
- studium literatury, konzultace problematiky (Z. Klanica, L. Poláček, J. Šmerda, L. Galuška, J.
Klíma, J. Šolc) – přednáška nebyla požadována, ale bylo použito k doplnění a aktualizaci
průvodcovských textů a při provádění návštěvníků v době prodloužené sezóny
2. Stará a Velká Morava (historie Slovanů na Moravě)
- studium literatury, konzultace problematiky (Z. Klanica, L. Galuška, J. Šmerda, J. Šolc),
příprava konceptu – přednáška požadována nebyla, ale podklady nakonec využity pro
popularizační článek v čas. Českopis
3. Slovanská centra (zajímavosti lokalit)
- studium literatury, konzultace problematiky (Z. Klanica, L. Poláček, L. Galuška), příprava
konceptu

20

4. Kořeny lidových tradic v předkřesťanských zvycích
- studium literatury, konzultace (Z. Klanica, L. Galuška, J. Jilík, T. Gronský), příprava konceptu
5. Zpracování a vydání letáku k naučné přírodovědné stezce areálem SHM – NKP
- s ohledem na stav příprav naučné stezky (zpracována studie a projekt, v současné době
probíhají jednání s vlastníky za účelem získání souhlasu se zřízením stezky) odloženo na rok
2008
6. Stať o činnosti SHM v roce 2006 pro obecní kroniku Mikulčic
- příspěvek zpracován dr. Šolcem, do obecního zpravodaje dodán příspěvek o průběhu
sezóny 2007 a informace o plánech na rok 2008
Dále:
•

Pořízen přepis textů a popisek jednotlivých panelů a vitrín za účelem jejich překladu do angličtiny
a němčiny

•

Neformální besedy a osobní informování ředitelů a učitelů v navštívených základních školách
(Hodonín, Šardice, Svatobořice-Mistřín, Kyjov, Mikulčice) o možnostech využití návštěvy
expozice v SHM jako součást výuky

4. KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST II.
1. Muzejní noc jako derniéra výstavy Když zbraně řinčí
Noc se šermíři: 18. 5. 2007 u příležitosti Mezinárodního dne muzeí. Na nádvoří zámečku
vystupovala od 17 do 23 hod. šermířská skupina Historizující sdružení žakéřské Poustevník
s krátkými, ale častými ukázkami šermířských soubojů a gotických i renesančních tanců. Mezi
zmíněnými vystoupeními hrála folkové balady hudební skupina Tempus. V předsálí probíhalo
předvádění uměleckého kovorytectví na zbraních paní Martinou Salajkovou, na nádvoří zámečku
zase ukázky kovářského řemesla členy V-P ateliéru z Jestřabic. Na nádvoří byly pro děti
připraveny soutěže, v předsálí pak omalovánky a puzzle. Prohlídka expozice a výstavy byla
zadarmo. Celá akce byla zdokumentována. Návštěvnost 890 osob
Akce proběhla za finační podpory města Hodonína - podán úspěšně grant na město Hodonín
o finanční podporu muzejní noci (konec února). Získání sponzorských darů
2. Velikonoční předváděcí týden lidových řemesel – víceúčelový sál Evropa
- uskutečnil se od 27.3. – 30.3. 2007, 896 návštěvníků
3. Týden řemesel – předvádění tradičních řemesel pro školy i veřejnost
uskutečnil se od 20.6. – 22.6. 2007 na nádvoří hodonínského zámečku, 575 návštěvníků
4. Vánoční předváděcí týden lidových řemesel
- uskutečnil se v sále Evropa od 11.12 do 14.12. 2007, 576 návštěvníků
5. Workshop afrického tance – viz bod 6
6. Africký večer ve spolupráci s Poradnou pro integraci (odvislé od získání grantu MK pro PPI), sál
Evropa 28.7.
- program:
14. – 17. hod. - Workshop afrických tanců se Simonou Prokůpkovou, 7 osob
18. – 19. hod. – bubenický workshop s Papisem Nyassem, 50 osob
20. - 23.30 hod. – Simona Prokůpková a TiDiTaDe – afr. tance
- Elvis Kititi a Tshikuna – koncert – afropop
- Papis Nyass – bubenická show (bonga, conga, djembe)
- LES GRANDS TAM-TAM D´AFRIQUE pod vedením Frederica
Kisadi z Konga – percusse, zpěv, tanec
- po celou
dobu volný vstup na výstavu kamenných soch ze Zimbabwe Tengenenge/Místo počátků,
ochutnávky afrických jídel, ukázky pletení afrocopánků (salon Sissi Ivy Sukačové) a podávání
afrických čajů (čajovna Šálek ticha), návštěvnost 445 osob
Akce
se uskutečnila ve spolupráci s Poradnou pro integraci za podpory MK ČR, Evropského
uprchlického fondu, města Hodonína a ČEZ na podporu integrace cizinců v ČR
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7. Sešli se v Evropě – mezinárodní hudební setkání v sále Evropa
– Pavel Jakub Ryba & Mind the Step - česko-polsko-anglické jazzové uskupení, návštěvnost
cca 146 osob
Dále:
•

Setkání Etnografické komise AMG ČR, sál Evropa 28. – 29.6., účast 18 osob

•

Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG ČR, sál Evropa 21. – 22.11., účast 45 osob

•

T. G. Masaryk a česká státnost, LF MU Brno 4. – 5.9. - spolupořadatelství a účast na
mezinárodní vědecké konferenci ve spolupráci s Katedrou filozofie FF MU Brno a Masarykovým
ústavem v Praze, účast cca 30 osob

•

Vzpomínkové akce k 70. výročí úmrtí T. G. Masaryka – série akcí pořádaná ve spolupráci
s Masarykovou společností v Hodoníně za podpory města Hodonína
- prázdninová korespondenční soutěž o TGM pro děti, účast 30 dětí ve věku od 8 do 14 let
14. 9. Pietní shromáždění u pomníku TGM s hudebním vystoupením Pěveckého
sboru Gymnázia Hodonín pod vedením Josefa Ilčíka
Pocta T. G. Masarykovi – slavnostní koncert Smíšeného pěveckého sboru města
Hodonína pod vedením Josefa Ilčíka s vyhlášením výsledků soutěže o TGM pro děti
v sále Evropa, účast cca 60 osob
20. 9. Živý klavír Charlotty Masarykové – koncert klavíristky Emílie Psotové v expozici
Masarykova muzea v Hodoníně na klavír Ch. G. Masarykové, zpěv Emílie Nádlerová,
účast 45 osob
21. 9. Stopa T. G. Masaryka v dějinách – přednáška Doc. PhDr. Jaroslava Opata, DrSc.
pro studenty Obchodní akademie a Gymnázia Hodonín, obojí po cca 40 studentech,
poté přesun na slavnost k rodnému domu Josefa Masaryka do Kopčan

•

V rámci spolupráce s městem Hodonín zapojení Masarykova muzea do akce Dny evropského
dědictví (8. – 16. 9.) – při této příležitosti byl 15. 9. vstup do muzea zdarma

•

Několikrát účast na poradě ředitelů ZŠ z Hodonína. Zjistili jsme však, že mnohem účinnější je
spolupráce přímo s konkrétními učiteli. Proto vedeno jednání s učiteli ZŠ v Hodoníně o možné
spolupráci s muzeem (přelom dubna a května) vzhledem k chystaným změnám ve vyučování
škol.

Celková účast u akcí s evidovanou návštěvností (kromě konference v Brně, korespondenční
soutěže a přednášek doc. Opata na SŠ) - 3753 osoby
Celková účast u akcí s evidovanou návštěvností včetně poboček (kromě SHM) – 8125 osob

Víceúčelový sál Evropa
1. Folklórní škola a národopisný večer na téma:
Organizací akcí tohoto druhu chtělo Masarykovo muzeum především podpořit rozvíjející se
folklórní hnutí ve městě Hodoníně. Pro dlouhotrvající jednání se souborem Velička se bohužel
nepodařilo uspořádat plánovanou jarní folklórní školu a národopisný večer na téma Horňácko.
V měsíci srpnu (11.8.) byla akce uspořádána ve spolupráci s DK Hodonín v rámci
Svatovavřineckých slavností na téma OPAVSKÉ SLEZSKO se Slezským souborem Heleny
Salichové.
Především pro problematické jednání se samotnými soubory, které na své vystoupení obtížně
shání doprovodné cimbálové muziky, bylo po domluvě s vedením Masarykova muzea od pořádání
dalších akcí tohoto druhu upuštěno. Další folklorní programy budou v sále Evropa pořádány již
jednotlivě dle aktuální nabídky a požadavků.
2. Cyklus hudebních čtvrtků – pořádání koncertů a technické zajištění Hudebních čtvrtků dle
dohody s Hodonínským symfonickým orchestrem a ZUŠ v Hodoníně
Klavírní recitál Igora Ardaševa
Slavnostní předávání cen Jihomoravského kraje – Koncert
Kateřiny Englichové a Viléma Veverky – pořádal Jihomoravský kraj ve spolupráci
s Masarykovým muzeem v Hodoníně
Z dalších akcí pořádaných v rámci cyklu hudebních čtvrtků, jejichž organizátory byly další
subjekty v Hodoníně:
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26.4.2007
24.5.2007
8.11.2007

Koncert KOJNu
Koncert Smíšeného pěveckého sboru Hodonín
Koncert v režii HSO a SPS

3. Programy pro děti MŠ a ZŠ v Hodoníně a okolí na téma
V roce 2007 se rozvinula především úzká spolupráce s MŠ Sídlištní II. a její pobočkou MŠ
Pravoslava Veselého, pro které jsme uspořádali program archeologie, historie města Hodonína,
vánoční tradice a zvyky Slovácka.
15.5.2007
Program pro MŠ Sídlištní II. – program o historii Hodonína
17.5.2007
Program pro MŠ Pravoslava Veselého – program o historii Hodonína
5.6.2007
Program pro MŠ Dubňany II. - archeologie
20.9.2007
Program pro MŠ Dubňany – archeologie
30.11. 2007
Program pro ZŠ Lužice - Hodonín – archeologické pracoviště,,
13.12.2007
V rámci vánočních předváděcích akcí – program pro MŠ Sídlištní II. a MŠ
Pravoslava Veselého – adventní zvyky a tradice
- dále pomoc na přípravě programu pro třídu ZŠ Očovská v Hodoníně
- s možností spolupráce na rámcových vzdělávacích programech byly osloveny také další MŠ
a ZŠ v okolí Hodonína – především: ZŠ Lužice, ZŠ Očovská a ZŠ Vančurova
- v propagaci akcí v sále Evropa pak bylo pokračováno při každé příležitosti – např. při
osobním pozvání jednotlivých pedagogů na velikonoční a vánoční předváděcí akce
4. Doprovodné akce v rámci dramaturgického plánu výstav
Jednalo se především o pomoc při přípravách vernisáže, pomoc při instalacích jednotlivých
výstav, výrobu panelů, průvodcovskou službu, stěhovací práce, ale také o osobní účinkování na
vernisážích – příprava programu s dětským národopisným souborem Lužičánek, hudební
vystoupení s hrou na violoncello atd.
25.4.2007
Fotodokumentace romského pohřbu v Lužicích
12.9.2007
Vernisáž výstavy PSÍ ŽIVOT
10.10.2007
Vernisáž výstavy Kamenné předměty v pravěku, aneb není
kámen jako kámen
11.11.2007
Odpoledne s pejsky
28. – 31.12.2007
Výroba panelů pro výstavu Hodonín v minulých staletích
5. Velikonoční a vánoční předváděcí akce – tematické programy pro děti MŠ a ZŠ
27. – 30.3.2007
Velikonoční předváděcí akce – v rámci předváděcích akcí pletení žil
11. - 14.12.2007
Vánoční předváděcí akce – 13.12.2007 akce s vánočními tradicemi
a zvyky pro MŠ Sídlištní II. a MŠ Pravoslava Veselého
6. Svatovavřinecké hody v Hodoníně – spolupráce s DK
11.8.2007
Folklórní škola na téma Opavské Slezsko se Slezským souborem
Heleny Salichové
7. Technické zajištění akcí Masarykova muzea v Hodoníně – přednášky, semináře, workshopy,
koncerty, křty knih apod. v sále Evropa a na nádvoří zámečku
22.2. 2007
literární dílna pro soutěž Skrytá paměť Moravy
26. – 27.6.2007
Seminář Muzejní výstavní tvorba
28. – 29.6.2007
Setkání etnografické komise AMG
21. - 22.11.2007
Komise historiků AMG ČR
8. Technické zajištění akcí objednavatelů a pronájmy
Pronájmy sálu Evropa:
23.5.2007
III. hodonínský den sester
22.9.2007
Imatrikulace EPI
6.10.2007
Morava nůž 2007
27.11.2007
Módní přehlídka Modelingové agentury AFRODITA
od 18.3.2007 každou neděli v sále Evropa - pravidelné nedělní setkání Křesťanského
společenství
Akce pořádané Městem Hodonínem, Domem kultury v Hodoníně a Studentským
parlamentem:
8.3.2007
Předávání cen města Hodonína
3.6.2007
Koncert Contentus Moraviae 2007
4.11.2007
Kurz tanečních DK Hodonín
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17.11.2007
9.12.2007
15.12.2007

Akce Studentského parlamentu
Taneční DK Hodonín
Akce Studentského parlamentu

9. Akce Masarykova muzea v Hodoníně v sále Evropa
4.4.2007
Vítání jara s Yvonne Sanchez
10.6.2007
Koncert skupiny Traband + v rámci koncertu vyhodnocení soutěže o
nejlepší tablo
28.6.2007
Koncert pěveckého sboru Gymnázia Hodonín a jejich
hostů
28.7.2007
Africký večer
14.9.2007
Slavnostní koncert u příležitosti 70. výročí úmrtí T.G.M.
21.10.2007
Koncert k 55letému výročí založení BROLNu
25.10.2007
Sešli se v Evropě - Koncert P.J.Ryba & Mind the Step
Odhadovaná účast na akcích pořádaných MMH – 3170 osob
Kompletní přehled činnosti ve víceúčelovém sále Evropa v příloze č. 2

SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH, NKP
1. Zahájení sezóny: TV most SHM – Staré Město – Modrá
- televizní pozvánka před sezónou provedena po konzultaci s redaktory TV studia Slovácko
jen z SHM
2. Den otevřených dveří v rámci Mezinárodního dne muzeí – spolupráce s AÚ AV ČR Brno,
pracoviště Mikulčice
- uskutečněno 9. 9., návštěvníci měli možnost zdarma shlédnout nejen naše expozice,
navštívit pracoviště AÚ AV ČR v Mikulčicích, seznámit se s prací archeologů a konzervátorů;
návštěvnost 107 osob
3. Muzejní noc – Mikulčická brusle
- uskutečněno 18.5. v době od 19.30 do 23.00 hodin - noční provádění expozicemi doplněno
osvětlením pomocí pochodní a svící, ZŠ Mikulčice se akce v tomto roce vlastní aktivitou
(Mikulčická brusle) nezapojila; návštěvnost 157 osob
4. Den bulharské menšiny
- slavnost pravoslavné církve a pouť Bulharů se uskutečnila 26. 5. - aktivní spolupráce
pořadatele s vedením pobočky (zajištění občerstvení, stánkový prodej, posezení pro návštěvníky);
na programu slavnostní bohoslužba v prostorách baziliky a kulturní odpoledne s vystoupením
dvou bulharských folklorních souborů před návštěvnickým centrem; návštěvnost 110 platících +
cca 500 poutníků, včetně bulharského velvyslance v ČR
5. Sv. liturgie Církve řeckokatolické
- uskutečněno 9. 6. v prostorách pavilonu II, účast: 60 osob
6. Pravoslavná liturgie
- viz bod 4. Den bulharské menšiny
7. Vyhlášení výsledků literární soutěže Moravské poutání času/Skrytá paměť Moravy
- uskutečnilo se 22. 6. odpoledne; soutěže, vyhlášené JMK Brno ve spolupráci s Muzeem
Brněnska a Masarykovým muzeem v Hodoníně, se zúčastnilo ve dvou kategoriích 111
soutěžících. Vítězové v kategorii 12 – 15 let: Anežka Chrudimová (1 místo), Barbora Kotásková
(2. místo) a Veronika Macháčková, v kategorii 16 – 19 let: Richard Skolka (1. místo), Zbyněk
Řehoř (2. místo) a Hana Šustková (3. místo)
- náročná organizační a technická příprava byla celkově provedena velmi dobře - vlastní
soutěži předcházely 2 tvůrčí dílny uspořádané Masarykovým muzeum v Hodoníně ve spolupráci
s Památníkem písemnictví na Moravě v Rajhradě (22. února a 5. března) a vedené lektorkou Mgr.
Kateřinou Vávrovou; každé lekce se zúčastnilo 15 účastníků – žáků a studentů hodonínských a
mikulčických škol
- s akcí souviselo zajištění občerstvení a podání firmou Junior Bzenec, zajištění, postavení a
likvidace stanového přístřešku od Mikroregionu Nový Dvůr, realizace ozvučení firmou pana
Krobota, kulturní vystoupení hudební skupiny žáků z Dolních Bojanovic Šroti pod vedením Mgr. V.
Navrátila, moderování předávání R. Svobodou, pozvání soutěžících a jejich doprovodů,
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organizace svozu autobusem z Hodonína a organizace průvodcovských služeb a provozu
pobočky; návštěvnost 55 osob + 170 účastníků vyhlášení zdarma
8. Římskokatolická pouť
- uskutečněno 5.7. za účasti např. arcibiskupa kardinála Vlka a hejtmana Jihomoravského
kraje Ing. S. Juránka, návštěvnost muzea 135 osob + 2000 účastníků poutě
9. Spolupráce při akci ochránců přírody Den země
- vlastní akce ochránců přírody z hnutí Brontosaurus; uskutečněno 28. 4., akci byl přizpůsoben
provoz v muzejních expozicích; návštěvnost 115 osob + 150 účastníků (převážně dětí) Dne Země
Celkem návštěvnost kulturně vých. akcí (odhad) – 3560 osob
Celkem návštěvnost kulturně výchovných akcí sumář (odhadem) – 14 910 osob

5. ODBORNÁ - VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
Masarykovo muzeum v Hodoníně
HISTORIE
1. Dokumentační a informační centrum TGM:
a) mapování masarykian:
- z důvodu pracovního vytížení odloženo na rok 2008
b) Soupis, evidence a fotodokumentace pomníků TGM:
Plánovaný soupis a evidence a fotodokumentace pomníků TGM byl obměněn podle možností
a příležitostí. Při fotodokumentaci bylo většinou využíváno vlastní vozidlo, často (z důvodu zajištění
kvality snímku) vlastní fotoaparát. Fotografie jsou následně popsány, roztříděny podle místa (resp.
okresu) a uloženy na CD.
- studium v archivech – Archiv města Ostravy – 3 dny bádání a provádění písemných
záznamů z kronik přidružených obcí k Ostravě uložených v archivu (Krásné Pole, Poruba, Pustkovec,
Třebovice, Polanka, Stará Bělá, Slezská Ostrava, Petřkovice, Heřmanice, Bartovice, Kunčice,
Kunčičky), studium archivního fotofondu
- oslovení a spolupráce s R. Pavlovským (Dětský domov se školou Ostrava – Kunčice) –
historie pamětní desky v budově kunčické školy, získání fotografie pamětní desky
- fotodokumentace pomníků – zdokumentováno celkem 22 pomníků:
okres Ostrava: Bartovice – reliéf na pomníku padlým, Heřmanice – busta s pomníkem padlým,
Krásné Pole – pamětní deska, pomník padlým, Kunčice nad Ostravicí – busta, Kunčičky - busta,
Ostrava – busta, základní kámen v depozitáři Ostravského muzea, Petřkovice – busta, Pustkovec –
reliéf na pomníku padlým, Polanka nad Odrou – busta, Slezská Ostrava – socha, Stará Bělá – socha s
pomníkem padlým, Třebovice na Slezsku – reliéf v budově OÚ
okres Frýdek – Místek: Frýdek – busta
okres Nový Jičín: Kopřivnice – pamětní deska, socha, Štramberk – busta, Tichá – podstavec
od busty, Vlčovice – socha s pomníkem padlým
okres Žďár nad Sázavou: Bystřice nad Pernštejnem – socha, Ostrov nad Oslavou – reliéf na
pomníku padlým, Věchnov – busta
c) shromážděny podklady pro stať „T.G.Masaryk na pamětních razítkách pošty
Československé zahraniční armády v Anglii 1940-1945“
vyhledány podklady pro pojednání o zrušených oslavách TGM v Hodoníně v roce 1950
2. Studium pramenů a literatury k dějinám města Hodonína
- městské osídlení:
Eliáš, Jan: Hodonín. Masarykovo náměstí. Stavebně historická a památkově architektonická
dokumentace i analýza vývoje městského prostoru. Brno 2005
Indikační skica Stabilního katastru z roku 1830 (získáno na CD do muzea)
- pro internetovou encyklopedii – osobnosti, události, ulice, stavby, objekty aj.:
Novák, V.: Zrnka a zrníčka z dob dávných i nedávných. Zajímavosti z historie našeho města.,
ročník 68
Novák, V.: Zrnka a zrníčka z dob dávných i nedávných. Zajímavosti z historie našeho města.,
ročník 67
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3. Studium pramenů a literatury k dějinám města a panství Hodonín
- město a panství za posledních pánů z Kunštátu a Boleradic
- Heralt a Vladislav Kunové z Kunštátu a Boleradic
Plaček, M. – Futák, P.: Páni z Kunštátu. Praha 2006.
Kol. autorů: Hodonín. Brno 1979
4.

Studium pramenů a literatury k česko-slovenským vztahům
Pavelčík, Jan: Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Javořině. Malovaný kraj 9, 1973, č. 5,
s. 15.
Čomaj, Pavol: Bratrské vzťahy medzi slovanskými národmi sa fašistom nepodarilo narušiť.
Malovaný kraj 10, 1974, č. 3, s. 3, 4, 5.
Damborák, Florian: Fluktuácia obyvateľstva moravsko-slovenskom pomezí v 19. storočí.
Malovaný kraj 8, 1972, č.3, s. 4.
Damborák, Florian: Niektoré postrehy z dejín česko-slovenských kulturních vzťahov do
národného obrodenia. Malovaný kraj 11, 1975, č. 6, s. 5.
Hachler, Emil: Moravské Slovácko na nejstarší mapě Moravy. Malovaný kraj 8, 1972, č. 5,
s. 2.
Hynek, Miloš: Československá jednota – nositelka česko-slovenské vzájemnosti. Malovaný
kraj 22, 1986, č. 5, s. 3-4.
Plaček, Miroslav: O vývoji stálých opevnění v jihozápadní části moravsko-slovenského pomezí
do zániku Velké Moravy. Malovaný kraj 16, 1980, č. 1, s. 4, 5.
Plaček, Miroslav: O vývoji stálých opevnění v jihozápadní části moravsko-slovenského pomezí
do poloviny 13. století. Malovaný kraj 16, 1980, č. 2, s. 14, 15.
Plaček, Miroslav: O vývoji stálých opevnění v jihozápadní části moravsko-slovenského pomezí
od poloviny 13. století do počátku renesance. Malovaný kraj 16, 1980, č. 3, s. 4, 5.
Turkotatarské vpády na Moravu. Malovaný kraj 11, 1975, č. 2, s. 20.

5. Studium odborné literatury ke správě svěřené sbírky
– numizmatika (V.)
Petráň, Zdeněk – Radoměrský, Pavel: Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské
numismatiky. Praha 2001.
Novotný, Vladislav: Mince Františka Lotrinského, Josefa II., Leopolda II. Hodonín 1995.
- porcelán
Knápek, Zdeněk: Rukověť sběratele porcelánu. Olomouc 2003.
Knápek, Zdeněk: Rukověť starožitníka a sběratele. Olomouc 1998
6. Vedení počítačové kartotéky osobností Hodonínska:
- 35 záznamů o osobnostech působících na Hodonínsku, úkol bude pokračovat v roce 2008
7. Slovácká komuna – studium fondů MMH (pokračování)
– studium dalších dvou krabic fondu D, postupné třídění materiálu (fotografie, dopisy,
novinové články, kopie vyhlášek)
- oslovení a návštěva pamětnice Věry Pěnicové z Lužic – vnučky Anny a Jana Floriánových
(předseda Slovácké komuny), proveden písemný záznam vzpomínek a postřehů, zapůjčení a
provedení kopií dokumentů a fotografií
- opakovaná návštěva pamětnice Ludmily Kučí z Lužic – přímé účastnice a členky komuny
Reflektor
- spolupráce s Jaromírem Markem (Česká televize Brno) na televizním dokumentu Interhelpo
8. Veslařský klub Hodonín
- scénář k autorské výstavě 100 let VKH, spolupráce s výborem VKH, studium literatury a
fondu MMH a v archivu VKH - realizováno
9.

Studium pramenů a literatury k dějinám Hodonína:
- proměny tváře města – průběžné mapování změn
- v rámci přípravy textu o hodonínských kasárnách průběžné fotografování v areálu tzv. Velkých
kasáren (nové úpravy), v Dukelských kasárnách bývalý štáb a útvarové kino (rekonstrukce)
provedena
fotodokumentace stadionu v Rybářích a vojenské ubytovny u autobusového nádraží
fotografován
současný stav nádvoří Dukelských kasáren, zbytky Masarykova mostu Hodonín-Holíč, zničeného
v roce 1945
- fotografovány zbytky
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hlavní budovy AÚ AV Brno na Slovanském hradišti v Mikulčicích (po požáru)
- ve městě: - foto výkopu před
radnicí, prováděného naším archeologem, úpravy balkonů a fasád na výškových domech na nám.
Osvobození
- foto rekonstrukce bývalé
ošetřovny ve Velkých kasárnách
10. Příprava CD-ROMu TGM (v případě, že bude získán grant) – CD ROM zařazen do projektu
Propagace Masarykova muzea v Hodoníně, v r. 2008 bude zažádáno o dotaci z fondů EU z neinv.
programu na podporu cest. ruchu
11. Spolupráce s Ústavem arch. a muzeol., odd. muzeologie FF MU Brno
- probíhá obvyklým způsobem – výpomocí u státních závěrečných zkoušek, pedagogickým
dozorem na studijních exkurzích, vedením a oponováním bakalářských (letos 1) a diplomových
prací (letos 1), zaškolujeme studenty muzeologie i jiných oborů v rámci povinných praxí – v r. 2007
2 studentky, společně připravujeme semináře – v r. 2007 o muzejní výstavní tvorbě
12. Spolupráce s oborovými komisemi AMG
- aktivní účast na jarním zasedání komise historiků AMG v Muzeu města Brna (2. 5.).
Projednávány aktuální informace z orgánů AMG, příprava dvoudenního semináře v Hodoníně,
webové stránky AMG aj.
- seminář Komise regionální historie Moravy a Slezska konán ve dnech 21. a 22. listopadu
v Masarykově muzeu v Hodoníně, sál Evropa, součástí programu byl vedle pracovní činnosti
komise i seminář o česko-slovenských vztazích za účasti slovenských kolegů a seminář na téma
Vinařství a muzea
- předsednictví v porotě Národní soutěže muzeí Gloria Musaealis
- přednášky a členství ve zkušební komisi u závěrečných zkoušek Školy muzejní propedeutiky
při AMG ČR
13. Redakce sborníku z masarykovského semináře – sborník je v tisku
14. Redakce Muzejního občasníku 2006 – redakční práce se uskutečnily, sborník však z finančních
důvodů vyjde až v r. 2008
15. Články do muzejního občasníku – příprava a rukopis
- jmenovitě uvedeny v publikační činnosti
16. Vyřizování badatelských požadavků - 18 + 34 odb. konzultací
17. Odborné konzultace a studentské praxe
- 37 odborných tel. a e-mailových konzultací
- konzultace 1 SŠ a 3 VŠ prací, vedení 1 bakalářské a 1 dipl. práce
- průběžně odb. konzultace růz. odborů města Hodonína, obcí a info center
- odb. konzultace a poradenská činnost pro regionální média
Dále:
•

Studium materiálu a příprava kapitoly T. G. Masaryk a Hodonín do monografie Dějiny Hodonína
do roku 1948

•

Příprava bibliografie Slovanského hradiště v Mikulčicích
- pokračovala práce na bibliografii Slovanského hradiště v Mikulčicích, úprava autorského
rejstříku. Bibliografie rozšířena:

•

•

a) o lokalitu Kapličky sv. Margity v Kopčanech
b) o články s tématikou úsilí o zapsání na listinu UNESCO
Celkem 960 základních položek
Historie kasáren v Hodoníně – excerpováno 36 listin v SOkA Hodonín, do publikace V Hodoníně
za vojáčka připravované MěÚ Hodonín, MěÚ nakonec od záměru upustil

•

Navrženy některé úpravy a změny v textech na plánované desky na hodonínském náměstí

•

Připraven článek o rekonstrukci věže zámku v Čejkovicích, provedené bývalou muzejní stavebněrestaurátorskou četou + foto

•

Korektury článků pro chystaný Muzejní občasník + získávání materiálů k základnímu kameni a
k pomníčku před SHM (autonehoda)
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•

Shromážděny podklady o vzniku spolku Český svaz ochránců přírody v okrese Hodonín (19801984)

•

Shromážděny podklady pro historii pošty ve Strážnici

•

Studium literatury k tématice moru:
Skružný, Ludvík: Atributy vybraných biblických postav, světců a blahoslavených
Šnajder, Bohuslav: Tichá Hrozba. (Drama boje proti infekcím). Praha, 1984
Karger-Decker, Bernt: Neviditelní nepřátelé. Lékaři a badatelé v boji proti infekčním chorobám.
Praha, 1977
Šerý, Vladimír – Mirovský, Jiří: Lékařství v tropech a subtropech. Praha, 1976
Vykoupil, Libor: Slovník českých dějin. Brno, 2000

•

Navázána úzká spolupráce s městem Hodonín ohledně příprav a realizace oslav 780. výročí
města v roce 2008. V průběhu celého roku jednání s městem Hodonín – příprava návrhu akcí
uspořádaných muzeem k výročí, dohodnutí termínů akcí, příprava návrhu rozpočtu akcí muzea,
předání informací o akcích k propagaci odboru školství a kultury. V rámci oslav účast na vzniku
projektu Vodního království – Mgr. Slavíková společně s Bc. M. Havlíkem činí dohled nad
historickými reáliemi Vodního království – kostýmy, erb, historické souvislosti. Do oslav 780.
výročí města Hodonína se muzeum zapojí v průběhu roku 2008 několika akcemi (např. výstavy
„Hodonín v minulých staletích“, „Život na tvrzi, na hradě“, „Alice Masaryková a Slovensko“,
konferencí ke vzniku měst na Moravě), na které se podařilo od města získat finanční příspěvek
ve výši 343 000 Kč

•

Zapojení Masarykova muzea do veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na řešení programových
projektů Ministerstva kultury na rok 2008, konkrétně 2. program – Zpřístupnění a ochrana
kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů, 1. podprogram – Integrované interaktivní
zpřístupnění kulturního dědictví. Muzeum se do programu zapojilo ve spolupráci s FF MU Brno a
knihovnou v Kroměříži s projektem internetové encyklopedie (konec června)

•

Účast na jednáních na městě Hodonín ohledně obnovy pomníku TGM v Hodoníně

•

Členství v redakční radě Malovaného kraje od 20. 9. – domluvení otištění článků z historie
Hodonína

•

Účast na konferencích a seminářích (kromě již zmíněných komisí):
Konference Muzeum a škola, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 21.3-22.3. 2007
Sympozium Dětský folklor dnes-proměny funkcí, Národní ústav lidové kultury, Strážnice 18.4.19.4. 2007
Mezinárodní konference Dary a obdarování, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 5.6.-6.6.
2007
Musaionfilm Uherský Brod, 6.6. 2007

•

Technická pomoc při instalaci výstav – všichni pracovníci

•

Zajištění dokumentace výstav aj. akcí – všichni organizátoři ve spolupráci s p. Loveckým

ETNOGRAFIE
1. Drobné sakrální stavby na Hodonínsku – studium literatury, výzkum v archivech, na farách,
v terénu, fotodokumentace, popř. videodokumentace
- terénní výzkum drobných sakrálních staveb byl podmíněn získáním grantu MK ČR, který
však nebyl přidělen; v prosinci 2007 byl z jiného grantu zakoupen kvalitní fotografický přístroj na
fotodokumentaci, která bude provedena v rámci PHÚ 2008
2. Alice Masaryková a Slovensko (výzkum v ALU MS v Martině, katedra etnologie na UK
v Bratislavě; výstup – výstava a katalog v r. 2008 k 90. výročí vzniku ČSR, část výstavy věnovaná
vztahu Alice Masarykové k tradiční lidové kultuře Slovenska a část věnovaná prezentaci skvostů
lidového umění Slovenska z klenotnice ULUVu) – průzkum a koncepce
- koncepce výstavy konzultována s PhDr. Dagmar Hájkovou (Masarykův ústav AV ČR Praha)
a PhDr. Natálií Krajčovičovou (Historický ústav SAV Bratislava)
- prostudovaná literatura:
Korespondence Alice a Charlotty Masarykových. Praha 2001.
Skilling, H. G.: Matka a dcera. Praha 2001.
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Masarykovci a Bystrička. Martin 2004.
Zborník z osláv 125. výročia Živeny. Martin 1995.
A. Gašparíková-Horáková: U Masarykovcov. Bratislava 1995.
3. Terénní výzkumy – dokumentace lidového řemesla, obřadů, obyčejů, slavností v určených obcích
bývalého okresu Hodonín
- dokumentace lidového řemesla na muzejních akcích - Velikonoce se blíží, Dny řemesel,
Vánoce se blíží - zdokumentováno videokamerou a digitálním fotoaparátem - celkem 56 osob
věnujících se tradičním řemeslům
- zdokumentován pohřeb Roma v Lužicích
- natočen dokument Alois Sikora naivní malíř z Hodonína - videodokument 1hod.
4. Příprava programu velikonočního předváděcího týdne
- vypracování organizačního zabezpečení, zajištění dovozu, odvozu a ubytování
předvádějících, podklady pro Hodonín a Kyjov odevzdány výtvarnici k výrobě plakátů, vypracování
tiskové zprávy
5. Příprava programu vánočního předváděcího týdne
- vypracování organizačního zabezpečení, zajištění dovozu, odvozu a ubytování
předvádějících, podklady pro Hodonín a Kyjov odevzdány výtvarnici k výrobě plakátů, vypracování
tiskové zprávy
6. Příprava programu Týdne řemesel
- vypracování organizačního zabezpečení, zajištění dovozu, odvozu a ubytování
předvádějících, podklady pro Hodonín a Kyjov odevzdány výtvarnici k výrobě plakátů, vypracování
tiskové zprávy
7. Studium odborné literatury k výstavám
Holzknecht, V.: Jaroslav Ježek a Osvobozené divadlo. Praha 1957
Cinger, F.: Šťastné blues aneb z deníku Jaroslava Ježka
Hánová, J., Valena, F.: Betlémy. Praha 2006
Vánoce v české kultuře. Praha 1999.
Tibitanzl, J.: Panáčci na plátně. Praha 1999
Kšajtová, M.: Velký příběh večerníčků. Praha 2005.
8. Spolupráce s Etnografickou komisí AMG
- organizační zabezpečení semináře, ubytování, občerstvení, večerní koncert (spolupráce
Miroslav Havlík), zajištění exkurze – Lužice, Dolní Bojanovice, Starý Poddvorov, Mikulčice, 28.6.29.6., sál Evropa
- seminář Etnografické komise AMG Třebíč, 30.10. 2007, účast ve volební komisi
9. Poskytování odborných konzultací, vedení praxí studentů etnologie a muzeologie
- uskutečňují se podle potřeby, viz výše bod 17

Regionální pracoviště pro lidovou kulturu
1. Koordinace dotazníkového výzkumu pro MK ČR a NÚLK ve Strážnici v rámci Jihomoravského
kraje na téma Religiozita a Sídlo, dům, bydlení
V květnu zahájena dotazníková akce roku 2007 na téma Lidová religiozita a Sídlo, dům a
bydlení. Byly rozeslány dopisy s dotazníky do 699 obcí v rámci celého Jihomoravského kraje.
K dotazníkům byl přiložen vysvětlující dopis starostům obcí s metodickým návodem na vyplňování
dotazníků. K termínu vrácení dotazníků zpět 30. 6. 2006 bylo vráceno celkem 264 dotazníků. Dále
byli po složitých jednáních zajištěni dobrovolní pracovníci v každém okrese Jihomoravského kraje
na výpomoc při zajišťování nedodaných dotazníků, zaslány pověřovací dopisy a dohody o
provedení práce:
- okres Hodonín byl zajištěn odbornými pracovníky muzea
- okres Břeclav Mgr. Janou Mlatečkovou a Lenkou Maradovou
- okres Vyškov Mgr. Petrou Minářovou, pracovnicí Muzea Vyškovska a studenty Pavlem
Horákem a Kristýnou Zapletalovou
- okres Znojmo byl zajištěn pracovníky Jihomoravského muzea ve Znojmě
- okres Brno – venkov byl zajištěn PhDr. Irenou Ochrymčukovou, která koordinovala práci
studentů Stanislavy Adámkové, Veroniky Búzkové, Moniky Ligocké, Lucie Mandákové, Aleny
Ochrymčukové, Jaromíra Poláka a Michaely Šmídkové
- okres Brno – město byl zajištěn studenty Eliškou Veselovskou a Alosanem da Goyou
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- okres Blansko pracovníky Městského muzea v Blansku
Návratnost: z celkového počtu 699 obcí Jihomoravského kraje bylo zajištěno 596
dotazníků.
2. Terénní dotazníkový výzkum v určených obcích okresu Hodonín na téma Religiozita a Sídlo, dům,
bydlení
- viz výše, výzkum v okrese Hodonín byl našimi pracovníky zajištěn, konkrétně zajištěna
návratnost 80 dotazníků z 81 obce
3. Pokračování v terénním výzkumu - dokumentace lidových výrobců v určených obcích bývalého
okresu Hodonín
- videokamerou a digitálním fotoaparátem bylo v r. 2007 zdokumentováno 56 osob věnujících
se tradičním řemeslům
4. Přepis získaných informací z dotazníkové akce a terénního výzkumu do počítačové databáze
- přepis nebyl dokončen z důvodu pracovního vytížení, úkol trvá
5. Spolupráce Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu s NÚLK
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 2007. Regionální pracoviště vyjádřila
nesouhlas s termínem dodání dotazníků a termínu odevzdání, dále s obsahem samotného
dotazníku, který nebyl dostatečně konzultován s pracovišti a současně další způsob zasílání
dotazníků formou internetu, který neposkytuje možnost zjištění, které obce dotazník elektronicky
vyplnily.
ARCHEOLOGIE
1. Záchranné archeologické výzkumy na území bývalého okresu Hodonín dle uzavřených smluv
Šmerda: Záchranné archeologické výzkumy realizovány u 10 smluvně vázaných stavebních
akcí průběžně pokračujících z roku 2006 (celkově pro archeologické oddělení u 16), z nichž 3 byly
pozitivní, ve 48 případech ZAV u smluvně vázaných akcí z roku 2007 (celkově 90), z nichž 7 bylo
pozitivních a navíc při 9 akcích výstavby rodinných domů (celkově 28), z nichž 1 byla pozitivní. Do
dalšího roku pokračují z roku 2006 2 akce a z roku 2007 5 akcí, 1 akce teprve proběhne
Kostrouch: Terénní část záchranných archeologických výzkumů byla provedena celkem u 67
akcí. Kontrolováno bylo 6 smluvních investorských akcí z roku 2006 a 42 z roku 2007 (1 bude
realizována až v dalším roce). Staveb rodinných domů bylo kontrolováno celkem 18. U akcí
Hodonín – Masarykovo náměstí – revitalizace – 1. etapa (54 dní – 421 hod.) a Dubňany – U Lípy
– sanace (8 dní – 50 hod.) byl realizován plošný odkryv
2. Zajišťování a příprava návrhů smluv na archeologické výzkumy
Při jednáních se zástupci investorů a stavebníků bylo uzavřeno celkem 92 smluv, seznam
smluv v příloze č. 3
3. Agenda odborných vyjádření k jednotlivým stavebním akcím
Realizováno 26 písemných vyjádření společně s dalšími jednáními souvisejícími se zajištěním
jednotlivých smluvně vázaných i ostatních neinvestorských, resp. ze zákona státem hrazených
akcí.
4. Zpracovávání nálezových zpráv ze záchranných archeologických výzkumů
Šmerda: Zpracováno 8 nálezových zpráv z dokončených výzkumů investorských akcí z roku
2006, z nichž 3 byly pozitivní, 22 nálezových zpráv u dokončených výzkumů investorských akcí
z roku 2007, z nichž 1 byla pozitivní, 21 nálezových zpráv, z nichž 6 je pozitivních, se vzhledem
k dokončení stavebních prací k přelomu roku, resp. kvantitativně obsáhlým nálezovým celkům
nachází ve fázi rozpracování. U výzkumů neinvestorských akcí je zpracováno 9 nálezových zpráv,
z nichž 1 byla pozitivní
Kostrouch: Vypracováno celkem 45 nálezových zpráv, z toho 8 s pozitivním a 37 s negativním
zjištěním. 25 nálezových zpráv bylo ke smluvně vázaným akcím z roku 2007, 6 z roku 2006, u
dalších záchranný archeologický výzkum stále probíhá. Dále bylo vytvořeno 14 nálezových zpráv
k výstavbě rodinných domů a k akcím bez uzavřené smlouvy za roky 2006-2007
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- seznamy pozitivních nálezových zpráv v příloze č. 4
5. Studium odborné literatury regionálního a nadregionálního charakteru
Průběžně studovány monografie a články zaměřené na konkrétní tématiku při plnění plánu
hlavních úkolů, průběžné studium dostupné literatury související s archeologií a regionální historií.
Vedle publikací využívány ke studiu elektronické informační zdroje. Pořizovány kopie odborné
literatury.
6. Odborná správa archeologických sbírek – podsbírky Kyjov, Hodonín, Veselí
- katalogizace sbírek, výběr předmětů ke konzervaci, kontroly uložení
7. 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 (tajemník Mgr. T. Zeman)
8. Vypracování ročního výkazu o provedených rozsáhlejších záchranných archeologických
výzkumech pro ARÚ AV ČR
- průběžně zpracovávány jednotlivé zprávy o archeologické akci (ZAA), včetně negativních
9. Terénní prospekce, sběr materiálu, fotodokumentace starších i nových archeologických lokalit
Kyjovska a Veselska a jejich chronologické ověření
- opakovaně realizovány akce v Šardicích – Újezdy – neolitické sídliště, Šardice – Konopiska
na Pískách – sídliště doba bronzová, latén – dosud literaturou neuvedená lokalita (obě společně
s M. Chludilem, F. Kostrouchem, M. Havlíkem), Bzenec – Dolní písky – sídliště doba bronzová,
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 a P. Futákem), Žarošice – Újezdky (společně s M. Chludilem a R. Muroněm)
10. Terénní prospekce, sběr materiálu, fotodokumentace starších i nových archeologických lokalit
Hodonínska a jejich chronologické ověření
Povrchová prospekce a sběry na lokalitách:
Dubňany – Močidla (osídlení z doby bronzové)
Nový Poddvorov – Kosteliska (osídlení z doby bronzové a doby římské, zaniklé městečko a tvrz
Potvorovice)
Dubňany (tvrz Jarohněvice)
Šardice – Újezdy (lengyelské osídlení)
Šardice – Konopiska na Pískách (osídlení z doby bronzové a laténské) nepublikovaná lokalita
Mistřín – Kostelíky (zaniklá středověká osada Mistřín II)
Vacenovice – Růdník (pravěké až raně středověké osídlení)
Průběžná fotodokumentace vybraných archeologických lokalit
11. Příprava dokumentace, shromažďování informací a předmětů hmotné kultury z vlastních rešerší i
soukromých sběratelů archeologických lokalit na katastru obce Vnorovy, Lipov, Hrubá Vrbka a
Žarošice
- realizována setkání a jednání, včetně konzultace, příp. předání archeologického i písemného
materiálu a jeho digitalizace s p. A. Křenkovou, F. Vaštíkem, F. Dvorským a ing. A. Gazárkem
(Vnorovy), s dr. J. Jančářem (Lipov/Hroznová Lhota/Tasov), s M. Ďugou (Hrubá Vrbka), R.
Muroněm, L. Barvou (Žarošice) a nově s ing. Z. Pastyříkem (Dambořice)
12. Tvorba scénáře a propagačních podkladů k připravované výstavě nových nálezů na Hodonínsku
- průběžná tvorba scénáře k výstavě, včetně rešerší tématicky příslušných informací
z literatury a médií
13. Scénář výstavy Kamenné předměty v pravěku aneb není kámen jako kámen
- tvorba scénáře k výstavě
- studium literatury
- sběr dat k tématu na domácích a zahraničních webových stránkách
- tvorba textů a obrázků do informačních panelů
- dovoz hlíz a zlomků surovin baltského pazourku (silicit) z pískovny v Kolnovicích na
Jesenicku
- realizace výstavy (ve spolupráci s týmem zaměstnanců MM Hodonín)
- výroba násad pro sekery a sekeromlaty
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14. 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. Metodická výpomoc při přípravě výstavy a katalogizace
archeologických nálezů v Žarošicích
15. Studium archivních materiálů uložených na jednotlivých odborných pracovištích jihomoravského a
zlínského kraje
- dohledána a průběžně studována dochovaná dokumentace k několika archeologickým
lokalitám a nálezům z nich pocházejících z oblasti bývalého hodonínského okresu - Lipov,
Hroznová Lhota, Tasov, Veselí nad Moravou, Moravský Písek, Bzenec, Kyjov, Sobůlky, Žarošice,
Dambořice
- studium diplomových a bakalářských prací, nálezových zpráv, aj. archivních materiálů
souvisejících s archeologií, studium dokumentace a fotografií ze starých archeologických výzkumů
na Hodonínsku
16. Odborná spolupráce s pracovníky Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště
Brno, pracovníky AÚ AV Brno, expozitura Mikulčice a pracovníky katedry archeologie a
muzeologie FF MU Brno
Šmerda: Stejně jako v předcházejících letech splněna snaha o znovunavázání a další rozvoj
spolupráce s pracovníky a badateli dalších institucí v řadě aspektů odborné činnosti, včetně
vyřizování badatelských požadavků. Jmenovat lze především prof. S. Stuchlíka, doc. L. Šebelu,
doc. L. Galušku, prof. Z. Měřínského, dr. M. Plačka, dr. J. Šmerdu, dr. M. Vaškových, dr. P.
Škrdlu, Mgr. T. Zemana, Mgr. M. Vokáče atd. Cílená je spolupráce se studenty archeologie a
příbuzných oborů, kterým jsou poskytována data ze starších i novějších archeologických výzkumů
ke zpracování formou seminárních a diplomových prací, včetně konzultace zadaných prací, což
bude i nadále přispívat k včasnému vědeckému zhodnocení. Mnozí studenti získávají cenné
praktické zkušenosti při ZAV Masarykova muzea, jejich dokumentaci a katalogizaci.
Kostrouch:
Spolupráce s odbornými a vědeckými pracovníky archeologických institucí: Archeologický
ústav AV ČR (Prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc., PhDr. Lubomír Šebela, CSc.), Muzeum
Komenského v Přerově (Mgr. Aleš Drechsler), Muzeum Prostějovska v Prostějově (Mgr. Blanka
Veselá), Moravské zemské muzeum (Mgr. Petr Neruda, Ph.D., doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D.),
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (Mgr. Dana Menoušková), Vlastivědné muzeum Jesenicka
(Mgr. Jiří Kubica).
Poskytnutí sbírkových předmětů badatelům:PhDr. Lubomír Šebela, CSc. (AÚ AV ČR), Lucie
Jurkovičová (Pedagogická fakulta MU Brno), Michaela Petruchová (Pedagogická fakulta MU
Brno), Gabriela Hrabalová (Pedagogická fakulta MU Brno).

Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
HISTORIE
1. Pokračování výzkumu k divadelním spolkům - studium dobového tisku ze sbírek muzea a archivu
v Hodoníně
- pokračoval výzkum k divadelním spolkům. Ze studia pramenů z vlastních sbírek se podařilo
rozšířit soupisy her a rolí o 46 záznamů
2. Pokračování v soupisu divadel. her a rolí kyj. divadel. ochotníků
- rozšíření soupisů her a rolí o 46 záznamů
3. Rudolf Petr - kyjov. kameník
- kromě záznamu vzpomínek jeho snachy paní Jaroslavy Petrové se pro sbírky podařilo získat
fotografie z rodinného archivu, výstupem byl článek uveřejněný v Kyjovských novinách a
Muzejním občasníku
4. Scénář k výstavě Byl jsem letcem…
- výstava byla realizována
5. Scénář k výstavě Loutky…
- výstava byla realizována
6. Doplňování kartotéky osobností Kyjova
- 2 nové osobnosti – Jaroslav Neduchal, Josef Somr
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7. Článek do Muzejního občasníku
- viz bod 3 – Rudolf Petr
8. Ve spolupráci s MÚ Kyjov příprava textů a fotografií ke knize Kyjov v proměnách času
- připraveny fotografie i texty, knihu se vzhledem k nedostatku finančních prostředků
nepodařilo vydat
9. Konzultace k ročníkovým a dipl. pracím
- nepožadováno
10. Vedení studentů při praxi v muzeu
letos vykonávaly v muzeu praxi 3 studentky
11. Studium odborné literatury a příslušných internetových stránek k výstavám i sbírkovým
předmětům
Dále:
- scénář k výstavě Středověk je když…
- přepis a překlad starého tisku - Česká kuchařka z roku 1803
- Pavlata, M.: „Vánoční recepty“ (z České kuchařky, 1803) – in Ratíškovický zvon – Obecní
noviny, ročník 13, číslo 6, 2007
- badatelská návštěva Moravské zemské knihovny v Brně - staré tisky, odborná konzultace
pro Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje
ETNOGRAFIE
1. Scénář k výstavě Moravské kroje na fotografiích J.Klvaně
V květnu a červnu práce na výstavě Moravské kroje na fotografiích Josefa Klvani.
Studium literatury o Klvaňovi, studium fotografických sbírek zastoupených v Etnografickém ústavu
MZM v Brně, ve Slováckém muzeu v Uhreském Hradišti a ve vlastních sbírkách našeho muzea.
Následně proveden výběr fotografií z vlastních fondů, doplněný o fotografie z Kyjovska z fondu
Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Zápůjčka z Brna byla nerealizovatelná z důvodu
finančních požadavků muzea a omezení zápůjčky fotografií z titulu jejich zařazení do tzv. zlatého
fondu muzea. Fotografie budou doplněny o trojrozměrné krojové exponáty, zápůjčky zajištěny
z Muzea Kroměřížska, Muzea J.A.Komenského v Uherském Brodě, Slováckého muzea
v Uherském Hradišti a Městského muzea ve Veselí nad Moravou, scénář předán. Instalace
výstavy proběhla v červenci. Vernisáž 9. 8. 2007 v rámci zahájení Slováckého roku 2007 na
nádvoří kyjovské radnice.
2. Studium pramenů k výstavě – Etnografický ústav MZM Brno,Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti, muzeum Kyjov, Vlastivědné muzeum v Olomouci, muzeum Veselí, Muzeum Jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, Muzeum Kroměřížska
- viz bod 1
3. Studium pramenů k drobným sakrálním stavbám v určených obcích okresu Hodonín – Státní
archiv v Hodoníně
Výzkum drobných sakrálních staveb byl podmíněn schválením grantu na MK, který však
nebyl přidělen. Studium pramenů v archivu proto nebylo zahájeno. Přesto byl proveden základní
informační sběr dat z internetových stránek obcí Kyjovska. Prostudováno celkem 42 internetových
prezentací a proveden základní soupis drobných sakrálních staveb v obcích.
4. Terénní výzkum drobných sakrálních staveb v určených obcích okresu Hodonín
Terénní výzkum drobných sakrálních staveb byl rovněž podmíněn přidělením grantu. V
prosinci 2007 byl z jiného grantu zakoupen kvalitní fotografický přístroj na fotodokumentaci, která
bude provedena v rámci PHÚ 2008.
5. Regionální pracoviště:
- koordinace dotazníkového výzkumu pro MK ČR a NÚLK ve Strážnici v rámci
Jihomoravského kraje na téma Religiozita a Sídlo, dům, bydlení – zajištěna návratnost 596
dotazníků z 699 obcí
- terénní dotazníkový výzkum v určených obcích okresu Hodonín na téma Religiozita a
Sídlo, dům, bydlení – zajištěna návratnost 80 dotazníků z 81 obce
6. Dokončení přepisu podkladů z dotazníkové akce 2006 do počítačové databáze
- přepis nebyl dokončen z důvodu pracovního vytížení, úkol trvá
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7. Vedení studentů muzeologie a jiných fakult při odborné praxi v muzeu
nepožadováno
8. Článek do Muzejního občasníku
- příprava článku Poslední milíř v Lovčicích
9. Studium odborné literatury regionálního i celorepublikového charakteru
Studium bylo prováděno průběžně:
Etnografický slovník I, Praha 1987.
Etnografický slovník II, Praha 1989.
Ivo Frolec: Kovářství, Praha 2004.
Josef Klvaňa: Moravské Slovensko I., Praha 1918.
Helena Šenfeldová: Pletení ze slámy, Praha 2004.
10. Účast na jednáních Etnografické komise AMG
účast na jednáních Etnografické sekce AMG – účast na jednání v Třebíči
11. Videodokumentace vybraných řemeslníků v regionu
- videodokumentace Božího těla v obci Archlebov a videodokumentace obnoveného
masopustu v obci Bukovany

Pobočka: Městské muzeum Veselí nad Moravou
HISTORIE
1. Dějiny města a panství Veselí nad Moravou – studium pramenů a literatury
- Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae I – XV
- Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae I-V
- Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae I-IV
- Die Landtafel des Markgrafthums Mähren. Text der Olmützer Cuda
- Die Landtafel des Markgrafthums Mähren. Text der Brünner Cuda
- Moravské zemské desky II. a III. – Olomouc, Brno
- Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové I. – VII.
- G. Wolny: Kirchliche Topographie von Mähren, meist nach Urkunden und handschriften
- G. Wolny: Markgrafschaft Mähren: topographisch, statistisch und historisch geschildert
- L. Hosák: Historický místopis země Moravskoslezské
- Vlastivěda moravská – Strážnický okres
- R. Hurt: Dějiny města Veselí nad Moravou
2. Šlechta – její sídla na veselském panství
- M. Plaček: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí
- J. Unger/V. Nekuda: Hrádky a tvrze na Moravě
- P. Mašek: Modrá krev
- J. Pilnáček: Staromoravští rodové
- Z. Pokluda: Rod Šternberků na Moravě
- Z. Pokluda: Tvrze na Zlínsku
- Z. Pokluda: Dějiny malenovického hradu
- Z. Pokluda: Zámek v Pohořelicích
- A. Sedláček: Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty
- A. Sedláček: Českomoravská heraldika II.
- A. Sedláček: Rozletité kapitoly ze starého místopisu a dějin rodův
- M. Švábenský: Stavovské listiny 1212 – 1847
- J. Šebánek: Archivy zrušených klášterů moravských a slezských- Archiv český
3. Studium odborné literatury za účelem správy svěřeného fondu
- Ilustrovaná encyklopedie numizmatiky
- Vlastivěda moravská – Veselsko
- R. Hurt: Dějiny města Veselí nad Moravou
- Veselí nad Moravou na pohlednicích a fotografiích 1890 – 2002
- Veselí nad Moravou na pohlednicích a fotografiích z první poloviny 20. století
4. Vedení kartotéky osobností Veselí nad Moravou a okolí
- doplněno 19 nových hesel (celkem tedy 130 hesel), zaktualizováno a opraveno 35 hesel
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5. Článek do Muzejního občasníku
- Počátky hodonínského hradu. Kastelán Tvrdiše a jeho potomci
6. Konzultace studentských prací
- odborné konzultace k diplomním a seminárním pracím z regionální tematikou – vývoj
osídlení na Horňácku; Konfinium; Počátky veselského hradu
- odborné konzultace k diplomním a seminárním pracím s tematikou hrdelního soudnictví –
Hrdelní soudy na bývalém okrese Hodonín; Constitutio Criminalis Theresiana
7. Spolupráce s komisí regionálních historiků
- ve dnech 21. – 22. 11. 2007 účast na kolegiu v Masarykově muzeu v Hodoníně
8. Vyřizování badatelských požadavků
- rod Chorynských z Ledské – podklady pro článek v hodonínském Deníku
- historie města Veselí nad Moravou
- šlechta na veselském panství
Dále:
Příprava kapitol do monografie Dějiny Hodonína do roku 1948 ve spolupráci s Ing. Miroslavem
Plačkem:
- Úvod (Krajinný a topografický rámec)
- Královna a králové (Hodonín za rozkvětu českého státu)
- Od kalicha přes úchvaty k zástavám (Husité a utrakvisté)
Příprava série článků k 780. výročí Hodonína do Hodonínských listů a Malovaného kraje
ETNOGRAFIE
1. Práce Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu ve spolupráci s NÚLK Strážnice
- stavění máje a slavnostní otevření stodoly z Hrušek ve strážnickém skanzenu
- zahájení sezóny v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici
- folklórní festival „Senioři 2007“ v Petrově/Plžích
- Vinobraní 2006 – videonahrávky dodané Mgr. Martonovou
2. Doplňování etnomuzikologického fondu
- doplněna DVD z Kuželova a zpěvník z přehlídky dětských zpěváků
3. Videodokumentace a fotodokumentace v terénu
- pro nedostatečné technické vybavení zatím ve stadiu studia příslušné odborné literatury,
úkol přesunut do r. 2008
4. Výběr písní s vojenskou tématikou pro publikaci „Když mě brali za vojáčka“
- akce MěÚ Hodonín, která nebyla realizována
5. Článek do Muzejního občasníku
25 let přehlídky dětských zpěváků ve Veselí nad Moravou
6. Studium odborné literatury za účelem správy svěřeného fondu
- Československá vlastivěda. III. Díl. Lidová kultura
- Horňácko
- Frolec, Václav, Vařeka, Josef: Lidová architektura
- Frolec, Václav: Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku
- Moravské Slovensko- Veselsko
- Vlastivěda moravská. Lidová kultura na Moravě
- Od folkloru k folkloristu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku
- Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha 2007
- Bartošíková, Alena. O veselském vodním hradu. Pověsti, příběhy a pamětihodnosti. Veselí
nad Moravou
- Nemovité kulturní památky Jižní Moravy
7. Konzultace studentských prací – lidový oděv (1), lidová hudba (1)
8. Vyřizování badatelských požadavků
lidová píseň (3), lidový oděv (1), lidová hudba (3), genealogie (1)
badatelské požadavky celkem - 14
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VIDEODOKUMENTACE
Videodokumetace a fotodokumentace v terénu
filmování, střih, titulky, ozvučení, grafická úprava, přepis PC na DVD, výroba přebalů, potisk DVD
stavění máje a slavnostní otevření stodoly z Hrušek ve strážnickém skanzenu
- zahájení sezóny v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici
- folklórní festival „Senioři 2007“ v Petrově/Plžích
- „Radujme se, veselme se“ – předvánoční pořad ve strážnickém skanzenu
Zpracování videodokumentace vyplývající z činnosti Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu
průběžně prováděna na základě požadavků pracoviště
Tvorba videodokumentů – prováděna průběžně dle potřeby
Videodokumentace a fotodokumentace muzejních akcí
Muzejní noc ve Veselí nad Moravou
Muzejní noc v Hodoníně – „Noc se šermíři“
Skrytá paměť Moravy- seminář „Muzejní a výstavní tvorba“
výstavy – Tengenenge
- Když zbraně řinčí…
- Zvířata Ludvíka Kunce
- Výstava historických kol
- Stará Milokošť
- předváděcí akce
- Jak se dělá nejen puška
- Velikonoce se blíží....
- Vánoce se blíží…

-

Digitalizace starších analogových nahrávek
- přehlídka dětských zpěváčků Slovácká stuha 1999 - 1. část, 2. část
- Horňácké slavnosti 1992 – Velká nad Veličkou
- rekonstrukce splavu ve Veselí nad Moravou 2000 – 2001
- Slovácká stuha 2003
- Slovácká stuha 2004
Zálohování na média – VHS, DVD – prováděno průběžně dle potřeby
Spolupráce s odbornými pracovníky při dokumentaci lidové kultury, ukládání dat do PC, digitalizace,
zpracování, předávání materiálu NÚLK Strážnice
- probíhá průběžně dle potřeby – viz odb. činnost etnografů a regionálního pracoviště
Zpracování dodaného videomateriálu z muzejních akcí v MMH ve spolupráci s odbornými pracovníky
- střih dodaného záznamu, ozvučení, titulky, grafická úprava, renderování, přepis z PC na
DVD, výroba přebalu na DVD
- Skrytá paměť Moravy - Slovanské Hradiště v Mikulčicích
- Stará Milokošť - Městské muzeum Veselí nad Moravou
- Africký večer - Hodonín sál Evropa
- Psí život aneb Vybrané kapitoly z historie psího rodu - výstavní sály Evropa
- Život je jen náhoda...(Jaroslav Ježek) - hodonínský zámeček
- Pocta T. G. Masarykovi - slavnostní koncert smíšeného pěveckého sboru města Hodonína a
vyhlášení výsledků soutěže o TGM pro děti
- Černo-bílé klávesy Jana Šimíčka - hodonínský zámeček
- JAZZ TOUR 2007 - Hodonín sál Evropa
- Kamenné předměty v pravěku aneb není kámen jako kámen – hodonínský zámeček
- Z historie práva útrpného - Městské muzeum Veselí nad Moravou
- Vázání šatek - Kulturní dům Velká nad Veličkou
- Vánoce se blíží... - vánoční předváděcí akce - Městské muzeum Veselí nad Moravou
- Jak se rodí večerníčky - výstavní sály Evropa

Popis a archivace médií
- popsáno a zaevidováno 112 položek
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SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH, NKP
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 aktivita – uskutečněno 5 společných schůzek v Mikulčicích, 2 v Brně a 3
v Hodoníně, průběžné telefonické a osobní konzultace, dle zadání a žádostí doplňovány materiály
a zpracovávány podklady pro nominační dokumentaci
2. Rekonstrukce textů a fotografií na panelech v areálu
- opraveny texty a fotografie na 8 panelech nainstalovaných koncem března do vitrín v areálu
3. Doplnění průvodcovských textů o výsledky činnosti AÚ AV ČR v Mikulčicích v r. 2006
- průvodcovské texty muzea byly před sezónou jednotně přepsány z dostupných dílčích
zdrojů, celkově nově sestaveny a doplněny o nové informace čerpané z publikace L. Poláčka:
Terénní výzkum v Mikulčicích
- texty byly také přeloženy do angličtiny a němčiny, rozmnoženy v počtu 3000
4. Příprava rohových vitrín v pavilonu II na sezónu
- před sezónou nainstalována ve spolupráci s J. Šmerdou vitrína ze sbírkových fondů AO
MMH, vitrína z fondů AÚ AV ČR byla upravena a vyčištěna
5. Pokračování v přípravě projektu naučně přírodovědné stezky v areálu SHM
- příprava projektu naučné přírodovědné stezky vstoupila po úvodních 2 jednáních do fáze
přípravy studie a zpracování projektu; uskutečnilo se 5 širších společných jednání a několik
separátních konzultací s autory (M. Rigasová, J. Troneček), projekt dodán koncem měsíce srpna
- zpracována žádost o vydání závazného stanoviska k záměru zřízení stezky, zahájeno
jednání s vlastníky pozemků ve věci vyjádření souhlasu s realizací stezky
6. Hledání možností pro doplnění panelů v areálu o modely kostelů a paláce, vč. jejich zabezpečení
- ve vazbě na urbanistickou studii archeoparku a doporučené řešení informačních míst bylo od
tohoto cíle upuštěno
7. Rozpracování záměru archeoskanzenu u kostela VII
- nebylo zahájeno z důvodu nedodání konkretizace nálezové situace v daném prostoru,
z důvodu nedostatku poznatků ani nebylo zařazeno do plánu revitalizace areálu do r. 2013
8. Konzultace možnosti realizace kamenné stavby nebo rekonstrukce mostu v areálu SHM
- totéž jako v bodě 7, urbanistická studie podobnou stavbu v areálu hradiště nepředpokládá
9. Koncepce obsahu DVD o SHM
- zařazeno do projektu celkové propagace MMH, připraveny základní ekonomické vstupy
10. Konzultace s odbornými pracovníky na pracovištích Kyjov, Pohansko, Staré Město, Modrá, Uh.
Hradiště, AÚ AV ČR Brno, Kopčany, Holíč, příp. Nitra a Bratislava
- uskutečněny 2 pracovní návštěvy archeologického muzea ve Starém Městě a 4 návštěvy
naší pobočky v Kyjově, průběžně vedeny konzultace s pracovníky AÚ AV ČR
11. Konzultace s pracovišti AÚ AV ČR – viz výše
12. Realizace projektu naučně přírodovědné stezky - viz bod 5
13. Článek do Muzejního občasníku s tématikou proměny areálu SHM (výhledy, možnosti,
skutečnost) – viz příloha s přehledem publikační činnosti
14. Zpracování textů a fotografií pro vydání podrobnější brožury o expozici pavilonu I
- zhotoveny fotografie a podklady pro textovou část, zařazeno do projektu propagace MMH
15. Studium a excerpce pramenů a literatury k velkomoravské tématice
- průběžně studována literatura z příruční knihovny, získané poznatky ihned zakomponovány
do informací průvodcům nebo do zpracovávaných materiálů
16. Příprava celkové rekonstrukce expozice pavilonu II
- průběžná spolupráce s autorem arch. řešení Ing. ak. arch. J. Konečným, CSc. a konzultace
s pracovníky AÚ AV ČR
17. Doplňování odborné literatury pro příruční knihovnu
- v r. 2007 získány 4 tituly recipročně
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18. Spolupráce s badateli, praktikanty a studenty
- schůzka se studenty VUT Brno s tématikou rekonstrukce návštěvnického centra SHM
- beseda se studenty archeologie FF MU Brno
- telefonické a e-mailové dotazy ohledně archeologických sbírek a muzejních expozic
Dále:
•

Průběžná spolupráce s archeology při revizi sbírkových předmětů a při jejich zápůjčkách.

•

Konzultace s archeology a odborníky v rámci přípravy projektů a studií navazujících na
urbanistickou studii Mikulčicko-kopčanského archeoparku (problematika vyzvednutí základů
kostelů, revizních výzkumů, zpracování studie rekonstrukce velkomoravského mostu,
problematika naučné stezky a revitalizace zeleně, otázky související s obnovou expozice
výstavního pavilonu II.)

KNIHOVNA
HODONÍN
1. Zpřístupnění informací ve smyslu zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
- splněno, knihovna má otevírací dobu pro veřejnost
2. Zajištění knihovnických a informačních služeb dle zákona č. 257/2001 Sb.
- počet výpůjček: 577
- počet návštěvníků 183
- počet čtenářů zaměstnanců 17, ostatních 16, celkem 33
3. Zpracování soupisu přírůstků knih do knihovny za rok 2006
- splněno, soupis obsahuje 20 položek
4. Pokračování v katalogizaci vyčleněné knihovny TGM
- fond Masaryk - 687 knih
5. Pořizování bibliografií a rešerší k TGM
- ve spolupráci s Městskou knihovnou a čítárnou Hodonín
- zpracování novinových článků tématicky pod označením „Pomocný materiál Masaryk“
6. Pokračování v počítačové evidenci knihovny
- přírůstek knih 144 ks
- celkem knih 7169
7. Vypracování žádosti o poskytnutí dotace pro knihovnu v Hodoníně a v Kyjově na přechod ze
stávajícího muzejního systému BACH na CLAVIUS (integrovaný knihovní systém pro Windows)
- zavedení knihovního systému CLAVIUS, převedení dat ze systému Bach, získání osvědčení
na angloamerická pravidla (AACR 2) a zhodnocení projektu „Knihovna 21. století“
8. Vyplňování výkazů o počtu evidovaných knih a počtu čtenářů
- měsíční výkazy odevzdávány průběžně; každý čtenář má vedený vlastní čtenářský list a
seznam vypůjčených publikací
9. Péče o stav knih
- obalování a lepení knih a časopisů (40 ks), vazba knih (8 ks)
10. Revize výpůjček
- revize provedena a výpůjčky knih prodlouženy do roku 2008
11. Evidence nových knihovních přístupů a speciálních druhů dokumentů – video, CD
- 30 ks
12. Spolupráce mezi knihovnami muzejními a veřejnými
- spolupráce s Městskou knihovnou Hodonín, knihovnou Galerie Hodonín, knihovnou Galerie
Zlín, knihovnou Pedagogického střediska, MZK Brno, knihovnou Slováckého muzea v Uh. Hradišti
13. Poskytování informačních služeb a informačních možností tělesně postiženým občanům
- muzeum nemá bezbariérový vstup, ale je možné poskytovat informační služby telefonicky a
po internetu
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Dále:
- rozeslání žádostí na obce a města o zaslání publikací o daném městě a regionu
(Hodonínsko, Veselsko, Kyjovsko), zaslání děkovných dopisů
- metodická pomoc v knihovně Galerie Hodonín – vypracování knihovního řádu
- poskytnuta Regionálnímu muzeu v Mikulově metodická pomoc při katalogizaci podle
angloamerických pravidel AACR2; metodická pomoc při práci s knihovnickým programem CLAVIUS

KYJOV
1. Pokračování v katalogizaci knihovny, budování jmenného lístkového katalogu, počítačové
evidenci, zápisu do přírůstkového seznamu - 615 ks
2. Počítačová evidence knihovny – viz bod 1
3. Vyplňování výkazů o počtu evidovaných knih
- výkazy jsou odevzdávány
4. Péče o stav knih
- oprava a balení knih, vazba časopisů - 73 knih
5. Revize knihovního fondu a výpůjček
- počet odebíraných periodik 12
- počet čtenářů: zaměstnanci 14, badatelé 35
- počet návštěvníků: 117
- počet výpůjček: 414
- celkem knih: 14 473
6. Evidence nových knihovních přírůstků a speciálních dokumentů (VHS, CD, DVD)
- přírůstek: 73 knih
- zvukové dokumenty - 6 ks
7. Spolupráce mezi knihovnami muzejními a veřejnými
- s Městskou knihovnou Kyjov a Hodonín: Měsíc knihy
- konzultace v knihovně Pedagogického střediska v Hodoníně ohledně zpracování fondu
v knihovnickém systému CLAVIUS
- s oddělením pro nevidomé a slabozraké: „Internet - výhoda pro znevýchodněné“
- Technické ústředí knihoven Brno - výběr tiskopisů a pomůcek pro knihovny
8. Zajištění knihovnických a informačních služeb dle zákona č. 257/2001 Sb.
- splněno, knihovna má otevírací dobu pro veřejnost
9. Vypracování žádostí o dotace pro knihovny v Kyjově Hodoníně (přechod z BACHu na CLAVIUS)
- splněno, knihovní systém CLAVIUS zaveden
10. Spolupráce s knihovnickou komisí AMG ČR
- prezentace muzejních knihoven v Kyjově a Hodoníně pro PhDr. Hartmanovou
- účast na semináři knihovníků muzeí a galerií ČR v Chebu
Další činnost:
- účast na seminář o spolupráci knihoven paměťových institucí Jihomoravského kraje
v Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě - hodnocení žádosti o připojení knihovny k internetu 3 roky zdarma prostřednictví komunikační infrastruktury veřejné správy v rámci programu Veřejné
informační služby knihoven (VISK 3) v roce 2004 - vypracování žádosti o prodloužení dotace
- ve spolupráci s odbornými pracovníky určování klíčových slov a třídění knih - 400 ks
- registrace elektronické Meziknihovní výpůjční služby
- spolupráce s počítačovou firmou při převodu dat do nových počítačů v knihovně v Kyjově a
Hodoníně, propojení obou knihoven ON-LINE
- účast na školení v Táboře, při němž bylo získáno osvědčení na Angloamerická katalogizační
pravidla AACR2
- knihovna Hodonín:
- balení a oprava knih
- kompletování časopisů na vazbu
- zápis fondu Masaryk
- zajištění a výpomoc při montáži polic v regálu na časopisy
- zpracování novinových článků tematicky „Pomocný materiál Masaryk“
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- vypracování nabídky publikací MM k prodeji, katalogizace
- zápis nových knih a zvukových dokumentů
- pomoc při muzejních akcích: velikonoční a vánoční předváděcí akce, Dny
řemesel, Muzejní noc

6. PROPAGACE
1. Tiskové zprávy k jednotlivým akcím a drobné aktuální články pro místní i celostátní média
- všichni odborní pracovníci a pracovníci pověření přípravami konkrétních akcí průběžně
zpracovávají zprávy pro tisk, tiskové zprávy jsou rozesílány dle zpracované databáze, která je
stále aktualizována, a zveřejňovány na webových stránkách muzea i na různých informačních
serverech, databáze je průběžně aktualizována
2. Oznámení o změnách pro tisk jsou vydávána dle potřeby
3. Redakce www.masaryk.info a www.mikulcice-valy.info probíhá průběžně, muzeum zveřejňuje své
aktivity i na dalších serverech, hl. na www.infocesko.cz , www.lidovakultura.cz a www.hokus.cz ,
odkazy na stránkách města Hodonín, Muzea TGM Rakovník, www.slovacko.cz , www.jiznimorava.cz , www.kult.cz , www.ceskakulturni.cz aj.
4. Příprava podkladů pro tisk plakátů a pozvánek
všichni pracovníci zodpovědní za konkrétní akce připravují podklady k propagačním
materiálům, které jsou především dílem muzejní výtvarnice, jednodušší materiály jsou někdy
zpracovávány svépomocí, využívány jsou i externí služby
5. Propagace archeologických nálezů z nových záchranných výzkumů v regionálním i celostátním
tisku – uskutečňuje se při každém úspěšném nálezu, obzvlášť média projevila zájem v případě
průzkumu Masarykova nám. v Hodoníně
6. Vydávání propagačních materiálů, letáků a pohlednic
- Slovanské hradiště - během roku vydány čtyři nové pohlednice (náklad 4 x 1.000 ks),
aktualizovaný český leták o muzeu a pro dětské návštěvníky jako dárek knižní záložky (2 x 1.000
ks)
- grafické zpracování propagačních tiskovin na jednotlivé akce – většina muzejních
propagačních tiskovin je zpracovávána vlastní výtvarnicí, některé materiály svépomocí, externě
muzeum zadává minimálně – výčet materiálu zpracovaného výtvarnicí, včetně instalací výstav
v příloze č. 5
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
- je připraven záměr k podání žádosti - počátkem roku ve spolupráci s grantovým manažerem
R. Matyášem vypracován a v průběhu roku aktualizován projekt společné propagace Masarykova
muzea v Hodoníně a jeho poboček a příprava neinvestičního projektu Podpora regionálních a
místních služeb cestovního ruchu v celkové výši 3.400.000,- Kč
9. Jednání s odborem školství a kultury města Hodonína o financování projektu internetové
encyklopedie. Jednání s místostarosty a starostou města Hodonína o financování projektu. 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 encyklopedie
Charakteristika encyklopedie města Hodonína
- cílem encyklopedie je sloužit k získání základních informací týkajících se dějin a zajímavostí
města Hodonína, a to široké veřejnosti i odborným pracovníkům
- bude především propagovat město Hodonín, jeho historii, tradice, památky a zajímavosti u
obyvatel města i turistů, lázeňských hostů, rodáků apod.
- bude uvádět odkaz na městské www-stránky i stránky jiných institucí v Hodoníně, mezi nimi i
Masarykova muzea, takže bude informovat o výstavách a akcích muzea
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- encyklopedii bude tvořit soustava navzájem propojených hesel z různých oblastí hodonínské
historie
- encyklopedie Hodonína bude vznikat ve spolupráci s tvůrci internetové encyklopedie města
Brna vedenými PhDr. Irenou Loskotovou ve III. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
2004 získala Encyklopedie dějin Brna Cenu Českého výboru ICOM
Dále:
•

Průběžná (dosud neúspěšná) jednání s JMK Brno (odb. reg. rozvoje – M. Hamáková) ohledně
schválení a realizace dopravního značení u dálnice Bratislava – Brno a hlavních cest na ose
Břeclav – Strážnice (příslib z roku 2006).

•

Přímý vstup do vysílání ČRO a rozhovor v ČRO o Národní soutěži Gloria musaealis 17.5.

•

Vystoupení v televizním pořadu ČT 1 Týden v regionech k 70. výročí úmrtí TGM, 14.9.

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
– připraven projektový záměr propagace MMH včetně poboček s cílem upozornit na muzeum
jako na nedílnou součást nabídky cestovního ruchu a dodat mu image moderní instituce
- vypracována a předložena žádost o grant EČ 282 – Archeologická rekonstrukce
velkomoravských mostů do Fondu na přípravu projektů prostřednictvím CZP MF ČR, žádost však
nebyla pro přidělení dotace vybrána
- vypracovány projektové listy k plánovaným projektům na dvě etapy budování archeoparku
Mikulčice-Kopčany -–opatření OP – ROP NUTS II Jihovýchod, 2 Rozvoj udržitelného cestovního
ruchu
- zadáno zpracování dílčích projektů vycházejících z metodiky urbanistické studie archeoparku
Mikulčice-Kopčany k výše zmíněnému – projekt vyzvednutí základů kostelů, naučné přírodovědné
stezky, studie rekonstrukce velkomoravského mostu, pasport současného stavu archeoparku a na
něj navazující studie krajinářského řešení archeoparku a projekt krajinářských úprav; jsou podány
žádosti o stanoviska památkové péče (resp. v případě krajinářského řešení se do připravené
žádosti zapracovávají identifikované pozemky a probíhají jednání s vlastníky pozemků); vše vázne
na vlastnických vztazích uvnitř areálu – jsou oslovováni vlastníci s žádostmi o souhlas
s uvedenými záměry a ještě lépe o prodej pozemků JMK
3. Příprava Slovanského hradiště v Mikulčicích na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO
- dlouhodobá spolupráce s pracovníky NPÚ Praha, AÚ AV ČR, RM Mikulov, obce Mikulčice,
spolupráce se zahradním a krajinným architektem, posléze i s MK ČR, nominační dokumentace
předána MK ČR do Paříže v říjnu 2007
4. Příprava nové expozice ve 2. pavilonu Slovanského hradiště v Mikulčicích, realizace 2007 – 2008
- průběžné konzultace a spolupráce s autorem arch. řešení Ing. ak. arch. J. Konečným, CSc. a
vedoucím pobočky AÚ AV ČR PhDr. L. Poláčkem
- na podzim neúspěšné výběrové řízení na dodavatele, v prosinci vyhlášeno nové výběrové
řízení, v současné době je podepsána smlouva se společností Sun Drive s. r. o. a probíhají
realizační práce
5. Příprava nové koncepce řešení stávajícího návštěvnického centra
- na základě nových skutečností (viz níže bod 6) byla zpracována nová koncepce řešení
obnovy návštěvnického centra, která však nebyla schválena z důvodu nízké arch. kvality,
v současné době je podána žádost o závazné stanovisko památkové péče na záměr obnovy
návštěvnického centra, který by měl být použit jako podklad k výběrovému řízení o návrh a
stanovit tvůrcům mantinely z hlediska památkové péče i požadované kvality, zejména s ohledem
na soulad objektu s krajinou i vzhledem k požadovaným dispozicím
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6. Příprava a realizace přístavby hlavního pavilonu Slovanského hradiště v Mikulčicích v roce 2007 –
sociální zařízení, občerstvení, rozšíření plochy pro výstavní a návštěvnické aktivity
- v souvislosti s přípravou zamýšlené přístavby hlavního pavilonu se ukázalo, že v budoucnu
uvažované budování nového návštěvnického centra za hranicemi areálu je nevýhodné z hlediska
správy areálu a jeho údržby i z hlediska prezentace lokality, proti původnímu záměru mluví i to, že
vyhlédnuté pozemky se nacházejí v záplavové oblasti a JMK na ně nemá předkupní právo, proto
bylo od přístavby upuštěno s úmyslem přestavět stávající hl. pavilon (viz výše bod 5)
7. Propagace sálu Evropa pro využití ze strany veřejnosti, dovybavení sálu pro zlepšení akustiky
- v sále Evropa byla v roce 2007 uskutečněna řada akcí, která sál zviditelnila pro veřejnost a
přispěla jeho dobré pověsti, i z přehledu akcí je patrné, že sál byl více využíván
- jeviště bylo vybaveno dekorací, která částečně tlumí zvuk, ale evidentně nebyla navržena
pro tento sál a bude třeba ji v budoucnu vyměnit, dům kultury zapůjčil na zadní stěnu jeviště obří
plátno s vyobrazením výřezu veduty Hodonína (původně r. 1728)
- byla provedena akustická měření, na jejich základě navrženy úpravy v hodnotě cca 0,5 mil.
Kč, předpokládáme jejich realizaci postupně, podle finančních možností
8. Oprava půdního depozitáře v Hodoníně – rekonstrukce podkroví zámečku se v současné době
realizuje, měla by být ukončena koncem srpna 2008
9. Příprava řešení depozitáře v muzeu ve Veselí
- dlouhodobý problém související i se stavem budovy, úkol trvá
- byl zpracován projekt na sanaci opěrné zdi vyrovnávající terén mezi dvorem muzea a
břehem řeky Moravy, která je v havarijním stavu, nebyly však prostředky na realizaci
- ve špatném stavu je rovněž střecha a přestávají plnit funkci sanační omítky v přízemí
- město má v úmyslu rekonstruovat Bartolomějské nám. z dotací EU a zahrnulo do této akce i
fasádu muzea, při současném stavu budovy však nová fasáda nemá smysl, je potřeba situaci
řešit, v současné době byl zadán statický průzkum za účelem zjištění nutného rozsahu oprav a
z toho vyplývající potřeby finančních prostředků
10. Oprava brány zámečku v Hodoníně, přípravy na opravu zdi a odvhlčení zámečku
- oprava brány zadána, projekt na opravu zdi a odvlhčení zámečku nerealizován z finančních
důvodů, úkol trvá
11. Renovace expozic v muzeu Kyjov (nová etnografická expozice a zřízení nové historické expozice)
- úkol trvá, vyšší prioritu v současné době má přístavba ve dvoře muzea, v současné době je
zpracovávána studie
12. Nákup nového vozu – nerealizován z finančních důvodů, úkol trvá
13. Částečná obměna zastaralého počítačového vybavení a dalšího technického vybavení

8. ŘÍZENÍ
EKONOMICKÝ ÚSEK
1. Rozpracování schváleného rozpočtu dle dodání z Jmk

leden

splněno

2. Zpracování účetní uzávěrky za r. 2006 dle zásad hospodaření JmK, výkazy – rozvaha,výkaz zisku
a ztrát, příloha
do 28.1.
splněno
3. Příprava a zpracování komplexních rozborů hospodaření za rok 2006, zúčtování hospod.výsledku,
rozdělení do fondů
do 28.2.
splněno
4. Zpracování mzdového rozpočtu a limitu pracovníků na základě schváleného limitu mezd dle
dodání Jmk
leden
splněno
5. Připravit účetní doklady k archivaci a ke skartaci

září

splněno

6. Kontrola a inventura cenin

prosinec

splněno

7. Kontrola a inventura brožur a zboží

prosinec

splněno

8. Inventura a kontrola zboží, v nápojových automatech

prosinec

splněno

9. Sledování nových předpisů, vyhlášek a změn - v účetní a daňové soustavě
průběžně plněno
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10. Spolupráce s vedoucími poboček na úseku brožur a zboží

průběžně plněno

11. Kontrola čerpání rozpočtu dle poboček

průběžně plněno

12. Návrh rozpočtu na rok 2008, mzdové náklady dle pokynu Jmk
srpen

splněno

13. Zpracování pravidelných účetních uzávěrek vždy k 15-tému v měsíci
měsíčně plněno
14. Vedení hlavní pokladny MM

průběžně plněno

15. Příjem tržeb z vedlejších pokladen za vstupné a prodej

měsíčně plněno

16. Sledování– příjem a výdej OPPP

průběžně plněno

17. Kontrola knihy jízd a zpracování agendy provozu služebních vozů

průběžně plněno

18. Sledování – příjem a výdej čisticích prostředků

průběžně plněno

19. Archeologické pracoviště - evidence smluv

průběžně plněno

20. Průběžná kontrola věcné správnosti cestovních náhrada jiných výdajů

průběžně plněno

ÚDRŽBA BUDOV
1. Pravidelná prohlídka budov a operativní odstraňování závad dle technických možností je
prováděna průběžně
2. Závady většího charakteru, které nelze odstranit vlastními silami, jsou průběžně hlášeny a jejich
opravy postupně prováděny
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.
Dále:
•

V Městském muzeu Veselí nad Moravou byla provedena rekonstrukce EZS a počítačové sítě
včetně připojení na internet

•

V sále Evropa zavedeno bezdrátové připojení na internet

•

Na archeologickém oddělení provedena rekonstrukce počítačové sítě včetně připojení na
internet

•

zajištění a oprava rýn, včetně svodů na budově zámečku v Hodoníně

•

zajištění a provedení generální úpravy zeleně kolem objektu zámečku

•

zajištění a provedení zavlažovacího systému s využitím vlastních zdrojů vody – studny

•

rekonstrukce vstupních dveří do MMH

•

rekonstrukce vrat – jednání, zajišťování, výběrové řízení

•

dokončení opravy sprchového koutu v 2.NP zámečku

•

zajištění dokončení úpravy madla na Evropě
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SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH, NKP
ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU A ÚDRŽBA BUDOV
1. Zabezpečení oken pavilonu mřížemi
- bude řešeno ve vazbě na realizaci projektu obnova expozice pavilonu II
2. Pravidelná týdenní kontrola areálu a objektů v zimě
- plněno, závady (zateplení vodovodní přípojky, obnova vytápění objektu, úklid odpadků)
ihned odstraněny
3. Personální zajištění provozu v sezóně 2007 (průvodci, noční ostraha, údržbář)
- provedeno výběrové řízení na volné místo domovníka a průvodkyně, sjednány sezónní
průvodkyně a brigádnice, oproti původní dohodě řešil AÚ AV ČR noční ostrahu přes HBS
4. Příprava pracoviště v pavilonu I na sezónu
- uskutečněna celková příprava objektu návštěvnického centra na sezónu, včetně opravy
vadné vodovodní přípojky v délce 35 m
- pozornost v prvním období měsíce března zaměřena na důkladné vyklizení prostor garáže a
místností bufetu (materiál částečně odvezen J. Šolcem, z větší části dopraven do sběrného dvora)
- provozu přizpůsobeny také prostory skladu prodejního materiálu (nové uspořádání nábytku a
doplnění dalším regálem) a bývalé fotokomory (menší sklad a místnost pro domovníka
- proveden úklid a drobné opravy kanceláře vedoucího a vedlejší pracovny
- drobné opravy a údržba (oprava netěsnosti dveří, vypadaných klik, odpojení nevyužívaných
kamen na pevná paliva, zazdění komínového otvoru, oprava ruční sekačky, oprava a údržba
mechanických kos a křovinořezů
5. Příprava expozic a areálu na sezónu
- celková příprava obou expozic a vstupních prostor návštěvnického centra na sezónu
- pavilon I: demontáž čelních skel vitrín, vyčištění vitrín od prachu, celkový úklid objektu i
exponátů v řečišti, konzervace vybraných dřevěných předmětů, oprava světel, napuštění podlahy,
leštění skel, příprava materiálu pro prodej
- pavilon II: vyčištění expozice od nečistot (uhynulé mouchy, peníze, drobnosti vhozené do
hrobů) řádné vyčištění od prachu a vymetení smetí, instalace vývěsek na stěny, instalace vitrín,
vyčištění všech modelů kostelů, údržba vstupních dveří, osazení rýn pod okapy z důvodů
odvedení dešťové vody od objektu, vyklizení prostoru před pavilonem od náletových křovin,
oprava přístupové cesty dosypáním hlíny a drobného stěrku mezi kameny
- areál: vyčištění a vyhrabání jednotlivých kostelů a základů paláce, vymetení pochůzkových
tras, první sečení v blízkosti chodníků, kostelů a kolem návštěvnického centra, oprava a úklid
suchých WC, úklid napadaných větví z okolí návštěvnické trasy, oprava odpadkových košů i lavic
a jejich rozvezení na určená místa, oprava a instalace informačních tabulí na příjezdových
komunikacích, oprava a instalace tabulí v areálu, výroba třepetalek, instalace informačních tabulí
u objektů v areálu)
6. Zavedení internetu na pracoviště uskutečněno
7. Seznámení nových pracovníků s pracovištěm a náplní práce (areál, expozice, texty)
- uskutečněno
8. Vstupní školení BOZP a PO - uskutečněno
9. Vedení pobočkové pokladny s měsíčním vyúčtováním
- pobočková pokladna vedena pravidelně s měsíčním vyúčtováním, včetně pravidelného
odvodu tržeb
10. Kontrola plnění smluvních povinností Hodonínské bezpečnostní služby
- spolupráce s HBS kvalitní - pravidelné kontroly pracovníka HBS asi 1x za 2 měsíce
(oznámení kontroly nálepkou na dveřích), v případě hlášení (cca 6x za sezónu) provedeno hned
telefonické spojení s vedoucím a konzultace problému s následným odstraněním závady
11. Plnění aktuálních úkolů vyplývajících z provozu
- plněno neodkladně: oprava nápojového automatu, příprava přijetí návštěvy pana prezidenta,
doprovod televizních štábů a novinářů, zmíněná oprava vodovodní přípojky, odklizení polomů
(spadlých větví) po 2 letních bouřkách, vyvážení jímky, oprava a zabezpečení poklopu jímky,
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oprava toalet pro návštěvníky, oprava zatékání do objektu návštěvnického centra, odstranění
zhroucením hrozících dřevěných stěn, zabudování nového stojanu na kola, umístění nového
označení památky, další úklid v bývalém bufetu a vyvezení skla, průběžný úklid okolí objektů a
areálu, vysekávání trávy a údržba ploch, oprava zlomeného šikmého panelu včetně výměny skla
12. Evidence pracovních ochranných pomůcek na osobních kartách, sledování jejich vydávání na
základě směrnic - plněno
13. Vedení skladu prodejního materiálu, odvod tržeb
- zavedení skladových karet a pravidelné vedení skladu materiálu, inventura na závěr sezóny
- pravidelná evidence tržeb a jejich odvod (cca 1x za 14 dnů) do pokladny muzea
14. Vedení spisové agendy pobočky – průběžně plněno
15. Spolupráce s pohraniční policií při kontrole areálu a objektů
- přítomnost policie ČR v areálu během sezóny i mimo sezónu bez kontaktu s pracovníky
muzea
16. Zajišťování občerstvení, udržování nápojového automatu
- pravidelný nákup občerstvení (pití a drobné cukrovinky), zajištění provozu nápojového
automatu, evidence a odvod tržeb
17. Zajišťování periodických revizí dle zákonných norem
- příslušnými pracovníky v termínu provedena kontrola elektro a protipožádní ochrany

ÚDRŽBA AREÁLU
1. Úklid polomů v areálu i okolí, čištění návštěvnické trasy na valech
- proveden domovníkem před sezónou a průběžně během letních a podzimních měsíců, větší
úklid v areálu v měsících listopad a prosinec
- Polesí Tvrdonice (s výjimkou odklizení tzv. štěpky uskladněné na parkovišti ze zimního
období 2006 a odklizení stromu spadlého do kanálu a zaklíněného u mostu) jiné práce
neprovádělo
2. Odstranění náletových křovin u mostu přes Kyjovku (zlepšení výhledu na informační panel)
- provedli před zahájením sezóny zaměstnanci obecního úřadu
3. Odstranění polomů kolem „rybníčku“ v areálu a udržování prořezu i vyčištění břehů
v bezprostřední blízkosti návštěvnické trasy
- práce na vlastní náklady a dle smlouvy v termínu provedla firma FOREST AGRO Hrušky,
další práce a úklid během sezóny prováděl domovník
4. Úprava náplně vitrín a šikmých panelů na návštěvnickém okruhu
- provedeno před začátkem sezóny
5. Instalace panelů do kovových vitrín v areálu
- provedeno před začátkem sezóny
6. Oprava střechy, okapů a oken pavilonu II (nátěr)
- od tohoto úkolu s ohledem na finanční náročnost a skutečnost, že během zimy střecha
nepropouštěla upuštěno
- v průběhu sezóny provedena kontrola střechy a zjištěné drobné nedostatky (oprýskaný
nátěr, netěsnost) hned odstraněny
7. Oprava dřevěných a kovových konstrukcí u pavilonu I (nátěr)
- provedeno v průběhu měsíce března do začátku sezóny, průběžná údržba po celý rok
8. Odstraňování náletových dřevin kolem stromových solitérů v areálu
- provedeno po skončení sezóny
9. Údržba kovových vitrín v areálu
- prováděno při pravidelné týdenní údržbě objektů kostelů, paláce a návštěvnických tras
areálem
10. Údržba základů kostelů
- prováděno každý týden v pátek po celou sezónu
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11. Údržba zeleně v areálu a okolí
- prováděno ZD Dolní Bojanovice, firmou FOREST AGRO Hrušky celkem 2x během sezóny
včetně úklidu sena a zaměstnanci obecního úřadu před Poutí Podluží
12. Údržba zeleně kolem návštěvnických tras na akropoli, předhradí i podhradí
- prováděno každý týden ve středu a ve čtvrtek po celou sezónu
13. Udržování protipožárních pásů kolem budov
- prováděno každý týden v úterý po celou sezónu
14. Nátěr a oprava dřevěných laviček
- částečně provedeno před začátkem sezóny
15. Oprava a údržba dřevěných odpadkových košů
- provedeno před začátkem sezóny
16. Údržba cest na návštěvnickém okruhu
- prováděno každý týden v pátek po celou sezónu
17. Zajištění čerpání odpadní jímky
- prováděno aktuálně ZD Mikulčice po celou sezónu

II. Přehled hospodaření

II.1. Oblast výnosů

Masarykovo muzeum v Hodoníně hospodařilo v roce 2007 s finančními
prostředky v celkové výši 18.006 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

15.629 tis.
442 tis.
41 tis.
805 tis.
168 tis.
635 tis.
5 tis.
281 tis.

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

II. 2. Oblast nákladů

Celkové náklady jsou v Masarykově muzeu v Hodoníně
k 31. 12. 2007 vykázány ve výši 17 982 tis. Kč a jsou tvořeny:

*spotřeba materiálu
*spotřeba energie
*prodej zboží
* opravy a udržování
*cestovné

789 tis.
791 tis.
134 tis.
259 tis.
96 tis.
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Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

*náklady na reprezentaci
*ostatní služby
z toho nákup sbírek
*osobní náklady
*odpisy dlouhodobého majetku
*ostatní náklady

17 tis. Kč
2.685 tis. Kč
32 tis
11.680 tis. Kč
1 263 tis. Kč
268 tis. Kč

Výsledek hospodaření je k 31. 12. 2007 v Masarykově muzeu v
Hodoníně vykázán se ziskem ve výši 24.416, Kč. Tento zisk po schválení
zřizovatelem byl rozdělen do fondu odměn a do rezervního fondu.

V Hodoníně 25. 2. 2008
Mgr. Irena Chovančíková, ředitelka
Masarykova muzea v Hodoníně
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Přílohy k plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti muzea
Příloha č. 1

Přehled publikační činnosti (všechna pracoviště)
Muzejní občasník

Futák, P.: Počátky hodonínského hradu. Kastelán Tvrdiše a jeho potomci.
Gronský, T.: Alois Sikora.
Chovančíková, I.: Činnost Masarykova muzea v Hodoníně v roce 2007.
Kostrouch, F.: Záchranný archeologický výzkum na Čejkovické tvrzi v roce 2006.
Kostrouch, F.: Zaniklá historická studna v hodonínském Nádražním řádku.
Kostrouch, F.: První etapa archeologického výzkumu Masarykova náměstí v Hodoníně.
Martonová, T.: Poslední milíř v Lovčicích.
Pokorná, B.: Rudolf Petr, kyjovský kameník.
Slavíková, M.: Hodonín slaví. K výročí povýšení práv.
Sýkorová, H.: Loutky v depozitáři muzea.
Synek, F.: Slovanské hradiště v Mikulčicích – vize nepříliš vzdálené budoucnosti.
Synek, F.: Mikulčice a UNESCO – představy, přání a plány.
Šmerda, J.: Další objevy v zámeckém areálu ve Strážnici a jejich přínos pro poznání dějin.
Šolc, J.: K vývoji pojmenování mikulčických Valů.
Šolc, J.: Počátky hodonínských pohlednic.
Trachtulec, V.: 25 let přehlídky dětských zpěváků ve Veselí nad Moravou.

Dějiny Hodonína do roku 1948 – monografie, vyjde v r. 2008

Futák, P. – Plaček, M.: Úvod (Krajinný a topografický rámec).
Futák, P. – Plaček, M.: Královna a králové (Hodonín za rozkvětu českého státu).
Futák, P. – Plaček, M.: Od kalicha přes úchvaty k zástavám (Husité a utrakvisté).
Chovančíková, I.: T. G. Masaryk a Hodonín.

Další publikační činnost
Futák, P. – Plaček, M.: Tvrdišovci – potomci hodonínského kastelána Tvrdišeho a jeho místo
v dějinách Moravy. Do připravovaného sborníku k 60. narozeninám Prof. PhDr. Zdeňka Měřínského.
Futák, P.: Počátky hradu Hodonína. Hodonínské listy. Leden 2008.
Futák, P.: Počátky hradu Hodonína. Kastelán Tvrdiši a jeho potomci. Malovaný kraj, 1/2008.
Kostrouch, F. v tisku: Čejkovice (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 47, Brno: AÚ AV ČR.
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Kostrouch, F. v tisku: Čejkovice (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 47, Brno: AÚ AV ČR.
Kostrouch, F. v tisku: Hodonín (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 47, Brno: AÚ AV ČR.
Kostrouch, F. v tisku: Hodonín (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 47, Brno: AÚ AV ČR.
Kostrouch, F. v tisku: Mutěnice (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 47, Brno: AÚ AV ČR.
Kostrouch, F. v tisku: Žarošice (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 47, Brno: AÚ AV ČR.
Pavlata, M.: „Vánoční recepty“ (z České kuchařky, 1803). In Ratíškovický zvon – Obecní noviny,
ročník 13, číslo 6, 2007.
Pokorná, B.: Kyjov v proměnách času. Knihu se vzhledem k nedostatku finančních prostředků
nepodařilo vydat, připraveny texty a fotografie.
Bařina, L.: 100 let Veslařského klubu Hodonín. Lelka, D. Bojanovice, 2007 – spolupráce s L. Bařinou
na publikaci - Sýkorová, H.
Sýkorová, H.: Osudy českých vystěhovalců v SSSR. In: Lužický zpravodaj 2/2007, s. 28 - 30.
Sýkorová, H.: 100 let Veslařského klubu Hodonín. In: Malovaný kraj 5/2007, s. 9 – 10.
Sýkorová, H.: Nejstarší bustu pohodili na dvůr. In: Hodonínský deník, 4.9.2007.
Sýkorová, H.: Pomníky TGM. Repronis, Ostrava, 2007.
Synek, F.: Slovanské Mikulčice. In: Českopis 10/2007.
Synek, F.: Návštěvní sezóna 2007 a plány do budoucna. In: Mikulčický zpravodaj, 4/2007.
Synek, F. – příspěvek do obecní kroniky obce Mikulčice
Synek, F.: Rozhovor týdne – Mou prioritou je hradiště. In: Rt-Slovácko, 20.2.2007.
Šolc, J.: Slovo na závěr – i na začátek. In: Mikulčický zpravodaj, leden 2007.
Šolc, J.: Rozhovor týdne – Chci poděkovat Mikulčicím. In: Rt-SLOVÁCKO, 20.2.2007.
Šolc, J.: 100 let listu SLOVÁCKO. In: Rt-SLOVÁCKO, otištěno v úterý 20.3.2007 – 4 novinové strany
včetně vyobrazení.
Šolc, J.: „Nové razítko na poštovně Velkomoravské Mikulčice“. In: Poštovny, zpravodaj odborné
skupiny SČF, Brno (red. Dr. Gebauer) – duben 2007.
Šolc, J.: Hodonínští slavní rodáci. Pro potřeby hodonín. městského inform. střediska – květen 2007.
Šolc, J.: Čím se Hodonín zapsal do dějin ČR. Pro potřeby hodonín. městského inform. střediska –
květen 2007.
Šolc, J.: Bouřkou vyvrácená lípa měla štěstí. In: Rt-SLOVÁCKO, 28.8.2007.
Šolc, J.: Masarykův most Hodonín – Holíč. In: Zpravodaj Povodí Moravy, revue Povodí
Moravy,s.p., Brno. Čís.4. z 10.9.2007.
Šolc, J.: Úvod k „Přehledu kulturních akcí v Hodoníně v roce 2008 - (požadavek od MěÚ) –
předáno 10.9.2007.
Šolc, J.: Kde se tedy narodil Masaryk? Ke knize Jozefa Michaláče. In: Rt-SLOVÁCKO, 16.10.2007.
Šolc, J.: Budeme všichni sbírat psí známky? Výstava v hodonínském muzeu. In: Rt-SLOVÁCKO,
6.11.2007.
Šolc, J.: 160 let pošty v Hodoníně. In: Rt-SLOVÁCKO, 4.12.2007.
Šolc, J.: Pošta HODONÍN 1 – 160 let: In: Poštovny, zpravodaj odborné skupiny SČF, Brno (red. Dr.
Gebauer) – prosinec 2007.
Šolc, J.: Veselské muzeum jde do druhého století“. In: Rt-SLOVÁCKO, 18.12.2007.
Šolc, J.: Symboly jubilujícího města“ (erb, prapor, zakládací listina) k oslavám výročí Hodonína +
obr. – předáno do Rt- SLOVÁCKO, 22.12.2007.
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Příloha č. 2

ČINNOST V SÁLE EVROPA za rok 2007
* akce pořádané Masarykovým muzeem v Hodoníně
* akce pořádané ostatními subjekty
datum
6.2.2007
22.2.2007
8.3. 2007
27.– 30. 3.
2007
4.4.2007

název akce
Hudební čtvrtek - klavírní recitál Igora
Ardaševa
Paměť Moravy
Předávání cen města Hodonína
Velikonoční předváděcí akce

Masarykovo muzeum

19:00 – 21:00

příprava,
zkouška
15:30 – 19:00

Masarykovo muzeum
Město Hodonín
Masarykovo muzeum

19:00 – 23:00

15:30 – 19:00

Vítání jara s... Yvonne Sanchez

Masarykovo muzeum
– Lucie Hostačná
HSO – SPS
Nemocnice TGM
Hodonín
HSO – SPS
Město Hodonín
Masarykovo muzeum
Masarykovo muzeum

19:00 – 23:30

15:30 – 19:00

19:00 – 22:00
9:00 – 18:30

15:30 – 19:00
6:00 – 9:00

19:00 – 21:20
19:00 – 23:00
19:00 – 23:00

15:30 – 19:00
16:00 – 19:00
15:00 – 19:00

19:00 – 23:00

15:30 – 19:00

Masarykovo muzeum
Masarykovo muzeum

14.00 – 23.30
18:00 - 1:00

11.00 – 14.00
11:00 – 18:00

Masarykovo muzeum
Masarykovo muzeum
EPI
Jihomoravský kraj
Masarykovo muzeum

15:30 – 18:30
19:00 – 21:00
9:00 – 15:30
19:00 – 1:30

15:30 – 19:00
7:00 – 9:00
15:30 – 19:00

Nožířství Jiří Maděrič
Masarykovo muzeum
Masarykovo muzeum

9:00 – 18:30
19:00 – 22:30
19:00 – 22:30

6:00 – 9:00
14:00 – 19:00
15:30 – 19:00

18:30 – 23:00
19:00 – 22:00
15:00 – 16:30
19:00 – 1:00

15:00 – 18:30
15:30 – 19:00
13:30 – 15:00
15:00 – 19:00

19:30 – 21:30

9:00 – 19:30

Kurz tanečních DK Hodonín
Vánoční předváděcí akce

DK Hodonín
HSO a SPS
Masarykovo muzeum
Studentský parlament
Masarykovo muzeum
a AMG ČR
Modelingová
agentura AFRODITA
DK Hodonín
Masarykovo muzeum

18:30 – 23:00

15:00 – 18:30

Akce Studentského parlamentu

Studentský parlament

19:00 – 2:00

26.4.2007
23.5.2007

Hudební čtvrtek - Koncert KOJNu
III. hodonínský den sester

24.5.2007
3.6.2007
10.6.2007
26.–
27.6.2007
28.6.2007

Hudební čtvrtek –SPS Hodonín
Koncert Contentus Moraviae
Koncert skupiny Traband
Seminář Muzejní výstavní tvorba

28. –
29.6.2007
28.7.2007
11.8.2007
13.9.2007
14.9.2007
22.9.2007
27.9.2007

6.10.2007
21.10.2007
25.10.2007
4.11.2007
8.11.2007
11.11.2007
17.11.2007
21. 22.11.2007
27.11.2007
9.12.2007
11. 14.12.2007
15.12.2007

Koncert pěveckého sboru Gymnázia
Hodonín a jeho hostů
Setkání komise AMG
Africký večer
Folklórní škola na téma Opavské
Slezsko
Vernisáž výstavy PSÍ ŽIVOT
Koncert u příležitosti výročí T.G.M.
Imatrikulace EPI
Předávání cen Jihomoravského kraje
Hudební čtvrtek – Kateřina Englichová
a Vilém Veverka
Morava nůž 2007
Koncert BROLNu
Koncert Pavel Jakub Ryba & Mind the
Step
Kurz tanečních DK Hodonín
Hudební čtvrtek
Odpoledne s pejsky
Akce Studentského parlamentu
Komise historiků AMG ČR
Módní přehlídka

od 18.3.2007

pořadatel

Masarykovo muzeum

zač. - konec

Masarykovo muzeum

každou neděli v sále Evropa - pravidelné nedělní setkání Křesťanského
společenství
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Příloha č. 3

Seznam smluv ZAV
2701 Ratíškovice – U jezérka, inž. sítě Obec
2702 Ratíškovice – Vinařská, kanalizace Obec
2703 Veselí nad Moravou – intravilán, rybníky MRS
2704 Hovorany – pískovna Měchura
2705 Veselí nad Moravou – Kollárova, hala Branopac
2706 Hodonín – Brněnská, přístavba U Špaka Hrabčík
2707 Hodonín – Velká kasárna, komunikace Město
2708 Hodonín – Velká kasárna, bytový dům MěstBytS
2709 Kyjov – U sklepů, vodovod VaK
2710 Hodonín – Bartošova, kanalizace VaK
2711 Dubňany – Polní, Mírová, inž. sítě Varmuža
2712 Veselí nad Moravou – Vláky, vodovod VaK
2713 Starý Poddvorov – vrt P105 MND
2714 Veselí nad Moravou – Masarykova tř., živn. dům Britterm
2715 Lipov – intravilán, NN Eon
2716 Mutěnice – Díly, komunikace Obec
2717 Vlkoš – intravilán, kanalizace Obec
2718 Hodonín – Bažantnice, VN Eon
2719 Hodonín – Měšťanská+další, NN Eon
2720 Bukovany – intravilán, rekonstrukce silnice Obec
2721 Hodonín – přednádražní prostor, komunikace Město
2722 Vnorovy – Obecnice-Pátkova, kanalizace Obec
2723 Dambořice – intravilán, hřiště Obec
2724 Strážnice – zámek, kanalizace NULK
2725 Hodonín – Lesní, parovod Sabtest
2726 Vracov – intravilán, sběrný dvůr Město
2727 Hodonín – Marína, NN Eon
2728 Hodonín – Brandlova, lodžie MěstBytS
2729 Hodonín – Velkomoravská, CS Hypernova Moravostav
2730 Prušánky – sonda Pr4b MND
2731 Poddvorov – sonda P105 MND
2732 Poddvorov – sonda P121 MND
2733 Bzenec – Bažantnice, hala Daleth
2734 Kyjov – Zahradní, VN Eon
2735 Hodonín – B. Martinů, kanalizace Město
2736 Dambořice – Loučka, garáže Obec
2737 Dubňany – Důl Josef, vodovod Trechová
2738 Louka – intravilán, vodovod Obec
2739 Hodonín – Velká kasárna, sanace Město
2740 Čejkovice – Pod Novosady, vodovod Obec
2741 Čejkovice – tvrz, kanalizace Obec
2742 Žarošice – Silničná Obec
2743 Žarošice – Oujezdky, technická infrastruktura Obec
2744 Lužice – intravilán, hala Obec
2745 Sudoměřice – Díly za zahradou, technická infrastruktura Obec
2746 Prušánky – intravilán, hřiště Obec
2747 Rohatec – intravilán, kanalizace Obec
2748 Ratíškovice – Krátká, přístavba Zálešáková
2749 Hodonín – Blažkova, kanalizace VaK
2750 Hodonín – Příční, kanalizace VaK
2751 Ratíškovice – U jezérka, vodovod Agropodnik Hodonín
2752 Hodonín – Koupelní, koupaliště Město
2753 Prušánky – intravilán, vodovod Obec
2754 Uhřice – intravilán, koupaliště Obec
2755 Ždánice – Příční, kanalizace VaK
2756 Veselí – Fügnerova, kanalizace VaK
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2757 Veselí – Tyršova, kanalizace VaK
2758 Hodonín – Brandlova+16, plynovod JMP
2759 Kyjov – Dolní újezd, průmyslová zóna Město
2760 Kyjov – Pod kohoutkem, parkoviště Nemocnice
2761 Veselí nad Moravou – Kollárova, cyklostezka Město
2762 Hodonín – Dobrovolského, kanalizace SPUS Hodonín
2763 Hodonín – Masarykovo náměstí, rekonstrukce Město
2764 Blatnička – intravilán, kanalizace Obec
2765 Vnorovy – intravilán, hřiště Orel
2766 Svatobořice-Mistřín – Písky, technická infrastruktura Obec
2767 Čejkovice – Peckova, vodovod Obec
2768 Ždánice – Pod habrůvky, kanalizace Město
2769 Kozojídky – Rybník, obnova rybníku Staveko
2770 Strážnice – Újezd, vodovod VaK
2771 Dražůvky – intravilán, kanalizace VaK
2772 Hroznová Lhota – Přední čtvrtky, technická infrastruktura Obec
2773 Hodonín – Červené Domky, kanalizace Lesy ČR
2774 Vacenovice – Dřínovec, NN EoN
2775 Šardice – Padělák, NN EoN
2776 Dubňany – Na močidlech, NN EoN
2777 Hodonín – Příční, NN Eon
2778 Kyjov – Pod kohoutkem, kanalizace VaK
2779 Strážnice – Horní hory, polní cesta Horáček
2780 Hroznová Lhota – Kopce, polní cesta Horáček
2781 Hodonín – Bratislavská, přístavba Delimax
2782 Hodonín – Příční, plynovod JMP
2783 Hodonín – Velkomoravská, kanalizace Město
2784 Hodonín – Příční, rekonstrukce Město
2785 Hodonín – Plucárna, kanalizace Město
2786 Strážnice zámek, podlaha NULK
2787 Veselí nad Moravou – Horní vláka, inženýrské sítě Město
2788 Hodonín – Sluneční, kanalizace Město
2789 Hodonín – Purkyňova, kanalizace VaK
2790 Louka – intravilán, kanalizace Obec
2791 Dubňany – U lípy, sanace Diamo
2792 Hodonín – Paráda Shopping Gemo

Příloha č. 4

Seznamy pozitivních nálezových zpráv
Mgr. Šmerda:
1.

Sobůlky – intravilán, kanalizace. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu

2.

Šardice – rezidence. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu

3.

Kyjov - Šardice II. etapa – intravilán, extravilán, vodovod. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu

4.

Strážnice – zámek, kanalizace. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu

Mgr. Kostrouch:
1.

Kostrouch, F. 2007: Čejkovice, ul. Peckova, ppč. 716/3, 716/4. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě rodinného domu p. Červenky. Archiv MM Hodonín 4/06.

2.

Kostrouch, F. 2007: Hodonín, ppč. 8019/3, ul. Příční. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě živnostenského domu. Archiv MM Hodonín 9/06.

3.

Kostrouch, F. 2007: Ratíškovice, U Jezérka. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A-2701.
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4.

Kostrouch, F. 2007: Hodonín, ul. Nádražní řádek. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při rekonstrukci přednádražního prostoru. Archiv MM Hodonín A-2721.

5.

Kostrouch, F. 2007: Hodonín, ul. Příční. Předběžná zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A-2750.

6.

Kostrouch, F. 2007:Hodonín, ul. Blažkova. Předběžná zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A-2749.

7.

Kostrouch, F. 2007: Hodonín, ul. Měšťanská, Štefánikova, Sušilova, Marxova, Herbenova,
Pravoslava Veselého, Scota Viatora, Slavíkova a Havlíčkova. Předběžná zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín A-2719.

8.

Kostrouch, F. 2007: Hodonín, ul. Měšťanská, Štefánikova, Sušilova, Marxova, Herbenova,
Pravoslava Veselého, Scota Viatora, Slavíkova a Havlíčkova. Předběžná zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín A-2719.

9.

Kostrouch, F. 2007: Hodonín, ppč. 203, ul. Štefánikova. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě vodovodu. Archiv MM Hodonín 8/06

Příloha č. 5

Propagační materiál a instalace výstav výtvarnice MMH
Leden 2007
-KYJOV
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu „Byl jsem velitelem 311. perutě RAF“
-HODONÍN SADOVÁ
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž „Zvířata Ludvíka Kunce“
ČTVRTLETNÍK
Únor 2007
-HODONÍN ZÁMEČEK
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + leták „Když zbraně řinčí“
Březen 2007
-HODONÍN
-VESELÍ NAD MORAVOU
-KYJOV
Návrh a tisk plakátu „Velikonoce se blíží…“ + v KYJOVĚ i účast na organizaci
-HODONÍN
Návrh a tisk plakátu „Dětský národopisný soubor LUŽIČÁNEK“
-HODONÍN SADOVÁ
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž „100 let veslařského klubu
Hodonín“
-MIKULČICE
Návrh a tisk „Leták“
Duben 2007
-HODONÍNSKÝ ZÁMEČEK
Návrh a tisk plakátu na přednášku„Když zbraně řinčí“
-KYJOV
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Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu „Loutky J. Neduchala“
-MIKULČICE
Návrh a tisk „Zvací list“
Návrh a tisk „Potvrzovací list“
ČTVRTLETNÍK
Květen 2007
-KYJOV
Návrh a tisk plakátu + účast na organizaci MUZEJNÍ NOC KYJOV „Z POHÁDKY DO POHÁDKY“
Termín akce 18. 5. 2007
-HODONÍN ZÁMEČEK
Návrh a tisk plakátu „NOC SE ŠERMÍŘI“
Termín akce 18. 5. 2007
Červen 2007
-HODONÍN SADOVÁ
Návrh a tisk plakátu a pozvánky „Tengenenge - místo počátků“
-KYJOV
-HODONÍN
„Dny řemesel“
Návrh a tisk plakátů + účast na organizaci v Kyjově
Trvání předváděcích akcí 20. – 22. 6. 2007
-SÁL EVROPA
Návrh plakátů Pěvecký sbor Gymnázia Hodonín
28. 6. 2007 v 19:30
-MIKULČICE
Návrh a tisk tabla „Literární soutěž – Skrytá paměť Moravy 2007“
-VESELÍ NAD MORAVOU
Realizace výstavy „Stará Milokošť“
Červenec 2007
-HODONÍN ZÁMEČEK
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu „ŽIVOT JE JEN NÁHODA“
-SÁL EVROPA A NÁDVOŘÍ ZÁMEČKU
Návrh a tisk plakátů „Africký večer“
Termín akce 28. 7. 2007 od 14:00 do 24:00
ČTVRTLETNÍK
Srpen 2007
-KYJOV
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu „Moravské kroje na fotografiích Josefa Klvani“
Září 2007
-HODONÍN SADOVÁ
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž „Psí život“
-HODONÍN ZÁMEČEK
Návrh a tisk plakátu „Vzpomínkové akce k 70. výročí úmrtí T. G. Masaryka“
-HODONÍN ZÁMEČEK
Návrh a tisk plakátu + pozvánky „Černo-bílé klávesy Jana Šimíčka - recitál“
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Termín akce 21. 9. 2007 v 18:00
-MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu „ Výstava živá historie muzika expozice krajina“
Termín akce 28. 9. 2007, 9:00 – 17:30
Říjen 2007
-HODONÍN ZÁMEČEK
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž „Kamenné předměty
v pravěku“
-VESELÍ NAD MORAVOU
Realizace výstavy + tisk plakátu + pozvánky na vernisáž „Z historie práva útrpného“
-KYJOV
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu „Středověk je když…“
ČTVRTLETNÍK
Listopad 2007
-SÁL EVROPA
Návrh a tisk plakátu „Odpoledne s pejsky“
Termín akce 11. 11. 2007 v 15:00
-MIKULČICE
Návrh a tisk „Poděkování zaměstnancům“
-HODONÍN SADOVÁ
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž „Jak se rodí večerníčky“
Prosinec 2007
-HODONÍN
-VESELÍ NAD MORAVOU
-KYJOV
Návrh a tisk plakátu „Vánoce se blíží…“ + v KYJOVĚ i účast na organizaci
Trvání předváděcích akcí 11. – 14. 12. 2007
-HODONÍN ZÁMEČEK
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž „Betlémy z domova i ze světa“
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